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Edição especial da Revista de Agricultura Urbana reunindo artigos publicados nas suas 

edições de nos. 16 a 28. Cada edição da Revista é temática, mas este número especial foi 

compilado para mostrar o potencial da Agricultura Urbana para lidar com diversos desafios 

urbanos, conforme experimentado em muitas cidades do mundo. 

A Revista de Agricultura Urbana é publicada pela Fundação RUAF, com sede em Leusden, 

Holanda, em inglês, francês, espanhol, árabe, turco, chinês (mandarim) e português. 

Acesse todas as edições temáticas da Revista de Agricultura Urbana em português no site da 

Fundação RUAF: ruaf.org/publications/urban-agriculture-magazine-portuguese  
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Reciclagem dos resíduos sólidos em Adis Abeba, Etiópia: 

fazendo negócio com a gestão do lixo  

Berihun Tefera 
Bioeconomy Association, Adis Abeba, Etiópia.  

berihunadugna@yahoo.com 

Getachew Tikubet  

Integrated Biofarm Enterprise, Adis Abeba, Etiópia.  

bea@ethionet.et  

A gestão dos resíduos sólidos é um desafio importante enfrentado pelas cidades dos países 

em desenvolvimento. A reciclagem comercial do lixo orgânico, transformado em um valioso 

fertilizante chamado “bio-composto”, é uma atividade recente em Adis Abeba e tem um 

impacto significativo na gestão melhorada 

dos resíduos sólidos orgânicos e da 

agricultura urbana.  

Treinamento produtivo usando solo  

misturado com bio-composto  

A “Empresa Bioagrícola Integrada” 

(Integrated Biofarm Enterprise - IBE), 

uma empresa privada da Etiópia, iniciou 

suas operações em Adis Abeba em 1998, 

baseando-se em uma filosofia que associa 

o trabalho agrícola com a natureza para 

garantir alta qualidade dos produtos, produtividade sustentável e baixos níveis de 

resíduos e impactos ambientais.  

Desde então, a IBE tem servido como um modelo nacional de manejo de resíduos, 

recuperação ambiental, gestão de recursos e produção de alimentos para o benefício das 

comunidades locais (Getachew, Tikubet, 2002).  

Pelos últimos oito anos, a IBE também funciona como um centro demonstrativo e de 

treinamento. Ela agora opera estações de campo em várias regiões do país (Assella, 

Mekele, Assossa e Gurage), propiciando novas oportunidades de treinamento e pesquisa 

sempre envolvendo a reciclagem e a reutilização do lixo orgânico urbano em colaboração 

com diversos parceiros.  

Os principais objetivos deste projeto são aumentar a consciência, implantar a produção de 

adubos orgânicos a partir dos resíduos sólidos coletados das áreas residenciais e mercados 

locais, e estimular seu uso na agricultura urbana e rural.  

  

mailto:berihunadugna@yahoo.com
mailto:bea@ethionet.et
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Os principais parceiros neste projeto de gestão do lixo sólido (bioreciclagem) são: 

 Associação de Bioeconomia (Bioeconomy Association - BEA) – ONG  

 Departamento de Parques e Limpeza Urbana da Prefeitura de Adis Abeba – 

instituição governamental  

 Subprefeitura de Arada, Adis Abeba – instituição governamental  

  Associação Birhane de Ambiente e Saneamento (Clean and Environment 

Sanitation Association) - organização empresarial privada 

Os resíduos sólidos urbanos  

Um grande volume de lixo sólido orgânico é recolhido diariamente do mercado central de 

frutas e hortaliças de Adis Abeba e das casas e comércios localizados em suas cercanias. 

Lidar com todos esses resíduos consome boa parte do orçamento municipal. 

A coleta dos resíduos ocorre em dois níveis. O primeiro é no nível do mercado e das 

residências. Os atacadistas e varejistas do mercado depositam as frutas e hortaliças 

descartadas em tanques apropriados, enquanto que o lixo das casas e comércios nas áreas 

próximas do mercado é coletado por uma empresa privada chamada Birhane Clean and 

Environment Sanitation Association. Uma taxa é paga a essa Associação pelo serviço. O 

segundo nível de coleta é a que leva o lixo recolhido na região do mercado para a área do 

projeto e, o excedente, para áreas de descarte do lixo operadas pela prefeitura.  

Cerca de 40 m3 ou 3500 kg de despejos orgânicos são coletados na área do mercado 

diariamente. Mas apenas 16 m3 ou 1400 kg são aproveitados pelo projeto, por causa de sua 

capacidade limitada. O restante precisa ser despejado em lixões fora da cidade. A IBE 

recebeu cerca de 534.000 kg de resíduos em 2006. A separação dos resíduos orgânicos dos 

inorgânicos é feita nos dois níveis da coleta. O lixo inorgânico vai para indústrias 

recicladoras e a renda gerada com ele vai para a Birhane Clean and Environment 

Sanitation Association.  

Os vários participantes do sistema de gestão 

do lixo aprenderam sobre manejo apropriado 

e as práticas apropriadas de coleta, seleção, 

transporte e deposição final dos resíduos. 

Além disso, 100 jovens foram treinados para 

trabalhar na Birhane Clean and Environment 

Sanitation Association, com ajuda da 

Bioeconomy Association (BEA).  

Lixo urbano transformado em  

composto comercializável  
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A área de preparo do composto da IBE em Adis Abeba está localizada a 6 km da área onde 

os resíduos são recolhidos. O projeto usa o método de compostagem em montes sobre o 

solo para reciclar os resíduos orgânicos.  

O processo de compostagem leva cerca de três meses, e a IBE completou três fases no 

último ano; tendo convertido desse modo cerca de 534.000 kg de resíduos orgânicos em 

265.800 kg bio-composto, que foi vendido ensacado ou a granel.  

A BEA determinou o conteúdo de nutrientes do bio-composto por meio de análises de 

laboratório conduzidos pelo International Livestock Research Institute (ILRI), que 

mostraram que o adubo fornece mais do que as quantidades médias exigidas para o 

crescimento das plantas, e muito mais do que os presentes no solo adubado com 

fertilizantes químicos como DAP (fosfato diamônico) e ureia.  

A alta porcentagem de matéria orgânica do bio-composto, que não existe nos fertilizantes 

químicos inorgânicos, melhora a estrutura do solo, e aumenta sua aeração e capacidade de 

absorver água. Além disso, o bio-composto é aplicado usualmente a cada dois ou três 

anos, prática menos dispendiosa do que a aplicação de adubos químicos, que deve ser 

feita anualmente.  

O bio-composto produzido é empacotado em sacos plásticos que são fechados e 

etiquetados com um logotipo e informações em dois idiomas (inglês e Amharic – a língua 

local), a lista dos ingredientes utilizados, os nutrientes disponíveis, instruções para uso e 

endereço para contatos.  

Os sacos são preparados em três pesos diferentes (2, 4 e 25 kg), destinados 

respectivamente para usuários pequenos e médios e para comerciantes intermediários 

(venda em supermercados). Além disso, sacos de 100 kg de bio-composto são preparados 

sem etiqueta, usados diretamente pelo IBE ou vendidos a seus clientes diretos.  

O processo de certificação está em andamento, e o IBE já garantiu apoio e reconhecimento 

oficial para tanto por parte do Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da 

Autoridade de Proteção Ambiental.  

As recomendações de uso geralmente indicam uma mistura de 3 a 4 kg de bio-composto 

com um volume igual de terra local, aplicada então a cada metro quadrado do solo. O 

preço do biocomposto era de 2,5 Birr/kg (cerca de US$ 0,30/kg) em 2007. Esse valor é 

aproximadamente metade do preço do volume de adubo químico equivalente. 

O IBE usa e comercializa o bio-composto de três modos.  

a) Para uso próprio (interno): o IBE mantém em Adis Abeba cerca de 5 ha de áreas 

hortícolas e um viveiro. Lá o IBE utiliza cerca de 185.000 kg de adubo orgânico (antes 

de ser empacotado) por ano.  

b) Para treinamentos ligados ao projeto: o IBE vem dando treinamento prático e 

assistência contínua a mais de 21.000 interessados, muitos deles donos das áreas onde 
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cultivam alimentos. Todos esses estagiários compraram bio-composto do IBE quando 

começaram a produzir. Por exemplo, 200 membros da antiga Associação de Mulheres 

Catadoras de Lenha (Fuel Wood Carrier Women’s Association) compraram 10.450 kg 

por 26.100 Birr (cerca de US$ 3.071,00) para a sua área de horticultura na região de 

Keraneyo, em Adis Abeba, em maio de 2007.  

c) Para lojas e supermercados: o IBE vende o bio-composto em seu principal centro de 

distribuição, nos supermercados de Abader, Abrico e Adgemu, nas lojas de produtos e 

insumos agrícolas de Adis Abeba e nas áreas produtoras de flores. 

Aproximadamente 70% do bio-composto produzido em 2006 foi usado pelo próprio IBE. 

Porém estima-se que entre 80 e 90% do adubo gerado em 2007 e 2008 foi vendido.  

A maioria dos consumidores é formada por moradores urbanos que usam o bio-composto 

em suas moradias, e por produtores periurbanos em suas hortas comerciais.  

O IBE também promove cursos de treinamento para diversos grupos e vende seus 

produtos para várias outras atividades ligadas a projetos de agricultura urbana.  Os 

grupos são formados por jovens, mulheres associadas a cooperativas, catadores e 

vendedores de lenha, estudantes, aposentados, órfãos, freiras etc.  

Mais de 90% do bio-composto comercializado é para uso na agricultura urbana, mas o 

mercado rural para o produto também está crescendo, na medida em que cresce a 

consciência, entre os produtores rurais, sobre as suas vantagens.  

O IBE é a primeira e única entidade em Adis Abeba envolvida na coleta e reciclagem 

comercial de lixo orgânico.  

Análise financeira  

A análise financeira abaixo baseia-se nos custos e rendimentos verificados, e discriminam 

os “custos de oportunidade” cobertos por parceiros. Os custos somaram 404.136 Birr (cerca 

de US$ 47.545,00), incluindo mão-de-obra, implementos, análise dos nutrientes, 

empacotamento, comercialização, salários e administração, e também os custos de 

oportunidade, que incluíram a coleta, o carregamento e a descarga dos caminhões – 

despesas cobertas por parceiros.  

Descontando-se esses custos de oportunidade, os custos diretos resumem-se a 226.936 Birr 

(cerca de US$ 26.698,00) (ver tabela).  

O negócio tem capacidade de gerar 135.189 Birr (aproximadamente US$ 15.905,00) ou 

312.389 Birr (US$ 36.752,00) se considerarmos ou não os custos de oportunidade, 

respectivamente.  

A Birhane Clean and Environment Sanitation Association tem um serviço de treinamento 

e fornece assistência em gestão de lixo.  
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O local de despejo do lixo da cidade localiza-se a 13 km do local de origem dos resíduos, 

enquanto que a área de reciclagem da IBE localiza-se a 6 km.  

Como resultado, ao despejar os resíduos na área do IBE, a prefeitura economiza tempo e 

custo associado a fazer os caminhões rodarem 14 km a mais até o depósito municipal de 

lixo. Por isso o IBE não precisa se preocupar em cobrir os custos de oportunidade. 

Depois de avaliar o desempenho do projeto no primeiro ano, os parceiros concordaram em 

estender sua parceria pelos próximos anos, e a Agência de Proteção Ambiental também 

aprovou a expansão do projeto em tamanho e abrangência.  

Tabela 1. Relação Custo-benefício do IBE 

Itens Renda Custo 

1. Renda (com a venda de biocomposto) em US$ 

1.1 Total da renda 63.450  

2. Custos diretos em US$ 

2.1 Mão-de-obra  5.852 

2.2 Implementos  1.765 

2.3 Análise dos nutrientes no solo  529 

2.4 Custos de empacotamento  10.052 

2.5 Custos de comercialização  1.412 

2.6 Salários e custos administrativos  5.647 

2.7 Outros  1.441 

Total dos custos diretos  26.698 

3. Custos de oportunidade em US$ 

3.1 Coleta na área do mercado  1.694 

3.2 Carregamento  1.271 

3.3 Transporte até a área do projeto e descarga  16.941 

3.4 Outros  941 

Total dos custos de oportunidade  20.847 

4. Custo total (incluindo custos diretos e de oportunidade) = 2.8+3.5 em US$ 

5. Lucro (considerando os custos de oportunidade) = 1- (2.8+3.5)  15.905 

6. Lucro (não incluindo os custos de oportunidade) = 1-2.8  36.752 

O negócio é financeiramente viável se o bio-composto for vendido a um preço não inferior 

ao valor dos custos: 1,52 Birr = 0,18 US$ / kg (se incluir os custos de oportunidade), ou 0,85 

Birr = 0,10 US$ / kg (não incluindo os custos de oportunidade). Como o IBE é uma empresa 

privada, todo o lucro é reinvestido no projeto.  
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Promoção  

O IBE promove o uso de bio-composto e a reciclagem do lixo urbano em geral das 

seguintes maneiras: - Operando centros de comercialização de bio-composto. - 

Convidando técnicos e autoridades do governo e de ONGs a visitarem o projeto. - Por 

meio da mídia (anúncios) e publicações incluindo brochuras, boletins e cartazes.  

A prefeitura também apoia ativamente a agricultura urbana e o uso de bio-composto. 

  

Visão parcial da Biofarm, em Assela Branch Produzindo mudas arbóreas usando bio-composto 

 Conclusões  

A gestão do lixo é importante da gestão urbana, especialmente nas grandes cidades como 

Adis Abeba. A terra é escassa, e deve ser usada produtivamente e com eficiência.  

Assim sendo, empreendimentos comerciais que reciclam resíduos e produzem adubos 

orgânicos padronizados e empacotados, como os descritos aqui, são considerados vitais. 

Eles contribuem para a gestão do lixo urbano mas também, indiretamente, para a 

promoção da agricultura segura dentro da cidade, ao oferecer aos produtores urbanos um 

adubo orgânico de alta qualidade ensacado em quantidades convenientes às várias escalas 

de produção.  

A agricultura é um setor importante (85%) da economia da Etiópia e de sua força de 

trabalho. Porém por causa da degradação dos solos, a produção agrícola tornou-se cada 

vez mais dependente da aplicação de fertilizantes. Como resultado, a Etiópia importa 

grandes volumes de adubos sintéticos inorgânicos, o que torna ainda mais promissor o 

significativo potencial da biocompostagem nesse país.  

Referências  
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Criação de gado inovadora nas cidades da Etiópia  

Hailu Araya,  

Alemayehu Ayalew,  

Azeb Werqu e  

Nigusie Haile Mariam  

Institute for Sustainable Development, Adis Abeba, Etiópia  

hailuara@yahoo.com  

Conforme a urbanização se acentua na Etiópia, os moradores urbanos estão respondendo de 

modo inovador aos problemas da alta taxa de desemprego e às oportunidades criadas pelo 

mercado consumidor crescente cultivando alimentos e criando animais. Muitas famílias 

pobres, especialmente as mulheres e os jovens, tomam essa iniciativa por que já tinham 

prática em atividades agrícolas antes de 

migrarem para as cidades, ou aprenderam 

com outros agricultores que já vinham 

produzindo no ambiente urbano.  

Um jumento pode gerar renda transportando água, farinha 

e outros materiais  

A horticultura irrigada em Adis Abeba, 

capital da Etiópia, está agora em boa parte 

integrada ao setor formal. Onze cooperativas 

reunindo a produção desses agricultores 

comercializaram cerca de 12.000 toneladas 

de hortaliças para o mercado urbano em 2006 (Estatística do município de Adis Abeba, 

2006). Em contraste, a criação de gado urbana está restrita principalmente ao setor 

informal. As formas de criação diferem dependendo do espaço e do capital inicial 

disponíveis.  

Espécies para os espaços  

As moradias com mais espaço criam vacas de leite, ovelhas, cabras ou bois para engorda, 

às vezes combinando com abelhas e galinhas. Famílias mais pobres com menos espaço – 

usualmente com várias pessoas vivendo em um mesmo cômodo – mantêm apenas um ou 

duas ovelhas ou cabras, ou um burro ou algumas galinhas.  

As famílias pobres que têm pouco para investir começam geralmente com algumas 

galinhas, que exigem pouco espaço, encontram alimento praticamente em qualquer lugar 

e trazem retorno rápido para necessidades imediatas. Uma galinha típica custa cerca de 

US$ 3. As famílias com um pouco mais de dinheiro para investimentos iniciais (cerca de 

US$ 50) compram um jumento, que pode gerar renda transportando água, farinha e outros 

materiais.  

mailto:hailuara@yahoo.com
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Criadores nas cidades maiores enfrentam problemas para conseguir alimento e água para 

seus animais. Outro problema são os conflitos com os vizinhos por causa do barulho de 

seus animais e do cheiro do estrume.  

Os ruminantes (bovinos, ovinos e caprinos) frequentemente têm problemas intestinais por 

que, para complementar sua alimentação deficiente, costumam procurar comida em meio 

ao lixo urbano, acabando por ingerir materiais plásticos indigeríveis.  

Inovação pela necessidade  

Em muitas cidades etíopes, como Mekelle, na região de Tigray, os governos municipais 

estão se interessando pela agricultura urbana. Como parte de seus programas de redução 

da pobreza, eles encorajam os moradores urbanos, especialmente os pobres e os 

desempregados, a criarem animais de “rápido retorno”. Em alguns casos também são 

oferecidos serviços de orientação técnica e de veterinária para os criadores urbanos. 

A maioria dos produtores urbanos, porém, ainda depende principalmente de seu próprio 

conhecimento e engenhosidade. Enfrentando os muitos problemas ligados à criação de 

animais em cidades, eles têm sido obrigados a encontrar meios inovadores para obter 

alimento, água e medicamentos para seus animais. 

Alguns produtores urbanos coletam resíduos dos produtores de cerveja locais, farelo de 

moinhos, resíduos de cereais etc., para usar como ração. Alguns coletam grama e folhas 

em áreas verdes dentro e ao redor das cidades, ou recolhem os resíduos dos mercados e 

feiras livres (ajudando a manter limpos esses locais). Apenas moradores com melhor 

condição financeira podem fornecer água tratada da torneira para seus animais.  

Embora a água dos córregos e rios esteja geralmente poluída, muitos criadores mais 

pobres recorrem a ela para dessedentar seus animais. Outros recorrem a poços ou 

nascentes. Alguns descobriram que os resíduos da indústria cervejeira que dão para seus 

animais têm um alto teor de água.  

Grande parte dos produtores têm origem rural e conhecimento de como tratar muitas 

doenças de seus animais, por exemplo cortando e misturando plantas locais para tratar o 

piolho em suas galinhas, ou usando a polpa do Ire (uma espécie de Aloe) para tratar o 

inchaço no ventre do gado. Alguns criadores, sem conhecimento tradicional, usam 

remédios modernos para humanos, como as Ampicilina e Tetraciclina como medidas 

imediatas para ovelhas e cabras doentes.  

As pessoas que criam ruminantes maiores (especialmente gado vacum) vendem o estrume 

para uso como combustível ou adubo, ou o usam em casa para reduzir seus gastos com 

combustível. Grupos de jovens recolhem estrume e outros resíduos urbanos das ruas das 

cidades e condomínios e fazem composto, que podem usar em suas hortas ou vender para 

outros produtores de hortaliças ou flores.  
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Aprendizado rural dos criadores urbanos de animais  

As inovações feitas pelos produtores urbanos estão mostrando também aos produtores 

rurais muitas novas possibilidades. Por exemplo, a pastagem dos animais soltos é um 

problema em muitas partes da Etiópia rural.  

Sem apoio de serviços extensionistas, os criadores urbanos desenvolveram sistemas de 

contenção e de ração “corte-e-carregue” que poderiam reduzir esse problema.  

As agências de extensão do governo usam esses exemplos urbanos para mostrar aos 

criadores periurbanos a importância de controlar os animais e prover a alimentação que 

eles precisam.  

Também rações inovadoras como restos de hortaliças fornecem exemplos aos produtores 

rurais.  

Em alguns casos, os grupos de mulheres e jovens que cuidam de animais em cidades como 

Adis Abeba e muitos municípios da região de Tigray conseguem ser bem sucedidos no 

aumento de seus rebanhos, e alguns jovens acumularam tantos animais que pretendem 

voltar para áreas rurais para ter mais acesso a alimentação e espaço para a criação.  

Isso ilustra o ciclo de inovações e desenvolvimento da agricultura urbana que pode até 

levar a uma migração urbano-rural.  

Referência  

 Addis Ababa City Government. 2006. Urban Agriculture Department Report. Adis 

Abeba 
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Desenvolvendo cadeias de valor em Amã, Jordânia 

Salwa Tohme Tawk  
AUB Amman  

salwatawk@gmail.com  

Ziad Moussa, Shadi Hamadeh e Diana Abi Saiid  

Environment and Sustainable Development Unit, American 

University of Beirut (ESDU, AUB)  

Amã, capital da Jordânia, está localizada ao norte do país e 

cobre uma área de 1700 km2, com uma população estimada 

em 2,2 milhões de habitantes. A pluviosidade média anual 

resume-se a 275 mm, e a taxa de pobreza alcançava 8,5% da 

população em 2008 (Direção de Estatística, 2010). Do total de 

pobres do país, 25% reside na capital, onde o desemprego 

afeta 12,7% (ibid). Neste contexto, a agricultura urbana pode 

desempenhar um papel crucial ao impactar positivamente o 

padrão de vida dos indivíduos e famílias de produtores.  

A área total plantada na cidade de Amã cobre quase 3,2 mil 

hectares, representando 18,4% da produção total do país, 

enquanto que a criação urbana de animais representa 19% da produção total. Dois tipos de 

cultivos urbanos podem ser identificados: (1) agricultura irrigada, praticada 

principalmente no centro da cidade, ao longo de áreas inundáveis e de poços artesianos, 

em Wadi El Sir e Al Mqabalain; e (2) agricultura irrigada pela chuva, praticada na maior 

parte da cidade, exceto na área oriental, onde os lotes maiores variam entre 5 e 10 ha 

(embora as áreas disponíveis para hortas domésticas variem entre 200 e 1000 m2). Os 

principais produtos são frutas (cerca de 840 ha de figo, uva, principalmente), hortaliças 

(198 ha de tomate, abóbora e folhosas principalmente) e grãos (351 ha de trigo e outros 

grãos). Abóbora, tomate, morango, pimenta vermelha e amarela, e diversas variedades de 

alface também são exportados. A criação urbana de animais inclui 390 mil cabeças de 

ovelhas, cabras e vacas (Municipalidade da Grande Amã, 2007). 

O projeto “Da semente até a mesa” 

A região selecionada para o projeto FStT é um vale agrícola (Iraq el Amir) em Amã, onde 

os agricultores estão organizados em famílias estendidas (que formam a base das relações 

comunitárias e tribais). As mulheres cuidam da agricultura e dos deveres familiares 

diários, e buscam gerar renda adicional por meio de uma cooperativa local sem fins 

lucrativos chamada Iraq el Amir Women’s Association, criada em 1993. Os homens são 

principalmente funcionários públicos ou trabalhadores sem qualificação. As mulheres têm 

um forte interesse e envolvimento diário na agricultura, mas por causa do tipo de 

financiamento disponível a elas antes que o projeto começasse, elas tinham somente 

desenvolvido suas habilidades artesanais (tecelagem, poteria, cerâmica, fabrico de papel 

etc.), e tinham estabelecido uma cozinha comunitária e um pequeno hotel por meio da 

cooperativa.  

mailto:salwatawk@gmail.com
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As integrantes da cooperativa estão 

se esforçando por manter essas 

operações e encontrar uma 

atividade geradora de renda que 

possa viabilizar a cooperativa a 

longo prazo.  

 
Mulheres da cooperativa  

no mercado atacadista 

 (Foto: AUB-ESDU) 

 

 

Implementação 

O projeto foi planejado pela equipe e um grupo selecionado de agricultores (homens e 

mulheres) representando a região. A equipe foi composta por dois coordenadores e três 

membros da cooperativa; e o grupo de produtores por 10 mulheres e 20 homens.  

Essa equipe iniciou uma organização de produtores urbanos (OPU) e estabeleceu relações 

próximas com os agricultores da área por meio de Escolas de Campo para Produtores 

Urbanos (ECPU) e outras atividades do projeto. 

Estufas no vale de Iraq el Amir,  

em Amã (Foto: AUB-ESDU)  

Por razões culturais, inicialmente apenas os 

homens se registraram para participar do 

projeto. Assim, dados desagregados foram 

coletados por tarefa e atividade, para 

identificar quem frequentava as ECPUs, e 

quem precisava ser contatado para as 

reuniões etc. O projeto envolveu 72 famílias 

de duas regiões do vale: Hay el Bassa e Hay 

el Karyat, e 75% dos integrantes diretos do 

projeto eram mulheres.  

O passo mais significativo no projeto foi o estabelecimento de uma OPU como uma 

unidade separada (com uma equipe independente) dentro da cooperativa de mulheres. 

Essa OPU consiste de um diretor, um tesoureiro, um secretário e 42 membros, todos 

mulheres. A Unidade gerencia o negócio, que consiste de todas as operações relacionadas 

com a produção e a comercialização de um tipo de produto (ver destaque) juntamente 

com os produtores participantes.  
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Essa Unidade gerencia o negócio por meio de uma equipe formada pela diretora, uma 

tesoureira e uma secretária, duas mulheres no empacotamento e mais duas na 

comercialização.  

Ela é responsável pela coordenação das atividades relacionada à produção e 

comercialização do produto selecionado (ver destaque) para o negócio. 

Os coordenadores do projeto FStT coordenaram inicialmente a OPU fazendo contatos com 

produtores especializados, instituições de apoio, e doadores e compradores em potencial. 

A experiência das mulheres que já tinham trabalhado na cooperativa era uma vantagem, 

pois elas tinham adquirido habilidades gerenciais e construído relações de confiança com 

várias entidades e com as famílias da região. 

A criação de um esquema de poupança em grupo para assegurar a sustentabilidade 

financeira foi um mecanismo importante para ampliar o papel da OPU. Os termos e 

condições foram discutidos com os produtores, que concordaram numa taxa de inscrição 

no valor de 5 a 10 JD (1 JD = 1 Euro), dependendo de sua capacidade, e depois uma 

contribuição de 1 JD por mês. Eles também pagam uma taxa pela comercialização dos 

produtos, de 14% do faturamento bruto das vendas, sendo que 6% dele vai aumentar o 

“fundo rotativo”. Esse fundo tem o objetivo de cobrir o seguro contra acidentes, cobrir 

empréstimos não recuperados, financiar atividades para melhorar habilidades, e oferecer 

oportunidades de educação e investimento. Os 8% restantes vão para cobrir as despesas de 

comercialização, como empacotamento, transporte e comissão.  

Além disso, cada produtor deposita 1% do valor de suas vendas numa “reserva” em seu 

próprio nome, para encorajar o hábito da poupança e ajudar a controlar o consumo.  

Resultados, impactos e desafios 

Por meio do projeto FStT e das atividades da OPU, as capacidades dos agricultores e de 

sua associação foram fortalecidas com relação à gestão, comercialização e trabalho em 

rede.  

Melhorias foram percebidas em:  

• Tomada de decisões na escolha dos canais de comercialização e no estabelecimento de 

relações e contatos com instituições ligadas à comercialização e com o Ministério do 

Comércio;  

• Tomada de decisões sobre gastos financeiros;  

• Relacionamento com provedores de serviços extensionistas, principalmente com o 

Ministério da Agricultura, para o fornecimento de treinamento;  

• Relacionamento com instituições que oferecem treinamento gratuito em gerência e 

administração;  

• A organização de reuniões regulares para dar continuidade aos avanços do projeto e à 

implementação apropriada de atividades, contabilidade e registro das principais 

atividades e dos dados ligados aos produtores;  
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• A exploração dos canais potenciais de comercialização (incluindo o mercado 

exportador) e participação nas feiras nacionais e mercados de produtores, bem como na 

promoção da agricultura urbana nessas ocasiões.  A OPU conseguiu gratuitamente uma 

barraca na Feira das 5as-Feiras de Amã, e recebeu treinamento em elaboração de 

propostas e contabilidade da Fundação Rainha Nour. 

Os membros da OPU aprenderam como se manter a par dos preços praticados no 

mercado, e como usar essa informação para planejar os plantios e assegurar um 

fornecimento constante para os compradores. Essa responsabilidade exige boa 

comunicação com os produtores. Eles também desenvolveram seu senso comercial e 

aprenderam que tudo tem um custo e um retorno, especialmente a imagem e a marca dos 

produtos.  

A equipe também implementou um projeto de segurança alimentar com uma iniciativa de 

produção de alimentos saudáveis e refeições para crianças e professores da escola local.  

Durante toda a duração do projeto FStT, os homens desempenharam um papel limitado, 

apenas participando de atividades específicas como reuniões, as atividades da ECPU, e 

contatos com potenciais compradores, em alguns casos.  

Existe agora um maior reconhecimento do papel que as mulheres podem desempenhar em 

sociedade: não apenas estão liderando um negócio de que os homens participam, mas 

ainda adquirindo novas informações e apoio por seu papel na produção, que é uma 

atividade geralmente conduzida por homens quando praticada num nível além do 

doméstico. Os participantes também aprenderam a se relacionar com instituições de 

crédito e com os serviços de extensão.  

 

Mulheres limpam as cebolas no campo antes de 

empacotá-las (Foto: AUB-ESDU)  

Os desafios incluíram a dificuldade de 

construir uma relação de confiança entre a 

nova OPU e os outros produtores urbanos 

da região, especialmente desde que a 

gerência inovadora da agricultura foi se 

propagando em uma área dominada por 

abordagens mais tradicionais.  

Além disso, conseguir que os produtores respeitassem as condições de cultivo e o prazo 

para colheita precisou de algum esforço, principalmente por serem essas condições 

estabelecidas por um grupo de mulheres.  

Outra dificuldade resultou da falta de costume dos compradores em negociar com 

mulheres, e desenvolver a confiança não foi fácil inicialmente. Uma vez que a confiança se 

estabeleceu, a OPU conseguiu sustentar a imagem da marca e manter os produtores 

satisfeitos com os preços oferecidos, comparados com os ofertados pelos intermediários e 

outros mercados de comercialização.  
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A gestão do fundo rotativo é ainda um desafio para a nova OPU, especialmente ao lidar 

com as diferentes expectativas dos membros e manter a transparência.  

Lições aprendidas e perspectivas futuras 

Com base nas experiências em Amã, ficou claro que a eficiência teria sido melhor se o 

programa tivesse começado com um grupo menor de agricultores, entre 20 e 30 famílias 

em vez das 100 propostas. O projeto poderia então ter começado com um ou dois ciclos 

iniciais de cultivos antes de adicionar um novo grupo de mais 20 ou 30 produtores.  

Distribuição de bandejas com mudas de cebolas para os produtores (Foto: AUB-ESDU)  

Desse modo, as capacidades organizacionais e de gestão, e as habilidades de 

relacionamento e comunicação com os produtores e o mercado poderiam ter sido 

construídas gradualmente, e o processo poderia então ser menos arriscado, especialmente 

por que a equipe recém-formada não tinha 

experiência em gerir um grupo tão grande. 

Além disso, criar o plano de negócio e a análise de 

risco foi difícil para a OPU, por falta do conhecimento 

necessário e de apoio aos agricultores. Uma análise de 

riscos foi feita, mas sem incluir alternativas para o 

caso de falhas no negócio. Outra lição aprendida 

recomenda trabalhar com mais de um tipo de produto 

(além da “opção mais promissora” – ver destaque) 

permite uma abordagem mais ampla do mercado e dá 

mais flexibilidade aos produtores.  

Por fim, muitas reuniões da OPU não atenderam às expectativas dos produtores, que 

esperavam mais apoio material do que conhecimentos teóricos, principalmente sobre 

como se organizarem. Eles estão acostumados a trabalhar mais individualmente.  

Para melhorar a efetividade da abordagem em um contexto como Amã, sugerimos que o 

apoio prático seja fornecido antes de se trabalhar com o fortalecimento organizacional.  

Apesar desses desafios, a OPU se desenvolveu bem, e os produtores estabeleceram um 

horto para produzir mudas para vender a outros produtores a preços competitivos.  

Com essa finalidade, uma estufa totalmente equipada (com 1000m2 de área) foi arrendada 

por um ano. A OPU também pretende estabelecer parcerias com as escolas da região para 

lhes vender alimentos locais frescos e nutritivos, como parte do esforço para alargar seus 

canais de comercialização (incluindo os canais exportadores). 

Desenvolvendo cadeias de valor em Amã, Jordânia  

A OPU vai prosseguir cultivando cebolas e aplicando a abordagem do projeto FStT em 

outras cadeias produtivas de plantios e criação de animais, como a produção de figo e 

azeitona (que crescem bem na região), a produção e o processamento de plantas 

medicinais e aromáticas escolhidas, e o processamento de queijo de cabra.  
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Logo da “produção responsável” de Amã  

(Foto: AUB-ESDU)  

Uma lição decisiva para os produtores foi 

perceberem a necessidade de trabalhar ao longo dos 

vários estágios da cadeia de valor, em vez de focar 

apenas no processo produtivo. A OPU continua a 

criar elos com outras agências de apoio, e está 

solicitando suporte para avançar desenvolvendo as 

habilidades gerenciais e organizacionais, bem como 

fundos para sustentar suas atividades atuais e 

desenvolver novas abordagens às cadeias de valor. 

“Opção mais promissora” em Amã: cebola-verde fresca  

Inovações mais marcantes em Amã:  

• Adotar novas variedades de cebolas mais adaptadas para a região: não florescem precocemente 

(a floração reduz seu valor comercial); vida longa nas prateleiras; tamanho maior; produtos 

uniformes.  

• Plantio de mudas de cebolas produzidas em estufa (para acelerar o processo e reduzir as perdas) 

• Produção ao longo de todo o ano: três ciclos por ano com a nova variedade (em vez de um ou no 

máximo dois da variedade mais usual na região)  

• Novas técnicas de colheita e pós-colheita (secar o solo antes de colher, limpeza inicial da 

produção ainda no campo de cultivo; seleção dos produtos a cargo das famílias produtoras; 

empacotamento e etiquetagem a cargo da cooperativa);  

• Melhoramentos importantes no empacotamento e comercialização: sacos plásticos para 0,5 e 1 

kg prontos para o mercado; rótulo indicando “origem geográfica” e “produto saudável”, 

superando os intermediários por meio do marketing dirigido, do reconhecimento social etc.  
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Influenciando a política municipal: as experiências dos 

horticultores de Amsterdã  

Johan van Schaick (1) - BvV 

vanschaick@planet.nl  

http://www.bonvanvolkstuinders.nl 

Em 2001, a prefeitura de Amsterdã iniciou preparativos para o processo de planejamento 

espacial da cidade para o período 2002-2010. O plano, chamado "Escolhendo o urbanismo", 

objetivava localizar as funções residenciais e econômicas dentro dos limites da cidade, e 

concentrar as áreas verdes em sua periferia. Entre outros passos, o plano incluía eliminar 

cinco hortas-parque (divididas em parcelas de cultivo individual ou familiar) para construir 

moradias e equipamentos urbanos de infraestrutura. Isso levou a organização responsável 

pelo funcionamento das hortas-parque – a Associação de Hortas em Parcelas (em holandês, 

Bond van Volkstuinders - BvV) – a adotar uma estratégia nova e diferente para influenciar a 

política, conforme descreve este artigo. 

Horta em parcelas em Amsterdã 

As hortas organizadas em parcelas 

começaram a ser criadas na segunda 

metade do século 18. Cidadãos de boa 

vontade criaram uma sociedade, em 

1784, destinada a promover o 

desenvolvimento intelectual das pessoas 

"comuns", como os trabalhadores 

braçais. Uma das atividades da 

sociedade era arrendar áreas para a 

implantação de hortas destinadas aos trabalhadores, de modo a lhes permitir cultivar sua 

própria comida e aumentar a renda familiar. Além disso, a horticultura era vista como 

uma atividade capaz de estimular o desenvolvimento pessoal e social. 

O desenvolvimento de hortas em parcelas aumentou rapidamente a partir do final do 

século 19, quando a industrialização se intensificou na Holanda. A rápida expansão da 

população operária e suas pobres condições de vida foram as razões para muitas 

prefeituras disponibilizarem áreas destinadas ao plantio de batata e hortaliças. 

Atualmente existem cerca de 250.000 cidadãos que atuam recreativamente em hortas em 

parcelas, metade dos quais são membros de associações de horticultores.  

Algumas dessas associações reuniram-se em uma federação nacional, a AVVN - Algemeen 

Verbond van Volkstuindersverenigingen Nederland, que representa um total acima de 

25.000 pessoas (2).   

mailto:vanschaick@planet.nl
http://www.bonvanvolkstuinders.nl/
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Amsterdã 

Em 1909, a Comissão de Hortas em Parcelas foi criada em Amsterdã. Seus membros 

estavam inicialmente mais preocupados com os benefícios para a saúde e para a vida em 

geral do que com o aumento da renda dos horticultores. O primeiro grupo de horticultores 

em Amsterdã foi criado em 1910. Hoje, Amsterdã (a maior cidade da Holanda, com 22.000 

ha e 740.000 habitantes) tem 39 hortas-parque organizadas em parcelas, somando 6.000 

parcelas individuais (em cerca de 300 ha). A terra na qual as hortas-parque estão 

localizadas é de propriedade da prefeitura. Muitas dessas hortas em parcelas não se 

localizam mais na área onde foram criadas, enquanto outras desapareceram por causa do 

planejamento urbano e construção de moradias e equipamentos de infraestrutura. 

Vinte e seis hortas-parque têm a chamada função "acomodação-recreação", que significa 

que têm chalés onde os horticultores podem dormir durante os meses de abril a setembro 

(estação mais quente). Porém há quatro parques recreativos onde não se pode dormir. Essa 

proibição também se aplica às nove hortas-parque de produção de alimentos, onde os 

horticultores cultivam principalmente hortaliças, ervas medicinais e frutas. A maior parte 

das hortas-parque está localizada na periferia da cidade, mas uma delas está localizada em 

uma área residencial, fazendo parte de um parque urbano. 

Vinte e quatro das 39 hortas-parque de Amsterdã estão arrendadas para a BvV (5.000 

horticultores), e as outras 15 estão arrendadas a 14 outras associações (1.000 horticultores). 

BvV 

A BvV tem 6.000 membros, sendo a maior associação de horticultura em parcelas na 

Holanda. Além das hortas-parque em Amsterdã, a associação arrenda mais cinco 

(somando 1.000 parcelas) localizadas fora da cidade, ou por causa de mudanças nos 

limites urbanos ou por que foram transferidas quando a área que ocupavam originalmente 

precisou ser destinada a outros fins. A BvV também mantém uma lista de 1.500 inscritos 

esperando parcelas vagas nas hortas onde possam cultivar alimentos. 

A BvV foi criada em 1917 como uma organização sem fins lucrativos. Em cada horta-

parque, os membros escolhem seus representantes para a Assembleia Geral, a principal 

fonte de autoridade da associação. A Assembleia então escolhe a diretoria geral. Os 

membros de cada horta-parque também escolhem colegas para formarem a diretoria local, 

para cuidar da administração de sua área e atividades. Todas as atividades da diretoria 

são realizadas por membros que recebem uma pequena compensação pelos gastos que 

realizam. A organização tem um pequeno escritório com uma equipe paga para 

administrar o conjunto de membros e apoiar a direção. O desafio para a BvV é manter a 

sua estrutura e regulamentos tão eficientes, simples e efetivos em custos quanto possível 

para os seus membros. Por isso essa estrutura e regulamentos são revistos periodicamente 

e os resultados dessas revisões são incorporados nos planos da associação.  
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Esses planos descrevem as atividades e estratégias da BvV, e são formulados pela 

Assembleia Geral. O plano atual cobre o período 1998-2007 (3), e o próximo plano, que 

está sendo desenvolvido atualmente, alcança o ano de 2011. 

Além de defender os interesses de seus membros, a BvV pretende adquirir terras para as 

hortas e promover a horticultura como uma forma de recreação ativa e um modo de 

aprender sobre o meio ambiente, flora e fauna, bem como sobre o cultivo de flores, 

hortaliças, frutas de modo ambientalmente seguro. Enquanto esses últimos objetivos são 

alcançados principalmente informando e educando os seus membros e a população em 

geral, por meio de seu sítio na internet, um boletim informativo e da organização de 

cursos, os dois primeiros objetivos só podem ser alcançados aplicando-se uma estratégia 

para influenciar as políticas públicas. 

Sugestões para ajudar a influenciar nas políticas públicas (de acordo com diretores da BvV) 

a) Saiba o que é politicamente desejável. 

b) Mostre respeito pelos administradores, e expresse admiração pelo seu trabalho e por suas 

ações (se for merecido). 

c) Tente encontrar uma situação na qual os políticos possam mostrar o que eles fizeram para o 

benefício da comunidade.  

d) Nunca torne pessoais as discussões que ocorrerem.  

e) Use o humor como um instrumento.  

f) Tente criar uma rede dentro das agências da administração pública, com o “mundo exterior” e 

políticos (e ex-políticos), valorizando seu envolvimento e experiência. 

g) Torne explícito que vocês estão buscando melhorias para toda a sociedade, e não apenas para 

a sua organização. 

h) Construa alianças com outras organizações da sociedade civil, de modo que a união fortaleça 

sua demanda junto aos administradores locais. 

Influenciando a formulação de políticas 

Um pilar central dessa estratégia é apontar, para o governo local, o amplo potencial da 

horticultura urbana em parcelas – que estão localizadas em áreas da prefeitura. Elas 

devem ser consideradas como um valioso instrumento para a municipalidade com o qual 

se pode desenvolver a cidade de várias maneiras. Por meio dessa pressão, a BvV quer criar 

uma nova base de apoio, na sociedade, para as hortas em parcelas, agora e no futuro. 

A mesma estratégia também foi adotada durante o processo de formulação do plano 

espacial organizado pela prefeitura em 2001. Desde o início, a prefeitura envolveu a BvV 

como uma das várias organizações da sociedade civil de Amsterdã. A BvV optou por uma 

abordagem proativa, de cooperação e não-ativista, conforme seus membros consideraram 

que essa estratégia seria mais frutífera do que a resistência ativa a qualquer mudança 

proposta (ver destaque abaixo). Um grupo de trabalho especial de membros ativos e 

conhecidos foi formado, para assessorar a diretoria nessa questão. 
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Para tratar com os administradores municipais, a BvV escolheu uma abordagem 

“empresarial” e de cooperação, enfatizando que ela reconhecia a responsabilidade dos 

administradores por considerar todos os interesses envolvidos na questão, bem como a 

sua intenção de criar uma cidade saudável. Essa abordagem foi muito frutífera ao permitir 

que a associação criasse boas relações de trabalho, informais e até amigáveis, com as 

autoridades municipais. O bom relacionamento institucional e mesmo pessoal foram 

enfatizados quando a BvV indicou um dos administradores como seu membro honorário, 

devido a sua competência e envolvimento com relação às hortas em parcelas de Amsterdã, 

indicação aceita com satisfação. As alianças da associação com as comunidades e 

instituições ligadas a serviços de saúde e assistência social também ajudaram a criar uma 

base mais sólida para as negociações políticas. 

O principal objetivo da BvV nessas negociações era receber o reconhecimento do valor das 

hortas-parque para a cidade, já que isso levaria à sua preservação no curto prazo – 

especialmente as cinco delas mais ameaçadas – bem como a possível expansão de seu 

número, a longo prazo. Um fator muito importante nesse processo foi que a BvV enfatizou 

seu desejo de ser flexível, embora deixando claro que essa disposição poderia ser retirada 

a qualquer momento, se necessário. 

Naturalmente, o processo causou alguma turbulência internamente na BvV. A diretoria a 

princípio subestimou as emoções dos seus membros com respeito às hortas-parque 

ameaçadas, e não foi possível chegar a um consenso sobre a abordagem a ser adotada. As 

direções locais de algumas delas até decidiram adotar uma abordagem mais individual, 

mobilizando isoladamente seus membros e os administradores locais, mas perdendo o 

foco da questão global, que afetava toda a associação. Para superar esse problema, a 

operação e a estrutura da organização estão sendo repensadas, e o resultado desse 

processo estará refletido no novo plano político para o período 2007-2011. 

Resultados 

Como resultado desse tumultuado processo, as hortas-parque podem permanecer em seus 

lugares até 2010. Além disso, o governo municipal reconheceu o significado atual e 

potencial das hortas em parcelas para a cidade de Amsterdã. A BvV promoveu ainda mais 

a ideia ao convidar a prefeitura, em 2002, a desenvolver uma visão abrangente para toda a 

cidade, para as hortas em parcelas, em colaboração com os distritos locais e todas as 

associações de horticultores. Consequentemente a prefeitura adotou a “Nota Política sobre 

Hortas em Parcelas em Amsterdã”, no início de 2006, como reflexo de sua visão sobre as 

hortas para a cidade (4). Embora a BvV tenha participado na formulação dessa visão, nela 

não pôde ser incluída a preservação incondicional das hortas-parque existentes hoje em 

Amsterdã. 

Atualmente, estão em andamento os preparativos para a implementação prática da visão, 

incluindo consultas com os representantes dos distritos da cidade, da BvV e outros atores. 
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Um gargalo nesse processo é que o governo local ainda não tornou disponíveis os recursos 

financeiros necessários. Porém as experiências na região ocidental de Amsterdã, onde as 

hortas em parcelas foram incluídas nos novos planos de desenvolvimento espacial, dão 

boas esperanças para a BvV com relação ao futuro. (5) 

Lições aprendidas 

Uma parte crucial da nova estratégia da BvV é que ela moveu-se de um papel de só 

demandar para outro, mais motivacional, estimulando o governo local a dar às hortas em 

parcelas um uso mais produtivo e multifuncional para toda a população da cidade. Ela 

destacou o potencial variado das hortas em parcelas para a municipalidade e convidou 

seus administradores a aproveitarem esse potencial. Graças a essa abordagem cooperativa 

e de certo modo até humilde, a diretoria encontrou alguma resistência da parte de alguns 

membros, que esperavam que a associação adotasse uma postura mais combativa.  

Essa resistência porém reduziu-se quando ficou clara a postura do governo local, cada vez 

mais positiva com relação às hortas em parcelas, tornando mais fácil para a BvV participar 

na formulação da “Nota Política” e trabalhar por ainda mais cooperação municipal para 

alcançar os seus objetivos. 

Notas 

1) Member of the board of the Association of Allotment Gardeners (BvV), 

bondvanvolkstuinders.nl  

2) See the AVVN website avvn.nl.  

3) See www.bondvanvolkstuinders.nl for an online copy of the policy plan called 

“Strong Together” (in Dutch: ‘Semen Stark’).  

4) In Dutch: ‘Nota Volkstuinen Amsterdam’, see dro.amsterdam.nl  for a copy of the 

policy note.  

5) See the report ‘Tuinen van West’ on the development plans on dro.amsterdam.nl. 
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A agricultura urbana brota na Grécia 

Nerea Morán 

COST Action Urban Allotment Gardens in European Cities 

n.moran@surcosurbanos.es 

Jose Luis Fernández de Casadevante 

Federation of Madrid Neighbours’ Associations – FRAVM 

koiser@gmail.com 

Nos últimos anos, a agricultura urbana se espalhou notavelmente na Grécia, tendo em vista 

que não existia uma tradição histórica nessa atividade. Atores diversos, tais como grupos 

comunitários, redes agroecológicas e os governos locais, estão desenvolvendo projetos com 

vários objetivos e diferentes padrões organizacionais. Estão todos tentando lidar com 

aspectos específicos da crise multidimensional que a 

Grécia está enfrentando. 

A horta em parcelas de Agios Dimitros  

Foto: N Morán e JL Fernández 

A Grécia foi um dos primeiros países europeus a 

sofrerem com a crise atual. A crise financeira, o 

salvamento dos bancos, o endividamento público e 

as políticas de austeridade contribuíram para uma 

situação de empobrecimento urbano, desemprego e 

cortes nos serviços públicos (social, saúde e 

educação). Como consequência, mais de um milhão de pessoas na Grécia são incapazes de 

pagar por sua dieta básica. A crescente dificuldade para a população vulnerável 

(desempregados e aposentados) ter acesso aos alimentos levou a maior preocupação sobre 

o sistema agroalimentar urbano. 

O "movimento da batata" começou na primavera de 2012, quando os agricultores gregos 

começaram a vender as suas batatas diretamente aos consumidores como uma resposta 

aos baixos preços oferecidos pelos intermediários. Este foi o evento mais visível de um 

movimento que está reconectando os agricultores e os consumidores, por meio da venda 

direta, dos mercados locais e de grupos comunitários de alimentos. 

Nos últimos anos, diversas iniciativas de agricultura urbana, comunitária e institucional 

surgiram nas cidades gregas, fundindo a produção de alimentos, a ecologia urbana, a 

soberania alimentar, as relações sociais e as novas formas de pensar e viver nas cidades. 

As hortas comunitárias são parte das inovações sociais desenvolvidas por projetos dos 

cidadãos, envolvendo autoproteção, assistência social (a migrantes e sem-tetos, centros de 

saúde autogeridos, cozinhas comunitárias, etc.) e sociabilidade alternativa 

(cooperativismo, fábricas ocupadas, redes de troca direta ou bancos de tempo), e diversas 

alternativas para a construção de uma estratégia de transição a partir do nível local. 

mailto:n.moran@surcosurbanos.es
mailto:koiser@gmail.com
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Também foram criados programas municipais para abordar a vulnerabilidade social, 

desenvolvendo maior integração e estratégias de acesso aos alimentos para as pessoas 

passando por necessidade.  

Além disso, há o papel notável de Peliti, uma rede que zela pela biodiversidade e promove 

trocas de sementes locais, colaborando com a maioria dos projetos de agricultura urbana. 

Juntas, essas iniciativas representam formas interessantes de inovação social em resposta 

às múltiplas crises que a sociedade grega está enfrentando e que, cada vez mais, estão 

resultando em novas formas de políticas municipais de apoio à agricultura urbana e a 

sistemas alimentares locais. 

As hortas comunitárias 

As hortas comunitárias surgiram num contexto de movimentos de protesto social. A 

primeira, em dezembro de 2008, foi devido à morte de um menino de 15 anos baleado pela 

polícia, no bairro de Exarchia Atenas. Este fato desencadeou mobilizações maciças em 

todo o país, e os maiores distúrbios em sua história recente (Stavrides, 2010). 

Em Atenas, podemos encontrar exemplos de hortas comunitárias a partir desta primeira 

onda, implantadas por grupos militantes de esquerda em espaços e equipamentos 

públicos ocupados: Navarino Park, em Exarchia; Centro Social Votanikos, localizado em 

uma estufa municipal; e Agros em Tritsi Park. 

O Movimento da Praça em 2011, em resposta às políticas de austeridade e evidenciando a 

crise política e de confiança, resultou em assembleias locais que começaram vários projetos 

nos bairros. 

Novas hortas comunitárias apareceram, muitas vezes lançadas por pessoas diretamente 

envolvidas ou próximas ao movimento, ou simplesmente inspiradas por uma nova 

maneira de lidar com grandes problemas. 

Essas hortas são criadas por comunidades muito diversificadas e heterogêneas, com um 

forte apoio social, mas não sem conflito com os governos locais. 

 
A horta em parcelas de Maroussi. Foto: N Morán e JL Fernández 
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Dois projetos que ilustram a evolução do movimento em diferentes cidades são as 

hortas comunitárias de Per.ka e Ellenikó.  

Exemplos de hortas comunitárias  

A Per.ka, um acrônimo para "cultivos periurbanos", surgiu em 2011, com o objetivo de 

cultivar alimentos em uma área militar desativada, recém-ocupada e transformada em um 

parque público por moradores do norte de Thessaloniki. Esse primeiro grupo Per.ka decidiu 

cultivar os alimentos com métodos estritamente orgânicos. 

Conforme mais pessoas interessadas chegaram, novos grupos foram formados, compostos 

por 30-40 pessoas que cuidam de parte da área, demarcando lotes individuais e comunais, e 

construindo espaços de descanso e armazenamento. 

Atualmente existem sete grupos Per.ka, totalizando cerca de 200 pessoas. 

Este projeto coletivo está fundamentado na cooperação e na ecologia; eles apoiam a 

propriedade comunal da terra pública e também a gestão comunitária. 

Todos os grupos Per.ka participam de uma assembleia quinzenal, onde as tarefas e 

atividades comuns são decididas. Eles também participam do Movimento de Distribuição 

Direta de Produtos, em Salónica (Anoixto Diktio). 

Horta comunitária de Ellenikó 

O antigo aeroporto de Atenas, localizado no litoral sudeste da cidade, deveria tornar-se um 

parque metropolitano, mas a crise interrompeu este projeto. 

Um grupo da comunidade concebeu então um desenvolvimento alternativo para a área, que 

poderia ajudar no esforço contra a crise ambiental, econômica, educacional e social. 

O grupo trabalhou a proposta com a universidade local, recolheu assinaturas em apoio ao 

projeto e encenou um plantio simbólico de oliveiras no terreno do antigo aeroporto. 

O município emprestou aos moradores uma área de 2.500 m2 vizinha ao aeroporto, onde 

eles começaram uma horta comunitária, atividades de difusão e treinamento. O grupo 

também promove a troca de sementes tradicionais, o apoio a hortas em escolas, e a doação 

de produtos para as cantinas sociais da prefeitura. 

As hortas comunitárias tornaram-se pontos centrais na reflexão sobre o modelo urbano e o 

futuro dos espaços públicos, bem como sobre a função dos terrenos vagos dentro da 

cidade, a recuperação das terras públicas e a luta contra a sua privatização.  

Elas também trouxeram o debate sobre o sistema alimentar para os movimentos sociais 

urbanos, desenvolvendo formas autogeridas de 

atender às necessidades humanas, colaborando na 

divulgação de sementes locais e aprendendo sobre 

agricultura biológica. 

Tabela: Hortas em parcelas e comunitárias;  

evolução entre 2008 – 2013 
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Finalmente, elas estão ligando a preservação e ampliação das áreas verdes urbanas com o 

desenvolvimento de um modelo de produção agroecológica com base em recursos locais. 

E elas estão fazendo tudo isso através do desenvolvimento de projetos de pequena escala, 

que podem ser vistos como campos de experimentação onde as respostas alternativas à 

crise estão sendo exploradas, e trechos de uma nova cidade do futuro estão sendo 

testados. 

No entanto, essas iniciativas sofrem de precariedade acentuada: acesso inseguro à terra, 

escassez de recursos econômicos, falta de apoio político, e outros fatores limitantes como a 

disponibilidade de água. 

Além disso, as hortas comunitárias têm dificuldade em influenciar as políticas públicas 

para além da escala local. 

A coordenação entre os projetos é fraca, embora existam redes informais e colaborações 

ocasionais. 

No entanto, pelo menos por enquanto, elas estão provando a capacidade da sociedade 

civil para recuperar espaços urbanos subutilizados e para unir as comunidades locais. 

Programas municipais 

Em 2012, as primeiras políticas públicas promovendo as hortas comunitárias (Hortas 

Municipais em Parcelas - ver destaque 2) entraram em cena, desenvolvendo hortas sociais 

de autoconsumo para os grupos mais vulneráveis. Inicialmente, cidades de médio porte, 

como Alexandroupolis, adotaram esses programas que logo se espalharam por todo o 

país: em Thermi, Kalamata, Tripoli, Larissa, Veria, Edesa, Lesbos e Creta. 

Os distritos metropolitanos de Atenas também estão realizando programas de hortas em 

parcelas. Maroussi e Agios Dimitros foram os primeiros a fazê-lo. 

Eles adotam procedimentos semelhantes; o governo local é responsável pela preparação 

da terra e do sistema de rega, que inclui pequenos tanques que são reabastecidos por 

caminhões-pipas. 

Lotes individuais (25-50 m2) são atribuídos às pessoas interessadas e que residam no 

bairro. Existem requisitos especiais para o acesso a esses lotes: baixa renda, desemprego, 

aposentadoria, família numerosa. 

Outro critério de seleção é a proximidade da moradia com o local de plantio, a fim de 

garantir a acessibilidade e facilitar o controle diário dos cultivos. 

As parcelas são cedidas gratuitamente, embora parte dos produtos deva ser enviada ao 

serviço social municipal para ser preparada e distribuída aos mais necessitados, em 

cantinas públicas. 



30 

 

Sistemas de produção orgânica são obrigatórios, e o município fornece suporte técnico 

juntamente com ONGs como a Anodos, que atua diariamente nas parcelas das hortas 

comunitárias de Agios Dimitros, ajudando os hortelões a projetarem o plantio de seus 

lotes e supervisionando a distribuição de ferramentas e água. 

As hortas em parcelas deram origem a um novo uso para os terrenos públicos vagos; e 

estão desempenhando várias funções sociais, proporcionando locais de encontro da 

vizinhança, e melhorando a autoestima dos jardineiros enquanto desfrutam de uma 

atividade produtiva - embora algumas pessoas possam experimentar isso como um sinal 

de fracasso social. 

Peliti 

Uma das entidades centrais que sustentam o movimento agroecológico na Grécia é a 

Comunidade Alternativa Peliti, uma rede social que promove a biodiversidade e uso de 

sementes locais. Peliti é o nome, no dialeto local, do carvalho (Quercus robur), 

tradicionalmente plantado nas praças, e em torno do qual as comunidades locais se 

reuniam. Na sombra da Peliti podemos encontrar produtores profissionais, agricultores 

amadores, animadores de hortas escolares, representantes das hortas comunitárias etc. 

Por quase 20 anos, a Peliti vem mobilizando a preservação, a coleta, o intercâmbio e a 

multiplicação de sementes das variedades locais gregas, através de uma rede que já atinge 

mais de 120.000 produtores. Os participantes salvam sementes, e depois compartilham, 

trocando-as com as salvadas por outros. Essas sementes são distribuídas gratuitamente, 

por correio ou em festivais locais. 

Existem 12 grupos locais de Peliti em todo o país, organizando eventos de intercâmbio e 

formação. Desde 1999 a Peliti vem realizando anualmente um festival nacional, em abril, 

com trocas de sementes, oficinas e conferências. 

 

  
Horta na Aristotles University, Thessaloniki  

Foto: N Morán e JL Fernándezsss 
Horta comunitária Per.Ka.3  

 Foto: N Morán e JL Fernández 
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O surgimento hortas municipais em parcelas na Grécia em tempos de crise 

Atualmente, entre os paradigmas mais populares da agricultura urbana na Grécia estão as 

hortas municipais em parcelas (SMG), que começaram aparecer no país em 2011. 

As autoridades municipais anunciaram essas hortas principalmente como um projeto de 

política social e um meio para aliviar alguns dos problemas enfrentados pelos moradores 

urbanos devido à crise econômica e à falta de garantia do apoio público aos grupos 

vulneráveis. 

As pessoas têm aderido à ideia de receber, gratuitamente (ou por um preço simbólico), um 

terreno a fim de cultivar seu próprio alimento e melhorar a dieta diária de toda a família. 

Em 2013, durante a pesquisa de campo em duas SMG do norte da Grécia (Alexandroupolis e 

Thermi-Raidestos), os motivos dos interessados foram divulgados. 

A crise econômica teve um papel importante na decisão dos municípios para criarem essas 

hortas, diante dos fenômenos alarmantes da neopobreza e da desnutrição em uma parcela 

crescente da população urbana. 

Ao mesmo tempo, outra motivação expressa pelas autoridades locais foi cultivar a 

responsabilidade social e o espírito de solidariedade da população, exigindo que os 

produtores oferecessem 10% da safra para as cantinas e supermercados sociais dos 

municípios. 

As preocupações ambientais também predominam, através da produção orgânica, da 

compostagem dos resíduos alimentares urbanos e da arborização da cidade. 

Entre os agricultores urbanos, as principais motivações para participar do MGA, de acordo 

com as respostas ao questionário específico, foram (em ordem de importância): "para 

produzir a minha própria comida", em outras palavras, uma procura social pela 

reapropriação do alimento; "para ter alimentos de qualidade a preços acessíveis", ou seja, 

alívio econômico para as famílias; e "para fortalecer o vínculo da comunidade e para o lazer", 

especialmente neste momento de crise, quando as pessoas também são privadas de 

entretenimento e diversão. 

Após a primeira colheita, durante as discussões em grupo, os produtores destacaram o 

convívio, o lazer e o reforço dos laços comunitários como as funções mais preciosas da horta, 

bem como a reconexão com seu passado rural. 

Obviamente, em tempos de crise e de precariedade socioeconômica, uma sensação de 

segurança social é uma necessidade imperiosa. 

A questão crucial enfrentada pelas hortas municipais em parcelas está ligada à sua 

sustentabilidade e viabilidade. A análise dos estudos de caso mostraram que as SMG ainda 

são mais uma ação de curto prazo de política social, em vez de integrarem o planejamento 

urbano institucional sustentável e de longo prazo.  

Na verdade, essas iniciativas de agricultura urbana enfrentam várias restrições (atrasos 

burocráticos, pressão e conflitos pelo uso da terra, dificuldades de financiamento, etc.). 
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Além disso, mesmo quando áreas cultiváveis são fornecidas pelas autoridades locais, elas são 

utilizadas sempre numa base temporária, devido à falta de um cadastro e de um marco 

institucional adequado para legitimar a agricultura urbana como um uso específico e 

legítimo do solo urbano. 

Estas questões são fundamentais para a duração dos projetos, que podem ser fortemente 

afetados no futuro por níveis mais elevados de especulação imobiliária. 

No momento, parece que são a crise econômica e o colapso do setor imobiliário que estão 

“protegendo” as hortas municipais em parcelas, na ausência de demanda para outros usos 

da terra normalmente mais competitivos. 

Theodosia Anthopoulou  
Panteion Universidade de Atenas  

t.anthopoulou@gmail.com 

Maria Partalidou 
Faculdade de Agricultura  

Universidade Aristóteles de Salônica 

Conclusão 

As hortas em parcelas e as comunitárias são diferentes, porém complementares. As 

primeiras podem, através da atribuição de lotes individuais, satisfazer as necessidades 

alimentares básicas das famílias. 

Já as hortas comunitárias focam mais no aprendizado agroalimentar e na reflexão através 

do trabalho em comum e da cooperação. Além disso, elas demonstram que os espaços 

públicos – que não podem mais ser mantidos pela administração pública – podem ser 

recuperados por grupos comunitários. 

Estas iniciativas sociais têm mostrado, pelos seus pequenos exemplos, que projetos de 

agricultura urbana têm o potencial de impactar não só o acesso aos alimentos, mas 

também a coesão social, a educação e o emprego, o desenvolvimento de um modelo social, 

econômico e ambiental alternativo, e ainda de utilizar ao máximo os espaços e recursos 

públicos. 

Mesmo assim, muito mais ainda pode ser feito. Todas essas iniciativas de agricultura 

urbana apontam para uma ampla gama de oportunidades.  

Apesar de grandes investimentos e grandes projetos não serem possíveis atualmente, 

novas formas de desenvolvimento urbano podem ser exploradas através da agroecologia e 

do planejamento que vise ao desenvolvimento local. 

mailto:t.anthopoulou@gmail.com
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Lidando com inundações em Bangkok 

Piyapong Boossabong 

Head of the Thai City Farm Programme Monitoring and Evaluation 

Team, PhD. Candidate, Development Planning Unit, UCL 

piyapong.boossabong.10@ucl.ac.uk  

Do final de 2011 até início de 2012 muitas áreas em 

Bangkok, a capital e maior cidade da Tailândia, 

enfrentaram a mais terrível inundação em cerca de 

70 anos. Mesmo que as inundações sejam comuns 

em algumas áreas na cidade, desta vez mais de 

metade dela foi inundada, com níveis de água 

chegando a mais de 2 metros. A escassez de 

alimentos ocorreu inevitável, como resultado deste 

desastre. Redes de políticas sobre agricultura 

urbana desempenharam um papel importante ao 

lidarem com os problemas alimentares urbanos 

que surgiram com as cheias. 

A distribuição de alimentos durante a inundação  

em Bangkok.  Foto: Health-Me Organic 

As enchentes e a escassez de alimentos em Bangkok 

Os habitantes de Bangkok dependem principalmente de alimentos transportados de fora 

da cidade, num mercado dominado por algumas corporações. Tais empresas possuem 

lojas que podem ser encontradas em todos os lugares. 

Uma pesquisa feita pela Rapijun Phoorisumboon (2012) constatou que essas lojas 

controlam a produção e a distribuição de alimentos, formam a cultura alimentar dos 

consumidores, e também contribuem para a redução na variedade de alimentos 

consumidos. 

Quando a inundação converteu a estrada principal em um rio, o transporte de 

mercadorias foi interrompido, e muitas indústrias de alimentos e lojas de distribuição 

foram inundadas também. 

Como resultado, a demanda dos consumidores por alimentos já não podia ser atendida, e 

os preços dos alimentos aumentaram. Em média, os preços dos alimentos aumentaram 3-4 

vezes, enquanto que, no caso das hortaliças, os preços chegaram a ser dez vezes maiores. 

Cerca de 41.500 famílias não conseguiam acessar comida suficiente, enquanto quase todas 

não conseguiam certos tipos específicos de alimentos, principalmente produtos frescos 

(pesquisa da Administração Metropolitana de Bangkok, em 15 de outubro de 2011). 

Certamente as pessoas pobres e marginalizadas da cidade foram as mais vulneráveis e 

afetadas. 

mailto:piyapong.boossabong.10@ucl.ac.uk
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O sistema de ajuda alimentar dominante e de seus problemas 

O principal sistema de ajuda social respondeu à crise fornecendo alimentos através de 

órgãos públicos com o apoio de muitas empresas e organizações internacionais. 

Foram fornecidos principalmente alimentos secos e processados, como macarrão 

instantâneo e peixes enlatados, e os alimentos frescos raramente estavam disponíveis. 

Por causa da centralização na oferta de ajuda, da abordagem “padrão”, e do uso político 

na distribuição de alimentos, a ajuda não alcançou os grupos mais vulneráveis. 

A agricultura urbana: uma estratégia alternativa para lidar com a agenda urbana de alimentos 

durante as cheias 

A agricultura urbana de pequena escala é uma das identidades culturais de Bangkok, onde 

vivem quase 6 milhões de pessoas. Além das quase 18 mil famílias que cultivam alimentos 

em tempo integral em 70 mil hectares na periferia da cidade (Política e Divisão de 

Planejamento, 2012), também existem muitas comunidades, organizações e famílias que 

produzem hortaliças no interior de Bangkok. A consciência sobre a importância da 

agricultura urbana tem crescido notavelmente desde 1997, quando a Tailândia enfrentou 

uma crise econômica muito severa, que ficou conhecida como a crise 'Tom Yum Kung'. 

Naquela época, o rei, que é geralmente respeitado pelos tailandeses como o “pai do país”, 

fez um discurso sobre o cultivo de alimentos em pequenas áreas para o autoconsumo, 

usando métodos pouco intensivos em insumos. 

Seu discurso orientou o povo tailandês a cultivar alimentos em todos os lugares possíveis. 

Mesmo que a agricultura urbana seja de pequena escala e só contribua de modo limitado 

para um sistema de alimentação alternativo, em muitos aspectos ela pode desempenhar 

um papel importante, em especial para os grupos urbanos mais pobres e marginalizados. 

A agricultura urbana tem sido apoiada por muitos atores, especialmente desde 2010, 

quando o programa City Farm foi aprovado pela Fundação Nacional de Promoção da 

Saúde e pelo gabinete do Primeiro-Ministro. As diversas ações implementadas por 

diferentes atores, sob a égide do programa City Farm são definidas aqui como redes de 

políticas públicas para a agricultura urbana (para saber mais sobre o conceito de redes de 

políticas, ver Marsh, 1998, p.8). 

O programa City Farm foi financiado pelo programa de alimentação e nutrição da 

Fundação Nacional de Promoção da Saúde, e gerido por muitos organismos não 

governamentais incluindo a Fundação de Agricultura Sustentável da Tailândia, o Centro 

de Mídias pelo Desenvolvimento, o Grupo de Trabalho Alimentação para a Mudança, e a 

Associação City Farm (articulando a cooperação de diferentes empresas sociais). 

O programa envolveu diversos atores, representantes de órgãos municipais, redes de 

associações de favelas, de trabalhadores informais, de produtores e consumidores de 



36 

 

alimentos orgânicos, de empresas sociais e organizações comunitárias, além de ativistas 

voluntários. 

No início do programa, as redes de políticas promoveram a agricultura urbana como uma 

atividade para melhorar os meios de subsistência dos moradores da cidade '. No entanto, a 

inundação brutal levou essas redes a repensarem e reformularem as suas estratégias. 

Durante as cheias, as redes de políticas trabalharam intensa e coletivamente para 

responder às carências alimentares urbanas que haviam ocorrido. Elas perceberam que a 

agricultura urbana não só contribui para melhorar os meios de subsistência, mas também 

pode ser promovida como uma estratégia de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas. 

Ao lidarem com a questão alimentar durante as inundações, as redes de políticas 

preencheram uma lacuna deixada pelo sistema principal de ajuda social. Elas o fizeram 

através da mobilização de redes de atores locais e utilizando a capacidade dos sistemas 

produtivos urbanos. A seguir estão alguns exemplos das intervenções apoiadas pelas 

redes de políticas durante as cheias. 

Fornecimento de alimentos para as pessoas mais vulneráveis durante o desastre  

Enquanto as famílias mais vulneráveis, como os pobres urbanos e os grupos 

marginalizados, recebiam atenção insuficiente do sistema de ajuda alimentar oficial, as 

redes de políticas ligadas à agricultura urbana priorizaram o apoio a elas. 

Considerando que as verduras e legumes eram raros e muito caros durante o período da 

inundação, as redes de políticas forneciam, aos mais atingidos, os alimentos colhidos nas 

hortas locais implantadas por várias iniciativas de agricultura urbana. 

Fornecendo materiais e treinamento sobre produção de alimentos de emergência 

O provérbio "é melhor ensinar alguém a pescar do que lhe dar o peixe" tornou-se um dos 

princípios do trabalho das redes de políticas. 

Além da distribuição de alimentos, as redes de 

políticas forneceram um conjunto de materiais, 

treinamento e apoio às vítimas das enchentes para 

lhes mostrar métodos simples e rápidos para 

produzirem alimentos, tais como brotos e cogumelos. 

 

Treinamento de produção de brotos em  

Kehatungsonghong-Samsoonhok  

Foto: Centre of Media for Development 
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Cada família podia produzir até 3 quilos de brotos a cada três dias, e produzir 20 quilos de 

cogumelos a partir da cultura inicial que lhes era fornecida.  

Para cozinhar alimentos sem gastar eletricidade nem gás ou lenha, as receberam artefatos 

alternativos que aproveitam energia solar. 

Desenvolvimento de inovações para conviver com a água  

Como está prevista a ocorrência crescente de inundações igualmente extremas e 

prolongadas, muitas das redes de políticas têm organizado reuniões e grupos focais para 

partilhar experiências e desenvolver inovações para viabilizar a convivência com a água.  

Elas criaram um movimento temporário chamado "GOD – Growing out Disaster" (Crescer 

a partir do Desastre) para compartilhar com os moradores da cidade inovações na 

produção de alimentos apesar da água, como cultivos em telhados, hortas verticais, 

plantios suspensos, canteiros flutuantes, e o emprego da "bola EM" (um kit de 

microrganismos eficazes para descontaminar a água de inundação). 

Apoiando a ajuda mútua durante as cheias 

Outra contribuição das redes de políticas foi o apoio à ajuda mútua entre produtores 

agrícolas e consumidores de alimentos que aderiram ao programa de “agricultura apoiada 

pela comunidade” (Community Supported Agriculture – CSA). 

Por exemplo, o restaurante natural chamado “Health-Me Organic”, em cooperação com a 

rede “Mercado Verde” e do grupo de trabalho “Alimentos para a Mudança”, estabeleceu 

cozinhas abertas perto dos locais cultivados que foram inundados. Essas cozinhas 

temporárias tornaram-se um espaço aberto onde os produtores podiam preparar suas 

refeições e se alimentar diariamente de modo seguro. O restaurante informou que essas 

cafeterias instalações foram capazes de ajudar cerca de 2.100 vítimas de cinco áreas 

diferentes a se alimentarem na época do desastre. 

As redes de políticas também promoveram ações coletivas para compartilhar sementes 

com os agricultores da cidade envolvidos e apoiar os agricultores no restabelecimento de 

seus plantios.  

Além disso, as redes de políticas também 

tiveram um papel importante ao criticarem as 

prioridades do governo, nas quais as áreas 

agrícolas foram mal protegidas, e a função de 

distribuir os alimentos foi monopolizada e 

centralizada no sistema alimentar. 

Ilustrando como produzir  

cogumelos durante a inundação 

Foto: Nardsiri Gomonpun,  

coordenador do programa City Farm 
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Também foi importante seu papel na sensibilização da população sobre questões urgentes 

como a segurança e soberania alimentar urbana, a sustentabilidade ambiental e adaptação 

às mudanças climáticas. 

Discussão 

A capacidade da agricultura urbana para melhorar a adaptação da cidade para responder 

à agenda urbana de alimentos durante eventos climáticos extremos já foi demonstrada 

mesmo num país onde o alimento costuma ser abundante.  

No entanto, as redes de políticas públicas para a agricultura urbana em Bangkok não são 

ainda suficientemente reconhecidas como mecanismos alternativos de governança 

alimentar, e só podem contribuir em pequena escala, principalmente por que o governo 

continua a priorizar e apoiar o sistema alimentar industrial, e por causa da ausência de 

reconhecimento internacional para agricultura urbana como uma estratégia de redução 

dos impactos de desastres climáticos.  

Além disso, as redes de políticas sobre agricultura urbana são prejudicadas pelos papéis 

contraditórios exercidos pelos governos nacional e regionais.  

Por exemplo, enquanto eles concordam com o desenvolvimento de inovações alimentares, 

tais como hortas flutuantes, eles não permitem a presença de objetos que possam obstruir 

o fluxo do rio. 

As redes de políticas também são desafiadas pelo problema de acesso à terra para a 

agricultura na cidade e pela necessidade de garantir os direitos dos produtores urbanos. 

As redes de políticas não são capazes de responder sozinhas a tais desafios, pois isso 

requer uma transformação na estrutura formal da propriedade da terra em Bangkok. 

Um resultado positivo foi o fato de os moradores da cidade tornarem-se mais conscientes 

dos problemas de insegurança alimentar e do direito à alimentação. Desde então, o 

número de pedidos de formação está a aumentar. 

As redes de políticas também estão se expandindo, com o envolvimento de novos atores. 

Uma importante questão que permanece é a forma de aumentar ainda mais a governança 

colaborativa das redes de políticas públicas para a agricultura urbana, de modo a 

responder adequadamente às questões alimentares urbanas que estarão em risco diante da 

gravidade prevista dos futuros eventos climáticos.   

Nota 

Este artigo é um resumo do documento que foi apresentado na Conferência Internacional 

sobre Gestão dos Riscos Ambientais Urbanos nos Países do Sul (RGS-IBG International 

Conference on Governance of Urban Environmental Risks in the Global South) realizada 

em Edimburgo, Escócia, de 3 a 5/07/2012. 
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As diretrizes políticas para a agricultura urbana em Beijing: 

um marco  
CAI Jianming  

LIU Shenghe 

YANG Zhenshan  

YUAN Hong  

JIANG Fang  

caijm@igsnrr.ac.cn   

Este texto apresenta os principais 

pontos das diretrizes políticas para 

o desenvolvimento da agricultura 

urbana em Beijing. Essas diretrizes 

estão atualmente aguardando a 

aprovação final de parte do 

Congresso Popular de Beijing e 

serão um marco importante no 

desenvolvimento da agricultura 

urbana e periurbana na cidade de 

Beijing para as próximas décadas.  

Foto: Liu Junping 

 

Cobrindo uma área de 16.808 km2, o município de Beijing está dividido em 16 distritos e 

dois condados. Em 2004, a população superava 14,5 milhões de habitantes, dos quais 3,2 

milhões viviam nas áreas periurbanas. Milhões de pessoas migraram para Beijing em 

busca de emprego e segurança econômica. Atualmente, há mais de 4 milhões de migrantes 

vivendo na cidade (sem o status de cidadão registrado de Beijing). 

Novas áreas residenciais e comerciais vêm empurrando os limites urbanos para as áreas 

periféricas, causando uma grande redução das terras agrícolas nas áreas periurbanas 

(cerca de 40.600 hectares a menos apenas no período entre 1986 e 1995). 

Mudando a visão das funções da agricultura urbana e periurbana em Beijing 

Até recentemente, a política de Beijing com relação ao uso das terras agrícolas estava 

focada inteiramente na produção de grãos (principalmente arroz). No final da década de 

80 e início da de 90 do século passado, várias medidas foram adotadas para reduzir a 

redução das áreas agrícolas (especialmente das mais aptas para a agricultura) no 

município de Beijing, incluindo os “Regulamentos para proteção das áreas agrícolas 

básicas”, editados em 1994, e a criação de uma Agência de Gestão das Terras, em 1995.  

mailto:caijm@igsnrr.ac.cn
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O plantio de árvores (p.ex.: ao longo das autoestradas) e a criação de zonas urbanas e 

periurbanas com funções ecológicas também receberam mais atenção. 

O governo municipal de Beijing adotou o desenvolvimento sustentável como sua principal 

estratégia a partir de 1995. Ele também incluiu (extraoficialmente) a agricultura urbana 

(multifuncional) em sua política de uso do solo, já que todas as terras em Beijing obedecem 

a um zoneamento no qual são previstas suas funções específicas, como produção de grãos, 

agroturismo, proteção ecológica, processamento de alimentos etc. 

A Política de Uso do Solo, de 1995, baseia-se na convicção de que a terra agrícola dentro e 

ao redor da cidade não pode ser protegida de modo efetivo pelo governo local a não ser 

que seu retorno econômico seja comparável e competitivo com outros usos do solo urbano. 

O melhoramento do valor do uso da terra agrícola dentro e ao redor de Beijing, portanto, 

tornou-se um objetivo prioritário da administração do município e dos distritos de Beijing, 

estimulando mudanças na estrutura da produção agrícola e promovendo outras funções 

da agricultura periurbana, como o agroturismo e a gestão ambiental. 

Um elemento básico do esforço da cidade para desenvolver a agricultura periurbana é o 

“Programa 2-2-1 de Ação para Agricultura Urbana”, um plano abrangente iniciado pela 

prefeitura de Beijing em abril de 2004 que: 

 analisa a demanda do mercado; 

 fortalece o desenvolvimento e o gerenciamento dos recursos agrícolas; 

 mobiliza investimentos para a agricultura e oferece crédito aos produtores; 

 reforça a cooperação entre os produtores; 

 estimula o desenvolvimento das tecnologias agrícolas e mantém um centro de 

informações como uma plataforma para compartilhar tecnologias e experiências; 

 apoia agroempresas e institui marcas comerciais, certifica os produtos e estimula a 

comercialização; 

 apoia a agricultura em estufa e introduz novas variedades e sementes. 

Como resultado, a produtividade da terra agrícola na periferia de Beijing aumentou e a 

produção tradicional (principalmente de grãos) foi gradualmente substituída por sistemas 

mais intensivos, muitas vezes ligados a agroempresas que incluem o processamento e a 

comercialização (hortaliças, ervas medicinais, produtos animais, flores, mudas de árvores, 

plantas ornamentais em vasos etc.).  

Outras funções das áreas periurbanas de Beijing também se tornaram mais importantes. 

Por exemplo, o agroturismo fez grandes progressos na última década e hoje gera novas 

oportunidades de renda para os produtores. A agricultura também desempenha 

crescentemente um papel no melhoramento ambiental (reverdecimento urbano, redução 

da poeira e do calor pela presença de árvores, gestão da água, reciclagem dos resíduos 

urbanos etc.).  
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Mais recentemente, o papel da agricultura periurbana no melhoramento da segurança 

social e geração de renda e emprego, especialmente para os migrantes pobres, também 

tem recebido atenção crescente. 

O programa RUAF, através de seu parceiro regional IGSNRR, deu apoio ao projeto e à 

implementação do Programa 2-2-1 por meio de treinamento, análise situacional, 

planejamento multiatoral de ações e monitoramento das atividades.   

Várias lições foram aprendidas com esse programa nos últimos dois anos: 

A agricultura urbana precisa ser integrada plenamente no planejamento urbano; 

A participação popular é importante e precisa ser estimulada. Muitas decisões requerem o 

envolvimento da população, por que os interesses apenas dos produtores não têm sido 

suficientemente considerados; 

Existe uma carência de investimentos para a agricultura urbana.  Essa é a queixa mais 

frequente dos envolvidos na atividade; 

É preciso pesquisar mais os impactos da agricultura urbana, e suas necessidades para se 

desenvolver melhor precisam ser monitoradas de perto; 

Existe muita duplicação de projetos, p.ex.: redundância de equipamentos de agroturismo 

na mesma área; 

É preciso estimular a colaboração entre as agroempresas e os produtores independentes 

(incluindo os migrantes). 

As diretrizes para a agricultura urbana de Beijing (Minuta, 2006) 

Baseando-se nas experiências adquiridas com o programa 2-2-1, a Agência Agrícola de 

Beijing, com assistência do programa internacional do RUAF (através de seu parceiro 

regional IGSNRR) e da Associação de Agroturismo de Beijing, preparou uma minuta das 

Diretrizes para a Política de Agricultura Urbana de Beijing, que foi submetida à Câmara, 

mais recentemente, como projeto de Decreto Municipal. 

Essas diretrizes contêm as visões do 

governo municipal sobre o 

desenvolvimento abrangente da 

agricultura nas áreas periurbanas da 

cidade, considerando seu caráter 

multifuncional.  

 

 

Colheita de cerejas na horta de Sijiqing, 

distrito de Haidian, Beijing 
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Por meio do desenvolvimento da agricultura urbana, a política busca melhorar a economia 

urbana e periurbana, melhorar a renda dos produtores urbanos, gerar emprego, reforçar a 

segurança social, e melhorar o meio ambiente. Todos esses fatores irão contribuir para o 

objetivo de criar uma cidade mais sustentável. 

O governo municipal está propondo um plano em dois estágios. O primeiro é modernizar 

a agricultura local nos próximos 3 a 5 anos, diversificando os diferentes tipos de produção 

especializada, modernizando as instalações e equipamentos, melhorando os processos de 

produção e modernizando o gerenciamento (incluindo a rotulagem dos produtos). O 

segundo estágio, para os 5 a 10 anos seguintes, é buscar um sistema de agricultura urbana 

que esteja integrado ao desenvolvimento sustentável da cidade. 

Princípios básicos 

Os princípios da nova política de desenvolvimento da agricultura urbana podem ser 

resumidos do seguinte modo: 

 Ligar as condições locais ao plano-diretor de Beijing. O desenvolvimento da 

agricultura urbana em cada distrito ou condado de Beijing deve respeitar as exigências 

do plano-diretor bem como considerar as características específicas da situação local.  

 Orientação para o mercado. A produção e a gestão agrícolas, e a produção das 

agroindústrias devem seguir mais estritamente as demandas do mercado por 

produtos e outros serviços agrícolas (considerando-se os mercados regional, nacional e 

internacional).  

 Uso eficiente dos recursos. A introdução e o uso de novas tecnologias agrícolas devem 

ser orientados para a utilização mais eficiente dos recursos (principalmente da água e 

da terra disponíveis).  

 Integração da produção agrícola com serviços ambientais e sociais. Os benefícios 

sociais e ambientais da agricultura urbana são tão importantes quanto os seus ganhos 

econômicos para o desenvolvimento sustentável da cidade. O desenvolvimento da 

função produtiva deve ser combinado com o desenvolvimento das funções sociais e 

ambientais para poder contribuir efetivamente para a evolução sustentável da cidade 

de Beijing.  

 Cooperação e diversidade nos diferentes níveis. A cooperação é necessária e será 

facilitada nos níveis distrital, municipal e regional, e as diferenças entre os recursos 

agrícolas e as condições socioeconômicas verificadas nos vários locais serão levadas 

em consideração. 

A implementação das diretrizes políticas sobre agricultura urbana será focada 

principalmente em três aspectos: localização espacial; implementação de programas de 

apoio; e financiamento para a agricultura urbana. 
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Localização espacial 

A estrutura espacial de Beijing tem uma configuração concêntrica. Vários cinturões (ou 

seja, o núcleo urbano interno, o cinturão suburbano interno, o cinturão suburbano externo, 

a área montanhosa, e as áreas rurais circundantes) têm diferentes recursos para a prática 

da agricultura, como terra e 

água, que levaram ao 

desenvolvimento de diferentes 

tipos de agricultura e outras 

atividades. A Política de 

Beijing para Agricultura 

Urbana identifica uma 

estratégia específica para o 

desenvolvimento das 

atividades em cada zona. 

Distribuição espacial das atividades de agricultura urbana em Beijing 

Programas de implementação 

Além disso, vários programas serão desenvolvidos em cada cinturão (ver tabela 1) para 

ligar o desenvolvimento da agricultura urbana com os vários objetivos do 

desenvolvimento integrado da cidade. 

Tabela 1: Programas de implementação e objetivos políticos relacionados 

Objetivo Programas 

Desenvolvimento 

agrícola 

Ajustamento da estrutura agrícola-industrial 

Construção de instalações agrícolas 

Melhoramento da segurança alimentar 

Melhoramento do gerenciamento industrial e operacional da 

agricultura 

Ampliação do mercado agrícola 

Construção rural 

Estabelecimento de um sistema de serviços de agrotecnologia e 

melhoramento dos serviços públicos nas áreas periurbanas. 

Melhoramento da infraestrutura de comunicação e informatização 

nas áreas periurbanas 

Desenvolvimento 

urbano 

Melhoramento das funções sociais da agricultura urbana 

 

Fortalecimento das funções ecológicas da agricultura urbana 
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A modernização do setor agrícola será estimulada pelo melhoramento da infraestrutura 

básica, construção de instalações agrícolas, e desenvolvimento da capacidade humana, e 

inclui a construção de estufas, sistemas de irrigação etc. e a promoção de novos tipos de 

energia, como a eólica e a biomassa. A presença da infraestrutura e dos mercados urbanos 

são importantes e as empresas agrícolas urbanas de Beijing serão estimuladas a explorar 

amplamente os mercados existentes e futuros, estabelecer sistemas agrologísticos e agregar 

valor aos produtos usando novas tecnologias agrícolas. 

Os setores básicos terão prioridade, como a produção e distribuição de sementes, a 

produção de artigos locais especializados, o agroprocessamento e o agroecoturismo. 

As várias funções da agricultura urbana serão totalmente aproveitadas. As atividades para 

melhorar as funções ecológicas incluem o plantio de árvores no núcleo central da cidade, a 

construção de zonas verdes nas áreas do cinturão suburbano interno, a recuperação de 

áreas degradadas e abandonadas, a redução da contaminação agrícola e a preservação da 

vegetação nas áreas montanhosas.  

O desenvolvimento de regulamentos para a proteção ambiental das regiões vulneráveis 

deverá proteger as áreas com especial interesse ambiental. 

As funções sociais serão estimuladas fornecendo-se treinamento e troca de experiências 

entre as comunidades periurbanas e a participação dos moradores na tomada de decisões. 

As associações agrícolas são vistas como instrumentos importantes para melhorar a 

inclusão dos migrantes e pequenos produtores nesse processo, e para ligá-los às 

agroempresas, ONGs e aos governos locais. 

Financiamento 

Beijing irá adotar as seguintes políticas para financiar o desenvolvimento da agricultura 

urbana: 

Várias fontes de possíveis investimentos serão exploradas e estimuladas, como os 

orçamentos fiscais dos governos locais e municipais, investimentos empresariais, vários 

tipos de empréstimos bancários e investimentos estrangeiros. 

Os governos locais irão facilitar a disponibilidade e a implementação de tecnologias 

agrícolas críticas e avançadas. 

Os governos deverão garantir a infraestrutura e instalações básicas, como água, 

eletricidade e transporte. 

Planejamento e monitoramento 

Para implementar e monitorar essas diretrizes políticas, as seguintes medidas serão 

tomadas: 

Acelerar o processo de planejamento para a agricultura urbana será a principal tarefa para 

as agências governamentais com interfaces para o setor.  
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Para alcançar esse objetivo, serão necessárias uma colaboração ativa e maior coordenação 

entre os vários departamentos e seus técnicos. 

Um ambiente favorável será criado para o desenvolvimento posterior da agricultura 

urbana, envolvendo os produtores e consumidores no processo por meio da aplicação de 

abordagens multiatorais para o planejamento e o monitoramento do projeto. 

Os governos locais irão fortalecer o monitoramento e a gestão da implementação dessas 

atividades, e será criado um sistema de avaliação de impactos. A participação e a 

autoavaliação dos vários atores sociais e institucionais são partes indispensáveis desse 

sistema. 

Conclusões 

A agricultura urbana já provou ser uma força poderosa para o desenvolvimento em 

Beijing. Ela melhorou o padrão de vida de seus habitantes ao gerar emprego e renda para 

os produtores urbanos – moradores ou migrantes. Ela promove a coesão social ao 

envolver os moradores no processo de planejamento urbano, mantém os espaços verdes 

urbanos e controla a expansão da malha construída. Ela encoraja o manejo apropriado e a 

reciclagem dos recursos hídricos e dos resíduos orgânicos urbanos. 

As novas diretrizes políticas irão estimular o futuro desenvolvimento da agricultura 

urbana e periurbana em Beijing como uma parte integral de sua estratégia de 

desenvolvimento sustentável. A aprovação dessas diretrizes será um marco importante no 

desenvolvimento da agricultura urbana em Beijing. 
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Diferentes tipos de Cooperativas Agrícolas de produtores 

periurbanos na China: dois casos  

Feifei Zhang e Jianming Cai 
Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research (IGSNRR) 

Guoxia Wang 

Shanxi University, Taiyuan, Shangxi Province  

caijm@igsnrr.ac.cn  

Em 1978, a China começou a desmontar o 

sistema de comunas e o chamado 

“comendo do mesmo grande pote”, que 

existiu por décadas – o total igualitarismo, 

onde todos recebem o mesmo benefício 

independentemente de seu desempenho 

produtivo. As terras das vilas começaram a 

ser arrendadas às famílias camponesas, por 

30 anos na maioria dos casos, e um sistema 

de “contrato familiar de responsabilidade” 

(household contract responsibility) foi 

introduzido, estabelecendo cotas 

produtivas para cada família, com 

remuneração proporcional à produção. 

A Sra. Zan, dirigente de uma cooperativa,  

explica a história da organização aos visitantes. 

Essas mudanças mobilizaram o entusiasmo dos camponeses pela produção agrícola. Mas 

como a economia de mercado se desenvolveu, o sistema de “contratos familiares de 

responsabilidade” tornou-se menos adequado, pois ele não estimulava suficientemente a 

modernização das operações agrícolas e deixava os pequenos agricultores numa posição 

enfraquecida diante dos mercados. Assim, foram criadas cooperativas agrícolas para 

facilitar a capacitação técnica e permitir a comercialização em conjunto, muitas vezes 

intimamente ligada à (ou liderada pela) administração local. Existem atualmente cerca de 

150.000 cooperativas de agricultores no país, sendo que mil delas situam-se na periferia de 

Beijing. 

Na China as terras nunca são de propriedade privada; todas as terras pertencem ao estado 

(nas áreas urbanas) ou às vilas (nas áreas rurais). Esse fato determina o modo como essas 

cooperativas são organizadas, podendo-se diferenciar duas formas principais: 

 Cooperativas de baixo-para-cima nas quais os próprios agricultores desempenham o 

papel principal): em algumas vilas (como as situadas nas áreas mais externas da 

periferia de Beijing), a terra é distribuída de acordo com os direitos aceitos para o seu 

uso, e são administradas pelos produtores individualmente.  

mailto:caijm@igsnrr.ac.cn
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Nessa situação, as cooperativas de agricultores podem ser organizadas de baixo para 

cima, por esses pequenos produtores. Nesse tipo de cooperativa, os pequenos 

agricultores estabelecem um contrato com a cooperativa para a qual eles fornecem 

seus produtos e da qual recebem treinamento, apoio na hora da comercialização e 

outros serviços. Tais cooperativas são frequentemente pouco organizadas, e sua 

formação pode ser prejudicada pela localização muito espalhada dos pequenos 

produtores pela área rural das vilas. Além disso, essas cooperativas muitas vezes 

enfrentam carência de capital, de tecnologia e de capacidade gerencial. 

 Cooperativas de-cima-para-baixo (nas quais agências governamentais e/ou grandes 

agroempresas têm um papel preponderante): em algumas vilas, os moradores detêm 

direitos sobre o uso da terra, mas ela é administrada mais coletiva do que 

individualmente, e a Comissão da vila periodicamente distribui dividendos para os 

aldeões de acordo com seus direitos de uso. Essa situação muitas vezes pode ser 

encontrada perto das cidades onde o preço das terras está subindo rapidamente bem 

como as novas oportunidades de produção, processamento e comercialização. Desde 

que a terra não é distribuída, a administração local (da vila) pode fazer acordos 

prevendo a produção em larga escala (ou outros usos da terra, como parques 

agroturísticos, por exemplo) em cooperação com uma ou mais agroempresas e/ou o 

governo (local, municipal ou estadual), se os aldeões que detêm direitos de uso das 

terras concordarem em participar. Nesse tipo de cooperativa, os aldeões tornam-se 

acionistas que contribuem com os direitos de uso das terras, enquanto que os parceiros 

externos comparecem com o capital e/ou com a tecnologia. 

Abaixo apresentamos dois casos, um de uma cooperativa de-cima-para-baixo, e outro de 

uma cooperativa de-baixo-para-cima, de agricultores periurbanos, para ilustrar as forças e 

fraquezas de cada modelo, no contexto chinês atual. 

Associação de alimentos verdes da vila de Dingxiang: um processo de cima para baixo 

Com a contribuição de Xishan Gong, Engenheiro-Geral da 

Agência de Agricultura de Dingxiang 

Dingxiang é um município localizado na área periurbana de Xinzhou, uma pequena 

cidade com cerca de 150.000 habitantes na província (estado) de Shanxi. A região de 

Dingxiang costumava ser chamada de uma “base nacional de produção de grãos”. 

Entretanto, devido à explosiva expansão industrial, muitos agricultores começaram a 

dedicar a maior parte de seu tempo a atividades não agrícolas, que lhes permitem auferir 

rendas mais significativas.  

Eles, consequentemente, prestam menos atenção para as terras agrícolas a quem têm 

direito, as quais – apesar de suas boas condições naturais – têm um baixo nível de 

produtividade por causa, em parte, das tecnologias ultrapassadas e da falta de canais 

adequados de comercialização. 
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Para promover o desenvolvimento agrícola nessa área e atender a demanda dos 

moradores urbanos por alimentos saudáveis, a administração de Xinzhou, juntamente 

como algumas agroempresas locais (como a Huarun Steam Meat Company e a Wutai 

Mountain Seeds Company), o Centro de Promoção de Técnicas Agrícolas (Agricultural 

Techniques Promotion Center - ATPC) e vários produtores, criaram a Associação 

Alimentos Verdes (Green Food Association - GFA) em 1994.  

Essa foi a primeira cooperativa agrícola criada no município de Dingxiang. Naquele ano, 

432 pequenos produtores entraram para a Associação; em 2003 já eram 1.216. Os principais 

produtos da GFA então eram milheto, milho, sorgo, e todas as espécies de hortaliças, 

principalmente pimentão. 

A estrutura interna da GFA 

A maior autoridade na GFA era a assembleia representativa dos membros (46 

representantes eleitos pelos membros), que aprovava o relatório anual e o plano de 

desenvolvimento preparado pelo Conselho da Associação, a agência executiva da GFA. O 

secretário-executivo do Conselho era nomeado pelo ATPC (e era usualmente um 

funcionário experiente do ATPC), depois de aprovado pela assembleia de representantes. 

Os dez membros do Conselho (incluía membros da equipe do ATPC e produtores) eram 

indicados pelo secretário-executivo. A Comissão de Monitoramento tinha cinco membros 

(todos produtores), escolhidos pela assembleia de representantes. 

A GFA tinha seis departamentos: o administrativo, o financeiro e o comercial eram 

operados pelo Conselho da GFA; e o de informação, o técnico e o de insumos agrícolas 

eram operados pela ATPC. Os custos operacionais desses departamentos eram cobertos 

inteiramente pelo governo. 

A GFA de Dingxiang era subdividida em três organizações profissionais: a associação de 

produtores de pimentão; a de hortaliças; e a mista. Os membros também estavam 

organizados em quinze grupos de acordo com as distâncias entre as vilas do município e o 

número de moradores por vila, de modo a facilitar a reunião e o transporte dos produtos 

agrícolas, o fornecimento de insumos agrícolas, e a disseminação de informações e de 

técnicas. 

Operação e gerenciamento da GFA 

A ATPC, as empresas e os pequenos agricultores eram convidados a assinarem contratos 

com a Associação, e cada um desses atores tinha que observar os respectivos direitos e 

obrigações. 

As agroempresas eram contratadas para fornecer os insumos para os produtores 

(sementes, fertilizantes, etc.) e para cuidar do processamento e da comercialização.  

Seu contrato incluía uma condição que lhes fazia assumir os riscos típicos do mercado 

(uma quantidade e um preço mínimos para os produtos a serem vendidos durante o ano). 
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Depois que esses contratos eram estabelecidos, a GFA contratava a ATPC para fornecer 

orientação técnica e supervisionar os plantios dos produtores (o contrato estipulava que a 

ATPC teria que compensar os produtores caso seus produtos não alcançassem as 

exigências técnicas e o padrão de qualidade demandado pelas agroempresas), enquanto 

que os agricultores tinham que entregar certas quantidades de produtos (e assumir os 

riscos de perdas por fatores naturais). 

Dessa maneira, os produtores podiam prestar toda sua atenção aos plantios, sem se 

preocuparem com a comercialização dos produtos. 

A quebra da GFA; um novo futuro para as cooperativas em Dingxiang  

A agricultura em Dingxiang foi muito estimulada pela criação da GFA, que demonstrou a 

importância da implantação de cooperativas agrícolas e que as dificuldades 

experimentadas pelos agricultores para ter acesso a informação, tecnologia, capital e 

mercados podem ser resolvidas desse modo. O estabelecimento de tal associação também 

melhorou a escala de produção e reduziu o risco tanto para as empresas quanto para os 

produtores. 

Infelizmente, a associação quebrou em março de 2006, quando a ATPC precisou se retirar 

da associação por que uma nova política governamental determinava que nenhuma 

instituição pública poderia participar de organizações comerciais. A nova política buscava 

reduzir o déficit fiscal do governo estadual, e a encorajar os produtores a pagarem pelos 

serviços técnicos que recebiam. 

A nova política levou à descontinuidade da GFA. Sem apoio financeiro do governo e sem 

apoio técnico da ATPC, o processo de produção dos agricultores não podia ser 

supervisionado e portanto a associação não podia mais garantir a qualidade dos produtos 

quando assinava contratos com as agroempresas. Obviamente, a GFA dependia demais do 

governo e da ATPC para conseguir manter-se sem essa ajuda. 

Graças às experiências dos agricultores entre 1994 e 2006, que lhes demonstrou a 

importância que pode ter uma cooperativa agrícola para o desenvolvimento de seu 

negócio e aumento de sua renda, várias cooperativas foram criadas desde que a GFA 

encerrou as atividades (p.ex. a Cooperativa de Hortaliças e a Corporação de Sementes de 

Milho). Entretanto as experiências dessas cooperativas não têm sido muito satisfatórias, 

em parte devido à baixa credibilidade técnica de seus líderes (comparados com os técnicos 

da ATPC). Muitos agricultores ainda esperam que a GFA seja reorganizada, pois 

acreditam que uma organização de-cima-para-baixo, como era a GFA, vai funcionar 

melhor, em uma região menos desenvolvida, do que uma organização autogerida. 

De qualquer forma, um tipo mais apropriado de cooperativa agrícola precisa ser 

desenvolvido no qual os produtores e as agroempresas desempenhem um papel mais 

importante do que os departamentos governamentais.  



51 

 

Esse é o motivo pelo qual as autoridades de Dingxiang estão interessadas em trocar 

informações, com os parceiros da RUAF, sobre abordagens de-baixo-para-cima em 

organizações de agricultores urbanos e periurbanos. 

Cooperativa de produtores de uva de Huairou 

Com a contribuição de Xiaojing Zan,  

secretária-executiva da Cooperativa 

A cooperativa de uva de Huairou está localizada no município do mesmo nome, uma 

região montanhosa na periferia de Beijing, com um clima adequado para certos cultivos e 

um cenário atrativo para os turistas urbanos. 

História da cooperativa 

Depois de um programa de estudos que durou dois anos, realizado pela Associação 

Chinesa de Produtores de Uva - Filial de Beijing, o Sr. Qingzhong Zhao, juntamente com 

sua esposa Sra. Xiaojing Zan, arrendou em 1998 um pedaço de terra (de 1,5 ha) da 

Comissão da vila de Angezhuang e construiu 5 

estufas para cultivar 17 variedades de uvas. O 

negócio foi tão bem sucedido que em 2000 eles 

arrendaram mais 3,5 ha da vila de 

Liyuanzhuang para expandir suas atividades. 

Coleta melhorada da água das chuvas para produção de 

uvas por imigrantes em Huairou.  

O sucesso de sua produção de uva estimulou os 

produtores locais a também começarem suas 

próprias atividades. Eles então procuravam o casal pedindo-lhes mudas (que no início 

eram dadas de graça), orientação técnica e apoio na comercialização.  

Quando mais e mais produtores começaram a consultar o jovem casal, tornou-se um 

problema para eles despenderem tanto tempo com isso, e não tinham como continuar 

dando mudas para todos que lhes pediam. 

Então o casal começou a considerar a ideia de estabelecer uma cooperativa de 

abastecimento, produção e comercialização. A cooperativa cuidaria da comercialização de 

seus produtos, incluindo as instalações para armazenamento refrigerado para conservar as 

uvas que não pudessem ser vendidas imediatamente para o mercado. 

A fase de implantação da cooperativa não foi fácil, devido à falta de capital inicial. A sra. 

Zan persuadiu sua família a vender sua casa e reuniu desse modo 20.000 YUAN para 

iniciar a cooperativa com uma dúzia de famílias como membros. Os padrões para o cultivo 

de uva e os regulamentos para o funcionamento da cooperativa foram definidos.  
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Em 2004, a cooperativa foi registrada oficialmente como “Cooperativa de Produção e 

Comercialização de Frutas de Huairou”, embora atualmente a produção ainda se 

concentre no cultivo de uvas. A Sra. Zan foi eleita secretária-executiva para o primeiro 

período de cinco anos, principalmente por que ela demonstrou suas habilidades como 

gerente de comercialização da cooperativa. 

Após dois anos de operações, a cooperativa mostrou-se bastante bem sucedida, em seu 

número de membros aumentou para 1.108 famílias. Em 2006, a produção bruta de uvas 

alcançou 3,1 milhões de quilos, com a renda média de 15.000 yuan por mu (40 vezes maior 

do que o rendimento tradicional). Tornou-se óbvio que os membros da cooperativa 

estavam aumentando suas rendas de modo substancial. 

Serviços de treinamento prestados pela cooperativa 

A cooperativa não apenas fornece mudas de uvas de alta qualidade a preços baixos para 

os seus membros, mas também fornece assessoramento e treinamento técnico. O Sr. Zhao 

fornece assistência técnica aos produtores sob a condição que eles comprem as suas 

mudas. Ele dedica todas as 2as-feiras para dar consultoria aos produtores. Desde 2002, a 

cooperativa tem reunido informações sobre produção de uva, incluindo informações sobre 

os últimos desenvolvimentos que estão disponíveis na internet, e torna todo esse 

conhecimento disponível para os seus membros. Os técnicos da Universidade Agrícola da 

China, da Faculdade Agrícola de Beijing, e da Sociedade Chinesa de Uva são convidados 

(e pagos) pela cooperativa para fornecer assessoramento quando surgem problemas mais 

complicados e fornecem treinamento sobre as últimas tecnologias no cultivo da fruta. Até 

hoje a cooperativa realizou 8 oficinas de treinamento que alcançaram mais de 3.800 

participantes, e mais de 20 variedades de uva, domésticas e importadas, foram 

introduzidas desse modo. 

A cooperativa também adotou um programa de "aprender coisas novas viajando", tendo 

organizado dez viagens de estudos a Hebei, Shandong e Tianjin para um total de 640 

participantes. Essa atividade alarga não apenas o conhecimento dos produtores mas 

também resulta em aumentos de produção e em novos canais de comercialização. 

Serviços de comercialização 

A cooperativa adotou três estratégias principais de comercialização. A primeira é 

estabelecer contratos com os supermercados. Nela, a cooperativa assina contratos de 

compra prévia dos produtos de seus membros. Os membros vendem cerca de 30% de sua 

produção de uvas desse modo. A segunda estratégia é vender as uvas aos turistas 

("colham suas próprias uvas").  

Como Huairou está localizada em uma região montanhosa de cenário deslumbrante, 

milhares de turistas provenientes de Beijing visitam a região a cada ano, muitos dos quais 

gostam de colher a fruta nas parreiras cultivadas na região. Os membros vendem mais 

cerca de 20% de sua produção desse modo.  
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A terceira estratégia é vender as uvas armazenadas em frigoríficos na época da entressafra, 

quando os preços alcançam maior valor. A cooperativa construiu uma câmara frigorífica 

de 100 m2 utilizando uma doação de 100.000 yuan da comissão científica de Huairou. Esse 

processo de conservação das frutas prolonga o período de venda da uva por oito meses, e 

permitiu à cooperativa obter a confiança necessária para se relacionar profissionalmente 

com os grandes atacadistas. 

Perspectivas e desafios futuros 

Essa cooperativa de-baixo-para-cima abriu um novo horizonte. Seu sucesso demonstra a 

efetividade desse novo tipo de organização. Entretanto, baseando-se na experiência da 

cooperativa de produtores de uva de Huairou, alguns desafios podem ser identificados. 

• A cooperativa ainda é muito dependente de seus fundadores – da Sra. Zan, secretária-

executiva e hábil gerente de comercialização, e de seu marido, o Sr. Zhao, muito 

experiente e bem informado no cultivo de uvas. Esse casal ainda desempenha um 

excelente trabalho e se complementam mutuamente muito bem. Porém a cooperativa 

precisa treinar mais pessoas para assumirem várias funções especializadas, técnicas e 

gerenciais, e substituírem os atuais líderes quando for necessário. 

• Pequenas cooperativas de-baixo-para-cima, como a dos produtores de uva de Hairou, 

encontram problemas para obter suficiente apoio do governo e gerar o capital 

necessário para os investimentos (armazenagem refrigerada, irrigação por 

gotejamento etc.).  

• A tarefa mais urgente para a cooperativa é registrar e divulgar a sua própria marca 

comercial, e desenvolver um certificado atestando a alta qualidade de seus produtos, 

de modo a aumentar as vendas por conta do canal dos supermercados. 

• Agroturismo (passeios, colheita de frutas) é uma boa abordagem para aumentar o 

valor dos produtos agrícolas, já que os turistas urbanos demonstram um forte 

interesse em comer e comprar alimentos locais frescos, e experimentar participar dos 

processos de produção e colheita. Torna-se necessária a realização de mais pesquisas 

sobre agroturismo e as preferências e gostos dos turistas urbanos. 

Nota 

1) 1 mu equivale a 667 m2. 
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A migração para as cidades tem aumentado rapidamente desde o início das reformas 

econômicas na China. Calcula-se que durante os últimos 30 anos, mais de 300 milhões de 

pessoas transferiram-se com sucesso do campo para as cidades e encontraram um trabalho 

nos centros urbanos chineses em rápida expansão – e espera-se que essa tendência continue 

pelos próximos 15 a 20 anos (Feng, 1996). Um grande número desses migrantes costuma 

estabelecer-se nas áreas periurbanas e se dedica à agricultura como meio de vida. 

Por ser a capital da China e uma de suas maiores cidades, Beijing é um dos destinos 

favoritos dos migrantes. Uma pesquisa abordando 1% da população, em 2005, descobriu 

que havia cerca de 3,6 milhões de migrantes em Beijing, 80.000 dos quais estavam 

diretamente envolvidos com atividades agrícolas, enquanto que cerca de 524.000 estavam 

engajados em outras atividades relacionadas com elas. 

Para conhecer mais a realidade desses agricultores migrantes pobres, foi realizada uma 

pesquisa em quatro vilas nos distritos de Chaoyang e Shunyi, como parte do programa 

“Cidades Cultivando para o Futuro”, da Fundação RUAF.  

O distrito de Chaoyang fica perto de áreas construídas de Beijing, e tem vários tipos de 

uso do solo. O distrito de Shunyi está localizado a 40 km do centro da cidade. É uma área 

tradicionalmente agrícola, com uso do solo relativamente estabilizado. O número de 

agricultores migrantes é mais alto em Chaoyang do que em Shunyi. 

Meios de vida 

Os agricultores migrantes encontram uma série de dificuldades e desafios depois que 

chegam, como a construção de uma moradia ou o ingresso na cadeia produtiva. O 

primeiro e mais importante problema que eles encontram é conseguir acesso à terra. As 

áreas cultiváveis na periferia de Beijing são de propriedade dos comitês locais das vilas.  

O único modo de um agricultor migrante conseguir acesso à terra é arrendá-la do comitê 

local da vila, diretamente ou por meio de algum agricultor local.  

Desde junho de 2004, o governo de Beijing tem promovido “a transferência do direito 

contratual da terra” para tornar mais fácil, para os migrantes, arrendar a terra onde 

possam produzir.  

mailto:zhangff.04s@igsnrr.ac.cn
mailto:caijm@igsnrr.ac.cn
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Na verdade, porém, o direito dos 

agricultores migrantes às terras não 

está claro, e na maioria das vezes o 

seu controle real permanece com o 

seu proprietário. Muitas vezes são as 

irregularidades presentes nos 

contratos que criam os problemas, 

que limitam a flexibilidade dos 

agricultores migrantes para planejar 

e, consequentemente, desenvolver 

suas operações (e capacidade 

competitiva).  

Crianças migrantes precisam ser incluídas - Foto: Feifei Zhang 

Além disso, a água para irrigação ainda é fornecida por canais, modo pouco eficiente e que 

promove um grande desperdício. 

O acesso a financiamentos também é mais difícil para os agricultores migrantes. A maior 

parte dos agricultores depende de empréstimos privados informais, que foram afetados 

pela reforma do sistema bancário rural da China (que enfraqueceu ainda mais a já frágil 

posição dos produtores migrantes).  

Tanto para comprar insumos quanto para vender seus produtos, os produtores migrantes 

estão quase sempre em desvantagem, pela falta de recursos financeiros e de informação. 

Até pouco tempo a cidade tinha uma política de registro de migrantes muito restritiva, 

mas agora essa situação tem melhorado bastante. 

Outros grandes problemas que os agricultores migrantes (e outros migrantes, não 

agricultores) enfrentam incluem o alto custo da educação e a qualidade relativamente 

baixa das escolas.  

As condições de vida dos produtores migrantes também são sofríveis. Eles comumente 

precisam construir suas humildes moradias ao lado dos cultivos e estufas nas áreas que 

arrendam. Suas casas são pequenas, com área variando de apenas 20 a 40 m2, e quase sem 

mobiliário. As cozinhas e banheiros são muito simples e se localizam usualmente fora das 

moradias.  

As casas não têm calefação, e muitos moradores usam lenha e carvão para se aquecerem 

(por causa da tradição ou dos custos menores). 

A pesquisa revelou que uma das razões para essas condições de vida empobrecidas é o 

fato de muitos produtores migrantes inicialmente não verem esse “estilo de vida urbano” 

como uma situação permanente.  
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Mas conforme sua renda aumenta, eles percebem a importância de investir em suas 

moradias (acrescentando, por exemplo, luz elétrica e fogão a gás liquefeito de petróleo). 

Cooperativas agrícolas 

Os produtores migrantes vendem seus cereais, hortaliças e frutas dos seguintes modos:  

A. diretamente aos consumidores (o meio mais usual);  

B. diretamente a mercados atacadistas;  

C. para pequenos comerciantes ou restaurantes;  

D. por meio de organizações de produtores; e  

E. por meio de programas e parcerias com relação ao agroturismo (atividades do tipo 

“colha você mesmo”, diretamente no campo).  

Por exemplo, os produtores migrantes em Dongjiangying, em Shunyi, vendem seus grãos 

diretamente para o atacadista cerealista da região. Em alguns casos, os produtores 

migrantes organizam-se em cooperativas, como em Xiaodian, em Chaoyang, onde eles, em 

conjunto, adquiriram o acesso a áreas agrícolas e as distribuíram entre si. Tais cooperativas 

também organizam a produção de seus membros e se dedicam a identificar novos canais 

de comercialização. 

Existe uma tendência crescente entre os produtores migrantes no sentido de se 

desenvolverem e se organizarem a partir do primeiro estágio (venda direta aos 

consumidores), para depois alcançar o estágio seguinte (de usar um intermediário), e 

finalmente ao estágio onde vendem por meio de cooperativas, aumentando seus lucros e 

economizando tempo. Desse modo, os produtores migrantes vão se conectando à cidade e 

contribuindo para o desenvolvimento das comunidades. 

As redes sociais dos produtores migrantes 

Embora trabalhem e vivam na cidade, os produtores migrantes não costumam ter 

conexões formais com ela. Os laços com suas terras natais são mais fortes, e muitos deles 

visitam suas origens uma ou duas vezes por ano, têm contato regular com parentes que lá 

ficaram, e enviam ajuda financeira para seus lares de origem. Por causa dos custos mais 

altos da educação na cidade, muitas crianças dos migrantes frequentam as escolas em suas 

áreas de origem, sob os cuidados dos avós. 

A renda da maioria dos produtores aumenta depois que eles migram para as cidades 

(crescendo, em média, de 350 para 500 euros por pessoa por ano), mas ainda abaixo da 

média dos agricultores locais (800 euros). O custo de vida na cidade é mais alto do que nas 

áreas rurais, e além disso os agricultores migrantes devem manter casas e terrenos em seu 

lugar de origem e também na cidade para onde se mudaram. Os gastos cotidianos por ano 

chegam a 400 euros, bem menos do que as despesas médias com atividades produtivas 

(1.500 euros) e com poupança e remessas (1.000 euros) diretamente. 
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Usualmente os produtores migrantes remetem uma grande parte de sua renda para suas 

famílias em sua área de origem (ficando limitados a reservar muito pouco para suas 

próprias despesas na cidade). Essa falta de recursos torna mais difícil a compra de 

insumos na época de plantio, forçando-os a recorrer a três tipos principais de fonte de 

financiamento:  

 Pessoas que vieram da mesma região mas vivem em Beijing há mais tempo: hábito 

muito comum, já que as redes sociais dos migrantes (como é definida na tradição rural 

chinesa) baseiam-se nas ligações familiares e locais. 

 Outros produtores migrantes: essa possibilidade resulta do fato de os produtores 

viverem em comunidades restritas a eles (muitas vezes bastante isoladas da 

comunidade onde se inserem).  

 Produtores locais: opção que só ocorre quando há confiança mútua entre quem 

concede e quem toma o empréstimo, ou seja, depois de o agricultor migrante já ter 

vários anos morando em Beijing, sendo mais conhecido e integrado. 

Os produtores migrantes mantêm fortes laços com as regiões de origem, e apenas muito 

lentamente vão desenvolvendo conexões com outros migrantes e com a comunidade 

urbana local para onde se mudaram. Alguns produtores migrantes mais velhos retornam 

para suas regiões natais, mas as pessoas jovens entrevistadas na pesquisa afirmaram que 

pretendem continuar cultivando na cidade.  

Os produtores migrantes desenvolvem seu relacionamento com as comunidades locais a 

princípio apenas nas transações comerciais, no mercado, já que é difícil para eles iniciarem 

outros tipos de contato social. Embora os migrantes compartilhem algumas das mesmas 

necessidades dos demais residentes, o ambiente algumas vezes hostil os mantém isolados 

da comunidade local. Também pode ser difícil construir relacionamentos com outros 

produtores migrantes, pois podem acabar discutindo seriamente sobre a prioridade na 

irrigação de seus plantios, por exemplo. Porém, em muitas áreas os produtores já 

cooperam bastante entre si, frequentemente vendendo seus produtos em conjunto. 

Construindo novas comunidades 

Depois de se mudar para a cidade, os produtores migrantes enfrentam o desafio de 

construir uma nova rede social. Eles muitas vezes já estão aptos para as práticas agrícolas, 

onde vão substituindo os produtores locais que agora estão mais interessados em 

aproveitar as novas oportunidades de empregos que a cidade oferece.  

Essa substituição de certo modo alivia a tensão entre os produtores locais e os migrantes, 

que vão gradualmente se adaptando à vida urbana. A maioria deles vem para Beijing com 

a ajuda de parentes ou conterrâneos que já vivem na cidade há mais tempo.  

Logo depois de chegar à cidade, os produtores precisam construir uma rede que os 

proteja, e se esforçar para gerar renda em um ambiente desconhecido.  
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Isso inclui se unir com outros produtores migrantes vindos de diferentes províncias, 

adaptar-se para satisfazer outros atores locais, e fortalecer sua rede social original. 

A educação é uma questão importante para os migrantes. Os produtores migrantes 

alcançam uma renda mais elevada na cidade, mas enfrentam perda na qualidade de vida.  

Alguns deles não permanecem por muito tempo, mas as crianças daqueles que 

permanecem mais tempo crescem no ambiente urbano e seus sentimentos de comunidade 

e identidade baseiam-se na cidade.  

Porém é difícil para essas crianças terem acesso à educação de melhor qualidade. E correm 

grande risco de se decepcionarem, e os níveis de problemas psicológicos e de atitudes 

negativas são relativamente altos nesse grupo. 

O papel da agricultura urbana 

Desde meados dos anos 1980s, inúmeras empresas instalaram-se rapidamente nas vilas e 

aldeias ao redor de Beijing, conforme os agricultores de sua periferia se voltaram para 

atividades não agrícolas.  

Esse processo resultou na escassez de mão de obra agrícola e na perda de áreas cultiváveis 

nos arredores da cidade.  

As vilas periurbanas se viram assim na necessidade de importar agricultores de outras 

províncias, como Hebei, Henan, Shandong etc., que eram então recebidos na área por seus 

parentes e amigos. Atualmente a agricultura periurbana em Beijing é praticada 

principalmente por produtores migrados de outras áreas da China.  

Esse fenômeno tem beneficiado tanto os migrantes quanto a população local. 

Assim gradualmente vão mudando as experiências e o estilo de vida e de produção dos 

migrantes, ou seja, da agricultura rural para a agricultura urbana.  

Isso não apenas melhora seu nível de renda mas também garante o uso produtivo de áreas 

periurbanas, o fornecimento de produtos voltados para nichos específicos do mercado, o 

desenvolvimento de outras funções para o solo agrícola (recreação e lazer), e a construção 

de novas comunidades.  

O desenvolvimento da agricultura urbana multifuncional poderia ser um modo de 

desenvolver as terras urbanas, manter os espaços verdes, promover atividades recreativas 

e educativas para as crianças. Se os produtores migrantes souberem atender a essas 

necessidades, organizando-se em cooperativas, eles alcançarão uma posição mais forte 

para negociar com os formuladores das políticas públicas e para se integrar às 

comunidades onde operam. 

Cada vez mais, os produtores migrantes desempenham um papel valioso no 

desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana na China, e novas comunidades 

formadas por eles continuam a surgir na periferia de Beijing.  
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Com as atuais políticas do governo, é possível para os migrantes inovadores, em 

cooperação com as cooperativas já existentes, transformarem os laços relativamente frágeis 

em cooperativas organizadas para fortalecer o processo de integração e facilitar a migração 

de mais produtores para a periferia de Beijing. 
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Beijing é uma cidade que enfrenta uma crise de água. Lá chove menos de 600 mm por ano, 

mas esse número é muito variável e a chuva tem sido menor do que esta média nos últimos 

oito anos. Menos de 300 metros cúbicos (300 mil litros) de água estão disponíveis por pessoa 

por ano; um oitavo do que está disponível em média por pessoa em toda a China, e 1/30 da 

média mundial. Por causa dessa tendência de redução das precipitações, as águas 

superficiais estão gradualmente secando e o nível do lençol d’água vem declinando.  

O setor agrícola consome um grande volume de água, 90% dela retirada do lençol d’água. 

O uso excessivo desse recurso na agricultura ameaça a ecologia da cidade e a 

disponibilidade da água para consumo. A falta de uma fonte suficiente de água também 

afeta a agricultura em estufas de vidro em volta de Beijing, já que está cada vez mais difícil 

ter acesso às águas subterrâneas. Sendo assim, economizar água na agricultura tornou-se 

uma necessidade urgente e um objetivo em comum de toda a sociedade.  

Em abril de 2007, o governo municipal de Beijing começou a cobrar uma taxa pela água 

com fim agrícola que excedesse uma certa cota (dependendo do tipo de produção – p.ex.: 

arroz inundado, trigo, aquicultura, horticultura, fruticultura ou criação de animais). 

Agora, quando os agricultores excedem essa cota, eles devem pagar 0,08 Yuan por metro 

cúbico extra de água usada no cultivo de cereais, e 0,16 Yuan por metro cúbico usado em 

outros cultivos.  

A maior parte dos agricultores é capaz de limitar seu uso para não ultrapassar a cota, mas 

com as chuvas declinantes, torna-se indispensável economizar água e encontrar outras 

fontes, como a água das chuvas. A água usada pelos agricultores em suas casas não está 

incluída na cota (um sistema separado foi implantado para a água de uso doméstico).  

Uma nova tecnologia  

O Departamento de Economia de Água, ligado à Autoridade de Recursos Hídricos, iniciou 

uma série de projetos para economizar água na agricultura sob o lema de “encontre novas 

fontes de abastecimento, reduza o consumo e evite a poluição”.  

A captação da água da chuva é um desses projetos. A tecnologia de usar as superfícies 

externas das estufas para captar as águas pluviais foi desenvolvida na China em 2005 pela 

Estação de Disseminação de Tecnologias Agrícolas de Beijing e pela Estação de Solo e 

Compostagem, órgãos ligados à Secretaria de Agricultura de Beijing.  

mailto:caijianmingiog@263.net
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A construção desse tipo de estufa é subsidiada, e os agricultores são apoiados por 

exibições, treinamento, intercâmbios e páginas na Internet.  

A captação de água da chuva é combinada com técnicas eficientes de irrigação 

(gotejamento). Os produtores são ainda estimulados a incluir um componente de 

reutilização, compostando e produzindo biogás (ver figura).  

A tecnologia baseia-se em 

uma estufa (ver figura) com 

um telhado especial que 

coleta a água da chuva. A 

água é levada por meio da 

canaleta de captação na base 

da estufa até um contêiner 

intermediário, e daí 50 é 

conduzida para um depósito 

subterrâneo onde a sua 

temperatura aumenta e ela é 

misturada com 

microcomposto. , 

A estrutura de uma estufa com sistema  

de coleta de água da chuva em Huairou 

A água é então bombeada novamente para uma caixa elevada de onde, por gravidade, 

entra no sistema de microirrigação. Uma estufa média desse tipo mede cerca de 85 m de 

comprimento e 8 m de largura. A cobertura de plástico mede cerca de 900 m2, enquanto 

que a área útil cultivável coberta mede cerca de 500 m2.  

Esta tecnologia tem uma série de vantagens. Primeiramente, ela aproveita uma nova fonte 

de água – a pluvial – reduzindo assim a pressão sobre as águas subterrâneas. Nas áreas 

adequadas para a agricultura, mas com pouco acesso à água, a tecnologia permite a 

produção agrícola e aumenta as opções de trabalho e renda. As águas pluviais são de boa 

qualidade e adequadas para a microirrigação. A composição química da água da chuva é 

tal que raramente entope os dutos da microirrigação.  

Em segundo lugar, a tecnologia oferece um abastecimento confiável de água 

(especialmente importante diante das chuvas inconstantes), e estimula a produção de 

várias colheitas de cultivos mais variados.  

Tudo isso aumenta os benefícios para os agricultores e estimula a economia local.  

Depois que a estrutura é construída por mão-de-obra local, a estufa é relativamente 

simples para usar e manter.  
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Huairou  

Apoiados pela prefeitura de Beijing e implantados pela Secretaria de Agricultura e pela 

Companhia de Água da cidade, dois projetos-piloto foram iniciados no distrito de 

Huairou (um dos dez distritos de Beijing). Custa 80.000 Yuan (8.000 euros) construir um 

pequeno sistema de tanques, mas esses projetos estão sendo totalmente subsidiados pelo 

governo de Beijing. Essa tecnologia está sendo usada agora para a produção em cerca de 

10.000 ha em Huairou, e corresponde a 85,3% de toda a área dotada de irrigação. Em 2007, 

20 novas estufas capazes de captar água da chuva foram construídas.   

Cada estufa é capaz de coletar até 200 metros cúbicos de água pluvial por ano (captando 

de maio até outubro).  

Porém nos últimos anos esse volume nunca foi alcançado por causa da escassez de chuvas. 

Para um ciclo produtivo, a uva precisa de 85 a 100 m3/mu, o repolho chinês precisa de 

cerca de 100 m3/mu, a abóbora precisa de 60 a 80m3/mu, e o tomate precisa de 80 m3/mu 

(1 mu é aproximadamente 670 m2; a estufa padrão tem cerca de 500 m2, ou cerca de 0,75 

mu). Capturando 200 m3 de água da chuva permitiria 2 a 3 ciclos produtivos por ano. Mas 

devido à escassez de chuvas – e de terreno para estocar a água – na prática muitos 

produtores que usam esta tecnologia precisam recorrer também à água subterrânea.  

A estrutura de um sistema de coleta de água da chuva em construção em Huairou 

Melhorando os sistemas  

A Cooperativa de Frutas e Hortaliças de Huairou é um dos projetos-piloto do governo (ver 

a 18ª edição desta Revista). A Cooperativa especializou-se na produção de uvas e tâmaras 

chinesas. A cooperativa inclui 1.108 famílias e construiu cinco estufas nas áreas a que tem 

acesso por meio de contratos. Mas de acordo com os dirigentes da cooperativa, o potencial 

deste sistema ainda não foi totalmente explorado. À luz das oportunidades oferecidas pelo 

crescente mercado consumidor de Beijing, e das múltiplas funções que a agricultura 

urbana pode oferecer (ver, sobre isso, edições anteriores da Revista), a cooperativa planeja 

integrar as unidades produtivas isoladas em um sistema que combinará as cinco estufas, 

que ainda não possuem um sistema de captação das águas da chuva.  

As águas da chuva das cinco estufas serão coletadas num grande tanque de cerca de 500 

m3 ou 500.000 litros (20 m de comprimento x 10 m de largura x 2,5 m de altura). Na 

estação chuvosa, o tanque não consegue recolher toda a água captada, e o excesso é 

deixado infiltrar para reabastecer o lençol d’água. O custo do tanque foi orçado em 200.000 

Yuan (20.000 euros) – mas é mais barato do que construir três tanques menores.  

Ao usar o sistema de captação de águas pluviais e a técnica de gotejamento na irrigação na 

produção de uvas em estufa, gasta-se também menos dinheiro com mão-de-obra, 

pesticidas e eletricidade (para bombear água), reduzindo assim os custos em cerca de 950 

euros por estufa por ano. Este sistema está sendo testado atualmente.  

http://www.agriculturaurbana.org.br/RAU/AU18/AU18.html


63 

 

Cultivando uma diversidade maior 

de alimentos dentro de uma estufa  

Foto: René van Veenhuizen  

 

 

 

O programa da RUAF-CFF 

colabora no desenvolvimento 

organizacional da 

cooperativa para melhorar o 

seu funcionamento e o apoio 

que ela presta a seus 

membros.  

Isto envolve a implantação de um sistema multifuncional de captação da água da chuva e 

o desenvolvimento de um componente voltado para o agroturismo. O programa SWITCH 

apoia esse objetivo ao realizar pesquisas sobre os fluxos e a qualidade da água.  

O sistema proposto será composto de: 

 cinco estufas captadoras de água da chuva que darão suporte às atividades produtivas 

dos agricultores, aos cultivos também fora e ao redor delas, a outras atividades e à 

recarga do lençol d’água.  

 reutilização das águas cinzas e negras domésticas e do lixo orgânico para 

compostagem e produção de biogás (para iluminação das estufas, e composto para ser 

usado dissolvido na água usada na irrigação);  

 um conjunto de tanques foi desenhado para enriquecer a ecologia local (com caniços, 

alface-d’água e peixes) e oferecer atividades recreativas;  

 infraestrutura de turismo e lazer (pescaria, pousadas, produtos e alimentos regionais).  

O desenvolvimento deste projeto está baseado nas seguintes considerações: 

 É mais fácil construir um tanque grande do que cinco pequenos (em termos de espaço 

disponível e projeto), embora o custo inicial possa ser mais alto. 

 Ele pode ser usado para atividades de agroturismo, como pesca e hospedagem. 

 Um impacto mais profundo na comunidade é buscado pelo desenvolvimento das 

múltiplas funções da agricultura, envolvendo outros produtores na produção de 

frutas e hortas, aquicultura, piscicultura, pesca e atividades de lazer.  

 Devido ao enorme crescimento do mercado de trabalho em Beijing, mais e mais 

produtores estão conseguindo emprego nas áreas urbanas, e como resultado apenas os 

mais velhos e as mulheres estão envolvidos com agricultura. A renda potencialmente 

mais alta da agricultura urbana pode ajudar a manter a mão-de-obra na área.  
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 Ele irá melhorar o sistema alimentar regional e o desenvolvimento de ligações diretas 

entre os produtores e os consumidores de alimentos orgânicos  

 Ele fornece uma experiência prática de desenvolvimento participativo e “de baixo para 

cima” de cooperativas e organizações de agricultores.  

Ainda persistem vários desafios, que agora estão sendo focados na pesquisa em 

andamento. Um deles é o projeto técnico do tanque, considerando a distância de volta da 

água (bombeada) para as estufas e outros usos. Outro desafio está ligado à área necessária 

para o sistema. A pesquisa precisa analisar o abastecimento da água e se esse tanque 

poderá atender as necessidades da produção todos os anos.  

Um dos principais objetivos – e desafios – para esse sistema agrícola é reduzir o uso da 

água subterrânea e ao mesmo tempo melhorar a renda dos produtores. Além disso, algum 

trabalho precisa ser feito para demonstrar o potencial desse projeto-piloto para os 

membros da cooperativa e de instituições relacionadas.  

Sendo assim, não apenas os aspectos técnicos mas também todo o processo de 

desenvolvimento em Huairou serão registrados para uso em outras áreas e para 

demonstrar que o sistema pode melhorar a qualidade da água e oferecer benefícios para 

diversos atores envolvidos na questão.  

Esta abordagem também ainda está sendo pesquisada pela cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo publicado na edição no. 19 da Revista de Agricultura Urbana 

http://www.ruaf.org/sites/default/files/rau19_completo.pdf
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Adaptando-se à escassez hídrica: melhorando as fontes e os 

usos da água na agricultura urbana de Beijing 

Ji Wenhua 

Cai Jianming 

IGSNRR  

jiwh.07b@igsnrr.ac.cn  

Beijing está enfrentando uma crise de água. Por causa da tendência de menos chuva, 

as águas superficiais estão gradualmente secando e o nível das águas subterrâneas 

está declinando. Este declínio na disponibilidade da água está afetando a produção 

agrícola na cidade. Por isso, governo e produtores estão buscando inovações focando 

no uso de novas fontes de água, como o reuso de águas servidas e a coleta das águas 

pluviais, além de melhoramentos na gestão dos recursos hídricos. 

Embora as águas subterrâneas ainda sejam a 

principal fonte de água para agricultura 

urbana de Beijing (90% em 2003), em algumas 

áreas ela já não está mais acessível. Em abril de 

2007, a prefeitura de Beijing municipal 

começou a cobrar uma taxa pelo uso da água 

na agricultura, a partir de uma certa cota. 

Assim, os agricultores estão se confrontando 

com custos crescentes da produção. Por outro 

lado, a eficiência no uso da água ainda é 

relativamente muito baixa. 

O programa SWITCH apoia a Cooperativa de Huairou 

no melhor aproveitamento das águas das chuvas (foto: 

René van Veenhuizen) 

A água superficial disponível em Beijing decresceu de 1,743 bilhão de m3 em 1980 para 0,447 

bilhão de m3 em 1995 e para 0,142 bilhão de m3 em 2003. A profundidade média do lençol 

d’água já é maior que 20 metros, e em muitos casos mais de 30m, tornando inviável seu uso 

pelos agricultores. 

O programa SWITCH apoia a demonstração de muitos usos da água da chuva, incluindo 

um componente de agroturismo, e conduz pesquisas em fluxos d’água, qualidade da 

água, e relação custo-benefício da coleta da água pluvial (ver Revista de Agricultura 

Urbana n. 19). Esse artigo descreve a atividade do programa SWITCH em Beijing em um 

contexto mais amplo. 

mailto:jiwh.07b@igsnrr.ac.cn
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Em uma oficina prospectiva do programa SWITCH, realizada em Beijing em 2008, a “visão da 

água em Beijing em 2030” foi resumida pela equipe da seguinte maneira: 

Em 2030, a cidade de Beijing terá alcançado um nível mais alto de gestão sustentável da água 

urbana. Estando a disponibilidade, o fornecimento e o consumo da água equilibrados, será 

evitado o esgotamento das águas subterrâneas, que retornarão ao nível de 1960, e a poluição 

estará minimizada.  

Os rios e lagos estarão protegidos ou recuperados, para alcançarem o “padrão de qualidade 

de águas superficiais no grau III” ou superior, e os rios estarão fluindo durante todo o ano.  

A qualidade da água na torneira atenderá o padrão internacional para água potável. 

Haverá um alto nível de equidade e eficiência no uso da água, e águas de diferentes níveis de 

qualidade serão usadas em diferentes atividades, que lhes sejam apropriadas.  

O uso regional da água será harmonizado por meio da alocação espacial justa dos recursos 

hídricos; conflitos entre as áreas a montante e a jusante serão evitados por meio de 

negociações e compensações apropriadas.  

A boa governança da água, o acesso aberto ao público das informações, e a participação de 

todos os atores envolvidos na formulação de políticas e na tomada de decisões, irão assegurar 

uma sociedade consciente da questão hídrica, e o planejamento adequado irá mitigar os 

danos causados por desastres, inundações etc. 

O uso de águas servidas tem uma longa história na China. Mas somente por volta do ano 

2000 os agricultores da periferia de Beijing começaram a usar água tratada nas estações de 

tratamento de águas servidas, em uma iniciativa do governo municipal para tentar reduzir 

o esgotamento das águas subterrâneas.  

Em 2004, apenas 70 milhões de m3 de água tratada foram usados pela agricultura urbana 

de Beijing. Esse volume aumentou para 230 milhões de m3 em 2007, e correspondeu a 

cerca de 20% do total de água usada na irrigação dos cultivos.  

O 11º Plano Quinquenal afirma que 400 milhões de m3 de água tratada estarão disponíveis 

para mais de 600 mil hectares de área cultivável em Beijing em 2010, quase 25% da área 

cultivável na região de Beijing.  

Quase todos os cultivos e árvores frutíferas são viáveis para o uso de águas servidas 

tratadas. Porém nem todos os produtores têm acesso a ela por que muitos estão 

localizados muito longe das estações de tratamento de esgotos.  
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As águas servidas de Beijing recebem, geralmente, até o nível secundário de tratamento. O 

nível primário remove os materiais suspensos e flutuantes, e o nível secundário neutraliza e 

deposita os resíduos usando matéria biológica. Depois do tratamento secundário, a água 

pode ser usada para fins agrícolas. Beijing despeja anualmente cerca de 1,35 bilhões de m3 de 

águas servidas. Desse volume, cerca de um bilhão de m3 é tratado, sendo que 0,23 bilhão é 

usado pela agricultura, 0,1 bilhão pela indústria, e 0,05 por serviços urbanos públicos; a 

fração não utilizada é descartada na natureza. Existe aqui, portanto, um grande potencial 

para usar mais águas servidas tratadas na atividade agrícola. Isto agora está sendo 

promovido por todos os níveis governamentais, e refletido expressamente no 11º Plano 

Quinquenal. 

Coleta de águas da chuva 

Além do uso de águas servidas tratadas, o uso de 

águas pluviais é outra importante fonte (potencial) 

para atender as necessidades hídricas de parques, 

jardins e cultivos no município de Beijing. Os sistemas 

de coleta de águas pluviais estão sendo atualmente 

difundidos em áreas residenciais da cidade e na 

agricultura periurbana. 

Uma grande variedade de plantas pode 

 ser cultivada em uma estufa  

(Foto: René van Veenhuizen) 

A coleta de águas pluviais em áreas residenciais está sendo promovida desde 2000. Isso 

inclui técnicas como pavimentação porosa e calhas para coleta água de enxurradas ao 

longo das vias e dos telhados próximos, e armazenamento em caixas d’água e piscinões, e 

em tanques maiores economizadores de água onde passam pelo tratamento primário 

(sedimentação e decantação). Essa água pode ser usada para muitos fins, como irrigação 

de parques e jardins, recarga do lençol freático, manutenção do nível de poços, cisternas e 

lagos na cidade, e para outros usos como lavagem de carros (após alguns tratamentos 

simples).  

O número de projetos introduzindo esses usos tem aumentado em Beijing, especialmente 

nos últimos dois anos. Por exemplo, no Estádio Nacional de Beijing para os Jogos 

Olímpicos, as águas pluviais coletadas serão usadas na lavagem dos banheiros, torres de 

refrigeração, combate a incêndios e irrigação das áreas verdes (Scholes e Shutes, 2008).  

Em 2006, mais de 300 projetos de coleta de águas pluviais foram implementados, e a 

capacidade de coleta, em Beijing, aumentou para 40 milhões de m3 (40 bilhões de litros).  

A coleta de águas da chuva usando os telhados das casas na China rural tem sido 

praticada há milhares de anos.  
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O uso dos tetos das estufas para captar águas pluviais para irrigação tem sido estimulado 

desde junho de 2005. Experiências com a prática foram relatadas na Revista de Agricultura 

Urbana n. 19. Esses projetos tornaram-se populares por que são relativamente simples de 

serem usados e mantidos, e por que são subsidiados pelo governo. Até agora, vinte desses 

sistemas de coleta de águas da chuva já foram instalados. Em média, 200 a 300 m3 de água 

da chuva podem ser coletados por cada estufa (com um teto de 667 m2) por ano, que 

podem irrigar 2 a 3 vezes a mesma área com métodos eficientes de irrigação (gotejamento).  

O projeto demonstrativo do programa SWITCH em Beijing apoia esse trabalho analisando 

o fluxo de água, adicionando o uso de águas servidas, conduzindo análises de 

custo/benefício e dos sistemas típicos de cultivo, e ligando a prática a outras atividades 

produtivas, como produção de cogumelos e agroturismo. 

O programa SWITCH colabora com a Cooperativa de Frutas e 

Hortaliças de Huairou. A cooperativa está localizada na vila de 

Ange zhuang, na cidade de Beifang, no distrito de Huairou, na 

região metropolitana de Beijing, e foi iniciada em março de 2004. 

A cooperativa se especializou na produção de hortaliças, uvas e 

tâmaras chinesas. Atualmente existem 1.108 famílias de 

produtores voluntariamente associadas à cooperativa. Em uma 

entrevista, a diretora-executiva da cooperativa, Sra. Zan, 

descreveu a importância da coleta de águas pluviais: 

Os produtores da cooperativa costumavam usar águas subterrâneas para a irrigação, mas 

nos anos mais recentes, o lençol d’água foi secando muito rapidamente, e alguns poços não 

podem mais ser usados. Cavar mais fundo e ter que usar bomba para elevar a água aumenta 

o custo da produção.  

A coleta de água da chuva é portanto muito importante para a cooperativa. Um problema é 

o financiamento para a instalação do sistema de coleta; apesar dos subsídios, nem todos os 

produtores têm acesso a ele. O programa SWITCH nos ajuda a instalar e melhorar nossos 

sistemas de coleta de água da chuva. 

Agora nós estamos usando um espaço subterrâneo para plantar cogumelos. O ambiente do 

porão ao lado do tanque de armazenamento da água é bastante bom para cultivar 

cogumelos, em temos de temperatura e umidade. Usar esse pode nos economizar um 

bocado de dinheiro ao tornar mais fácil o controle das condições de cultivo e gerar mais 

benefícios. O agroturismo é outra oportunidade para elevar o valor de nossos produtos.  

Além disso, as oportunidades e dificuldades experimentadas por nossa cooperativa como 

resultado da rápida urbanização precisam ser consideradas, incluindo as várias instituições 

e atores interessados no desenvolvimento de nossa cooperativa, e a nossa busca permanente 

pelo uso sustentável da água. Nós estamos colaborando com o RUAF para isso.  
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Portanto o potencial dessa técnica é bastante elevado, e considerando-se que existiam 

cerca de 20.000 ha de terras agrícolas protegidas por estufas em 2005 em Beijing, a 

proporção atual de irrigação usando águas pluviais é muito baixa, correspondendo a 

menos de 1% do total. 

Melhorando a gestão dos recursos hídricos 

A Autoridade Municipal de Águas de Beijing foi fundada em 2004, ilustrando o início das 

reformas no sistema de gestão das águas da cidade e de sua periferia.  

A gestão integrada das águas urbanas e rurais está sendo desenvolvida em quatro níveis: 

prefeitura; distritos e condados, estações de tratamento e nível do usuário (agrícola).  

Neste último nível, a Autoridade de Águas de Beijing mantém gerentes atuando no nível 

das vilas agrícolas, e estimula a organização de associações ou cooperativas de usuários 

agrícolas da água.  

Essas associações, criadas no nível das vilas agrícolas, lidam com questões como o acesso à 

água (e desenvolvimento de alternativas, como o uso de águas servidas e a construção de 

sistemas de coleta de águas pluviais), o preço da água, as práticas de irrigação e a gestão 

das cotas.  

No final de 2006, Beijing estabeleceu mais de 3.330 dessas associações de usuários 

agrícolas de água.  

Cada aldeão (excetuando os 

líderes das vilas, para evitar que o 

poder fique concentrado nas mãos 

de poucas pessoas) pode se 

candidatar à posição de “gerente 

da água”, e um grupo de 

produtores é escolhido para 

receber capacitação da 

Autoridade de Águas de Beijing.  

Em dezembro de 2006, 10.800 

produtores foram indicados como 

gerentes de água de suas vilas, na 

região de Beijing (existem 3.954 

vilas periurbanas ao redor de 

Beijing). 

Em dezembro de 2006 10.800 agricultores foram  

formados como gerentes dos recursos hídricos de  

suas vilas, na região de Beijing (foto: IGSNRR) 
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Um exemplo interessante é a associação de usuários agrícolas de água de Caijiandian, 

localizada na vila de Xincheng, no condado de Miyun. A associação tem 233 associados. Seu 

diretor, vice-diretor e secretário foram eleitos pelos membros. Cada família tem um número 

ao qual corresponde uma cota de consumo de água potável, que é publicada regularmente. 

Os produtores que quiserem usar essa água precisam solicitar à associação com três dias de 

antecedência.  

O custo da água potável é 1,48 Yuan por 1000 litros, mas os produtores pagam apenas um 1 

Yuan se o seu consumo estiver dentro da cota. Os produtores de Caijiadian produzem 

maçãs.  

Ao usarem métodos mais eficientes de distribuição racional da água, como a promovida 

pela associação, os produtores melhoraram significativamente a qualidade e quantidade de 

maçãs sem consumir mais água. Além disso, cada família produtora faturou 1.800 Yuan 

(US$ 180) que foi mais do que a média no ano precedente (Jinhuai Yang e Cailin Cui, 2005). 

Perspectivas futuras 

O reuso integrado das águas servidas tratadas, a coleta de águas pluviais e o uso mais 

eficiente dos recursos hídricos (p.ex.: pelos gerentes de águas das vilas e cooperativas de 

usuários agrícolas) são inovações tecnológicas e institucionais importantes em Beijing. 

Ainda há desafios, especialmente em termos de sustentabilidade financeira.  

Os agricultores da região de Beijing estão acostumados a ter acesso livre e grátis a todos os 

tipos de água para fins agrícolas. Se uma taxa for cobrada, haverá necessidade de se obter 

maiores retornos. Mas isso também abre novas oportunidades para melhorar os atuais 

sistemas de cultivo.  

O programa SWITCH em Beijing, juntamente com o programa RUAF-CFF, pretende 

demonstrar um modelo de agricultura urbana que incorpora várias fontes e usos eficientes 

da água e oferece maiores retornos ao diversificar a produção e os serviços. Esses retornos 

mais elevados não apenas compensam as taxas de água mas também habilitam os 

produtores a pagarem pelos investimentos significativos necessários para instalar sistemas 

eficientes de coleta das águas pluviais. 
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A resiliência de uma cidade é um processo dinâmico relacionado com a sua capacidade para 

se adaptar ou se ajustar a mudanças bruscas e severas em suas condições, ou para se 

recuperar depois de perturbações econômicas, sociais ou ecológicas. A alta taxa de 

urbanização atual da China cria muitas dessas perturbações. A agricultura urbana 

desempenha um papel no aumento da resiliência das cidades chinesas em crescimento. 

A urbanização da China ocorre em ritmo acelerado. Em 2006, 44% da população chinesa já 

vivia em cidades, e esse nível alcançará 60% nos próximos 20 anos (Departamento de 

Estratégia de Desenvolvimento e Economia Regional).  

Muitas mudanças ocorrerão nesse período, durante o qual a China seguirá seu caminho 

atual rumo a industrialização e sua transformação em uma sociedade da informação. 

Pode-se esperar que ocorram várias perturbações 

durante esse processo de rápida urbanização.  

Elas podem ser econômicas (crises econômicas e 

financeiras como a atual), com o incremento dos 

preços dos alimentos e a crescente diferença entre 

a renda dos habitantes rurais e urbanos; ou sociais, 

afetando especialmente a grupos vulneráveis 

como os jovens, migrantes e idosos; ou ainda 

ecológicas, como a degradação ambiental e a 

escassez de água. 

Agricultura urbana no distrito de Minhang  

Foto: René van Veenhuizen 

Crescente vulnerabilidade 

A urbanização resulta em uma disparidade cada vez maior entre as áreas urbanas e rurais. 

Segundo um informe do Escritório Nacional de Estatística (2009), os rendimentos anuais 

médios per capita dos cidadãos urbanos e rurais, em 2007, eram respectivamente de 2.020 e 

727 dólares americanos, e a diferença continua aumentando (População e Trabalho, 2008). 

mailto:Wangy.08b@igsnrr.ac.cn
mailto:Liou.Xie@asu.edu
mailto:liujpbj@yahoo.com.cn
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Como em outros lugares, na China os preços dos alimentos têm aumentado rapidamente 

nos últimos anos. A média geral dos preços dos alimentos cresceu 14,3% em 2008 (de 

acordo com o Escritório Nacional de Estatística, 2009). A carne aumentou 21,7%, o petróleo 

25,7%, as verduras 10,7% e as frutas 9%.    

Muitos migrantes se mudaram para a cidade a partir de vilarejos rurais, em busca de 

melhores condições de trabalho. Como muitos deles não as encontraram, ocuparam áreas 

periurbanas e praticam a agricultura (ver Revista AU no 18). Segundo Zhang (2006), 

aproximadamente 62% dos migrantes fixaram-se nas áreas periurbanas durante o período 

1996-2000. Também existe uma diferença de gênero, pois a maior parte dos migrantes 

urbanos são homens; enquanto que as mulheres continuam vivendo em áreas rurais, com 

a dupla tarefa de trabalhar e cuidar de suas famílias. 

O crescimento urbano ameaça o ambiente e – sem uma legislação ou zoneamento 

adequado – as terras agrícolas, as áreas verdes, as áreas florestais e os corpos d’água 

acabam rapidamente ocupados por construções. As estatísticas do Ministério de Terra e 

Recursos mostram que a área de terras agrícolas de China perdeu 218.666 ha em 2008. Esta 

redução de áreas verdes ameaça a biodiversidade ecológica. Por exemplo, menos de 10 

espécies de plantas naturais podem ser encontradas nas áreas densamente construídas de 

Beijing, e menos de 50 crescem em seus parques urbanos; porém nos parques localizados 

nas áreas periurbanas podem ser encontradas 287 espécies diferentes (Li, 2005). 

Conforme aumenta a densidade das áreas urbanas, os espaços abertos se tornam cada vez 

mais escassos. Isso aumenta a vulnerabilidade dos moradores das cidades, já que, por 

exemplo, uma enfermidade contagiosa, quando ocorre em uma área urbana de alta 

densidade, poderá se propagar mais rapidamente se não houver zonas de amortecimento 

para contê-la. 

O papel da agricultura urbana 

A agricultura urbana desempenha um papel importante no aumento da resiliência das 

cidades chinesas. Isso será ilustrado por exemplos selecionados de Beijing e Xangai. 

Seu papel é crucial no fornecimento de alimentos frescos à população. Em 2002, a taxa de 

autossuficiência com respeito às verduras era de 55% em Beijing e de 50% em Xangai.  

Como resultado, as distâncias de transporte se 

mantêm curtas, reduzindo o custo dos 

alimentos, já que os preços das verduras 

transportadas desde o sul da China são muito 

altos devido ao preço do petróleo. Também se 

reduzem as emissões de CO2. 

Museu da Água de Pengdu, Shanghai 

Foto: Wang Yan 
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Quando ocorre um desastre, esta autossuficiência no abastecimento de alimentos frescos 

pode ser muito importante. Além disso, os espaços abertos urbanos, como as terras usadas 

na agricultura, podem ser usados – em casos de emergência – como zonas de 

assentamento temporário. Por exemplo, em 2003, durante a epidemia de SARS em Beijing, 

os hospitais provisórios foram localizados temporariamente em áreas abertas periurbanas, 

onde os pacientes podiam ser alimentados com produtos frescos e seguros. Do mesmo 

modo, depois do terremoto em Sichuan em 2008, a maior parte das barracas de campanha 

temporárias estava localizada em áreas agrícolas periurbanas. 

Os cogumelos produzidos no distrito (urbano) de Fangshan, em Beijing, correspondem a 

56% da produção total da cidade.  

O seu processo de produção inclui a reciclagem de resíduos agrícolas, trazendo ganhos 

para os agricultores. Por exemplo, em 2007, no povoado de Miaoergang, em um ano, o 

lucro líquido obtido pelos produtores de cogumelos chegou a RMB 10,44 milhões, e os 

rendimentos líquidos anuais per capita naquele distrito alcançaram RMB 10.595, ou US$ 

1.552, enquanto que a renda média per capita na periferia de Beijing é de RMB 9.559 ou 

1.400 USD. 

Em 2005 viviam aproximadamente 3,6 milhões de migrantes em Beijing. Desses, mais de 

600.000 (17%) estavam envolvidos em atividades relacionadas diretamente com a 

agricultura urbana.  

Os empregos relacionados com a agricultura são atrativos, já que muitos migrantes rurais 

são agricultores experientes, e ao utilizarem técnicas melhoradas como estufas, podem 

ganhar mais do que ganhavam em sua terra natal. Isso lhes permite continuar 

contribuindo para a renda de suas famílias rurais (Zhang, 2006).  

Na cidade de Manzu, no distrito de Huairou, as mulheres estão envolvidas na produção 

de morangos, verduras e cogumelos, bem como em atividades de agroturismo, praticadas 

perto de suas casas de modo a combinar essas atividades com outras tarefas, e gerando 

RMB 7.000 (US$ 1.025) por ano. 

Em Xangai, distrito de Minhang, foi criado o Museu da Água em Pengdu, em uma zona de 

conservação das águas do Rio Huangpu. Esta área contribui em 70% para o abastecimento 

de água de Xangai. A área do museu cobre 140 ha.  

Antes de 2003, o lugar era utilizado como um lixão, havia algumas granjas de patos e 

porcos, e a água estava seriamente contaminada. A partir de 2003, os agricultores 

transformaram a área em um parque ecológico e criaram um museu da água para 

proteger, ao mesmo tempo, os solos e o rio.  

A quantidade de resíduos sólidos e de contaminação descarregada no Rio Huangpu foi 

reduzida consideravelmente, e sua qualidade hídrica recuperou o “grau três” (que 

significa que a água pode ser usada diretamente como fonte de água potável).  
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Assim, a região atrai pessoas de Shangai e de outras cidades (cerca de 300.000 visitantes 

por ano, segundo uma entrevista com o gerente do parque), que compra diretamente os 

produtos dos agricultores. O Museu converteu-se em um novo modelo de produção 

agrícola multifuncional (e ecológica). 

Um novo enfoque de desenvolvimento urbano  

Esses exemplos de Beijing e Xangai mostram que a agricultura urbana já se encontra 

desempenhando um importante papel na construção de cidades resilientes na China, e 

que estas práticas estão integradas no desenvolvimento urbano.  

Por exemplo, a ilha de Chongming, que cobre uma área de 1.400 km2 e tem uma população 

de 700.000 habitantes, é o distrito com a maior cobertura florestal em toda a região 

metropolitana (18%) de Xangai. Porém, diferentemente de outras áreas periurbanas já 

fortemente industrializadas, a agricultura urbana domina a estrutura econômica da ilha. 

Como se fosse o quintal da metrópole de Xangai, a ilha foi desenvolvida como uma ilha 

ecológica, reunindo agricultura, turismo verde e alojamentos ecológicos.  

Em 2004, o número de turistas alcançou aproximadamente 772.000 pessoas (informe de 

estatísticas de Turismo, 2005). Este é um exemplo exitoso do desenvolvimento de um setor 

bem periurbanizado, enfoque que vem sendo replicado em outras cidades da China, tal 

como nas áreas montanhosas de Beijing e nas ilhas ao longo do Rio Songhua, em Harbin. 
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Foto: Ivana C. Lovo 

Como parte do programa “Cidades Cultivando para o Futuro” (1), da Fundação RUAF, o 

projeto Jardim Produtivo foi iniciado em Belo Horizonte para transformar um terreno 

baldio (2) de 3.500 m2 em um espaço urbano multifuncional. 

O processo foi iniciado em janeiro de 2008 com a organização, o fortalecimento da 

consciência e o treinamento dos novos horticultores. O desenvolvimento da horta durante 

os primeiros nove meses foi monitorado continuamente, com um foco específico na 

produção, alimentação e nutrição, fatores socioeconômicos e de gênero. Atualmente sete 

famílias estão envolvidas ativamente no Jardim Produtivo. 

  

mailto:iclovo@uai.com.br
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Reciclando os materiais orgânicos 

No início do projeto, cada família participante recebeu um 

balde com capacidade para conter 5 kg do lixo orgânico 

doméstico (incluindo cascas, talos, partes não aproveitáveis de 

alimentos e sobras da comida preparada). Cada família reúne 

de dois a três membros, e, durante o período monitorado do 

projeto, cinco dessas famílias foram capazes de coletar um 

balde cheio de resíduos orgânicos a cada oito ou dez dias. 

Entre março e setembro (seis meses), o lixo total coletado para 

a horta comunitária chegou a 84 baldes, ou 420 kg. Esse 

material orgânico foi usado para a produção coletiva de 

composto, que foi distribuído entre todos os membros do 

Jardim (compartilhado pelas sete famílias). 

Preparação de biofertilizante. Foto: Marcos Jota 

Além disso, os horticultores obtiveram materiais orgânicos através de vários outros canais. 

Uma parceria interessante foi formada entre os agricultores e duas pequenas granjas de 

produção de frangos, localizadas em áreas próximas. O esterco de galinha (3) tornou-se 

então a principal fonte do nitrogênio usado na confecção do composto. Em média, as duas 

granjas parceiras produzem 200 kg de cama de galinheiro por semana. Os horticultores 

também usaram sobras de podas dos parques e jardins, inclusive aparas de grama. Esse é 

um material muito útil para a produção de composto e para proteger as plantas nos 

canteiros (mulch), onde ajuda a reter a umidade, atenuar a temperatura do solo e inibir a 

brotação de mato.  

Três cargas de caminhão desse material foram entregues durante os nove meses 

monitorados (a quantidade exata não foi determinada). A grama cortada foi fornecida pelo 

Departamento de Parques e Jardins da prefeitura, mas precisa ser solicitada (não é 

fornecida rotineiramente). Estrume de vaca e de cavalo foi doado por proprietários rurais 

próximos, ou recolhido dos animais que pastam livremente pelas proximidades do Jardim. 

As folhas das plantas que crescem dentro e ao redor da horta também eram recolhidas. 

Além disso, as famílias compravam estrume de vaca de fornecedores próximos (cada saco 

de 50x80cm de estrume seco é vendido por R$ 5,00). A demanda estimada por estrume de 

vaca, para o nível atual de produção da horta, é 12m3/ano, ou cerca de seis toneladas. 
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Uma experiência multiatoral  

Criando o Fórum de Agricultura Urbana em Belo Horizonte 
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Este artigo resume o trabalho para responder a duas perguntas aparentemente simples: a 

agricultura urbana pode reduzir a pobreza nas cidades? E, se ela pode, de que modo pode a 

pobreza ser reduzida? Ele também explora o papel da análise da cadeia de valor para 

compreender melhor o papel da agricultura urbana. 

Desde a eleição da primeira administração democrática e popular em Belo Horizonte (BH), 

em 1993, a agricultura urbana cresceu rapidamente na área metropolitana da cidade.  

Em 2005, a ONG REDE e a prefeitura de Belo Horizonte (PBH) trabalharam juntas para 

criar as condições para o programa Cidades Cultivando para o Futuro (CCF), da Fundação 

RUAF. O principal resultado desse programa em BH foi o desenvolvimento de um 

instrumento de planejamento e gestão, a Agenda Estratégica (ou Plano de Ação) para a 

agricultura urbana na cidade, que encorajou o diálogo entre o setor público e a sociedade 

civil, e criou espaço para o diálogo e gestão (implementar, revisar e monitorar os impactos 

das atividades planejadas).  

O Fórum Multiatoral de Agricultura Urbana em Belo Horizonte foi criado durante o 

programa CCF, e inaugurado oficialmente durante o seminário intitulado “Belo Horizonte 

Cultivando para o Futuro: a agricultura urbana como um instrumento para gerir a 

cidade”, em 2 de junho de 2008. O Fórum atualmente é integrado por 49 instituições.  

A gestão do Fórum está ilustrada na figura 1. A Plenária é a instância mais alta nas 

tomadas de decisões, formada por todos aqueles interessados em trabalhar com o Fórum. 

mailto:iclovo@uai.com.br
mailto:katia@projetosdigitais.com.br
mailto:zoraya@pbh.gov.br
mailto:sophya.rabelo@yahoo.com.br
mailto:anabarros@rede-mg.org.br
mailto:daniadil@rede-mg.org.br
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A Plenária aprova, monitora e avalia o Plano de 

Ação; define as prioridades para cada biênio; e 

também elege o Grupo Gestor e os grupos de 

trabalho. O Grupo Gestor é formado por 

instituições escolhidas pela Plenária, juntamente 

com a Secretaria Executiva.  

Ele coordena os grupos de trabalho, a 

implementação do Plano de Ação e os vários 

setores do governo e os grupos da sociedade civil 

cuja ação está relacionada com a agricultura 

urbana, sejam eles participantes do Fórum ou não.  

O Grupo Gestor está formado hoje pela prefeitura de BH, representada pela Secretaria 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMASAN), a Fundação Municipal de 

Parques, o IPES- Brasil e a Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas (REDE).  

A Secretaria Executiva tem o papel de conduzir as deliberações da Plenária e do Grupo 

Gestor; mobilizar as várias instituições para realizarem as atividades planejadas; e 

implementar esforços de ampliação e disseminação.  

Por fim, os grupos de trabalho são equipes executivas e operacionais relacionadas com os 

objetivos estratégicos do Plano de Ação.  

O Plano de Ação de Agricultura Urbana  

O Plano de Ação inclui seis objetivos estratégicos que devem ser alcançados por meio de 

objetivos operacionais e ações estratégicas de curto, médio e longo prazos. Ele cobre um 

período de dez anos – de 2008 a 2018.  

O Plano de Ação requer um diálogo constante e o planejamento de ações de modo que 

todos os envolvidos possam concordar com os objetivos de curto prazo e buscar 

alternativas quando necessário. 

O Plano de Ação em si não tem orçamento, mas consiste de ações propostas pelos atores 

envolvidos no Fórum, que podem ser atividades já planejadas ou novos projetos.  

No período 2009-2010 o Fórum implementou ações com o custo total de US$ 800.000 (ver 

Tabela 1).  

Além dos recursos listados na tabela, o Plano de Ação também é ajudado pelos esforços e 

recursos de outros atores, como as entidades que participam da Associação Metropolitana 

de Agricultura Urbana - AMAU, a Universidade de Minas Gerais, outras ONGs e órgãos 

da PBH, e pelo trabalho realizado e horas dedicadas pelos agricultores e agricultoras nos 

grupos produtivos. 
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Taxa de câmbio utilizada: US$ 1,00 = R$ 1,70  

Criando o Fórum de Agricultura Urbana de Belo Horizonte 

Os planos bianuais incluem uma lista de atividades priorizadas para cada período, e uma 

divisão de responsabilidades entre os membros do Grupo Gestor e outros atores 

participantes do Fórum. Cada ator local encarrega-se de implementar algumas atividades 

do Plano, alinhadas com suas próprias prioridades institucionais. 

No período entre 2008 e 2010, 25% das ações estratégicas foram implementadas, e 33% 

estavam em processo de serem implementadas. Um progresso em especial ocorreu 

relacionado com a institucionalização de uma política de agricultura urbana em Belo 

Horizonte. No período 2009-2010, três projetos de lei relacionados com a agricultura 

urbana foram discutidos na câmara municipal. A lei no. 9.959/2010, relacionada com a 

“Conferência da Cidade”, um processo participativo de planejamento urbano, foi 

aprovada e incluiu a revisão do plano-diretor de uso do solo, que reconheceu a agricultura 

urbana como uma forma aceitável de uso não residencial do solo urbano. A lei no. 

274/2009, estabelecendo uma política municipal de agricultura urbana, foi discutida em 

2009 e 2010, com reuniões do Grupo Gestor, e numa reunião ampliada realizada na câmara 

municipal, que resultou em mudanças substantivas na lei proposta; a versão revisada foi 

aprovada em 9 de junho de 2011.  

Outras realizações notáveis na área da institucionalização foram a iniciativa da 

Administração Regional Nordeste, de realizar uma série de debates sobre as atividades de 

AU em 2010, e o Movimento “Deixa a Onça beber Água Limpa”, que incorporou os 

conceitos da agricultura urbana como elemento relevante para o planejamento do uso do 

solo e a revitalização do Córrego do Baixo Onça, e a transformação da realidade local.  
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Entre os esforços para fortalecer a organização dos produtores, merecem ser mencionadas 

as atividades da AMAU. Durante 2010, a Associação reuniu uma representação bem 

diversificada, especialmente entre os grupos comunitários e organizações de base, 

movimentos pela habitação, por terra e pela reforma agrária, grupos feministas e coletivos 

ligados à permacultura e alimentação que atuam em oito municípios da região. O projeto 

“Da semente até a mesa” foi capaz de fortalecer a produção e comercialização ao organizar 

três grupos (Jardim Produtivo, Vila Pinho e o Grupo Macaúbas/CEVAE Capitão Eduardo) 

para cultivar hortaliças para venda às escolas públicas municipais. 

O trabalho foi feito em parceria com a prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que forneceu 

assistência técnica, água, eletricidade e insumos para os grupos de produtores urbanos.  

Os produtores foram registrados como microempresários, o que lhes deu acesso à 

documentação que permitiu às escolas comprarem deles os alimentos. Essa iniciativa 

comercial não tinha precedentes na cidade de Belo Horizonte.  

Para treinar os produtores, técnicos dos órgãos públicos, agentes comunitários e a 

comunidade universitária em agricultura urbana, agroecologia e economia solidária, a 

REDE-MG realizou uma série de atividades sob os auspícios do Centro de Apoio à 

Agricultura Urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte – CAAUP-RMBH. Essas 

atividades se tornaram parte de um programa de treinamento amplo e permanente. 

O projeto “Da semente até a mesa” e o CAAUP-RMBH foram monitorados pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com base na iniciativa pioneira do 

programa Cidades Cultivando para o Futuro (Cities Farming for the Future - CFF). A 

divulgação preliminar dos impactos da agricultura urbana resultou em publicações 

acadêmicas (monografias, teses de mestrado e doutorado) e publicações especializadas.  

A próxima avaliação do processo de implementação do Plano de Ação em Agricultura 

Urbana está marcada para meados de 2011, com um seminário municipal durante o qual 

os participantes poderão avaliar o que foi feito durante os dois anos anteriores (2011-2012) 

e renovar a formação do Grupo Gestor.  

Lições aprendidas  

Desenvolver e concertar um Plano de Ação envolvendo diversos atores foi importante 

para realizar as ações coletivas que precisam envolver a sociedade civil e o setor público. 

A definição em conjunto dos objetivos e ações prioritárias foi importante para evitar a 

duplicação de esforços e a defesa de interesses institucionais e organizacionais isolados. 

Por outro lado, como afirma Lovo (2011), a efetividade de uma determinada ação 

estratégica depende dos interesses e prioridades de cada instituição. Sendo assim, o Plano 

de Ação focalizou não apenas nas ações e investimentos coletivos, mas também nas 

atividades e prioridades de cada instituição.  
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Cada organização incorporou e se comprometeu com os objetivos estratégicos acordados 

dentro do contexto do Fórum, maximizando assim o potencial dos pontos de convergência 

entre os vários participantes, criando sinergias e não enfatizando as diferenças entre eles. 

Além disso, ao incluir ações de curto, médio e longo prazos, tornou-se possível estabelecer 

um processo de diálogo e planejamento, e focar nos objetivos acordados.  

O Fórum também ofereceu uma oportunidade para experimentar novos meios de 

relacionamento, principalmente no trabalho do Grupo Gestor e na criação dos Grupos de 

Trabalho. Especialmente importante é o trabalho das instituições que historicamente 

apoiam a agricultura urbana em Belo Horizonte, mas que não se comunicavam com outras 

instituições sobre o trabalho que desenvolviam.  

De qualquer modo, as experiências do Fórum mostraram que há limites na conexão da 

sociedade civil com o governo, como os evidenciados pelas diferenças nas prioridades e 

expectativas políticas na definição dos cronogramas de execução de projetos e programas. 

Em várias ocasiões, prevaleceram as reações habituais, como as posturas autoritárias do 

governo enquanto que a sociedade civil se limitava a trazer suas demandas.  

Inicialmente o papel do facilitador do programa CCF (e prosseguido pelo FStT) foi 

importante, mas aos poucos as instituições participantes interessaram-se elas mesmas pela 

continuidade do Fórum, e agora os veem como uma plataforma importante para o diálogo 

e o planejamento, conforme o Artigo 7º da Lei 274/2009. 

Porém a implementação e os gastos ainda são feitos de maneira isolada, na maior parte 

das vezes. Cada instituição aplica recursos em sua área de responsabilidade, sem discutir 

como fazê-lo dentro do Grupo Gestor ou nas reuniões plenárias do Fórum.  

Estabelecer uma discussão mais holística sobre o conjunto de atividades que cada ator 

desenvolve poderia ser uma maneira para melhorar, integrar e maximizar os recursos 

disponíveis para implementar o Plano de Ação da agricultura urbana.  

Um desafio para a expansão da agricultura urbana em Belo Horizonte é enfatizar 

mecanismos que estimulem o envolvimento dos grupos produtivos, de modo que eles 

sintam que o Plano de Ação também lhes pertence e priorizem a sua participação em seu 

planejamento, monitoramento e execução.  

Notas 

1) Foi também nessa época que o Programa de Hortas e Pomares Comunitários e o Programa 

Pro-Pomar (um programa de fruticultura urbana), coordenados pela Secretaria Municipal de 

Abastecimento Alimentar foram criados. Outra iniciativa que surgiu na mesma época (e 

durava até 2011) foi a implantação de Centros de Experiências Agroecológicas (CEVAE), que 

assumiram o desafio de preparar e implementar a Agenda 21 local. Os CEVAEs obtiveram o 

reconhecimento internacional.  
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Plantio de morangos em estufa sobre prédio na Praça Potsdam, em Berlim. Foto: Axel Dierich 

Kathrin Specht & Rosemarie Siebert 

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research 

(ZALF), Institute of Socio-Economics 

specht@zalf.de  

Que soluções estão disponíveis para conectar a produção de alimentos e os edifícios 

urbanos? Tomadores de decisões políticas, planejadores, ativistas, proprietários, arquitetos e 

outros atores relevantes foram reunidos em uma série de oficinas realizadas entre 2011 e 2013 

para explorar essas opções. 

O objetivo foi identificar os possíveis modelos de agricultura urbana e descrever a sua 

aplicação dentro ou sobre os prédios da região metropolitana de Berlim. 

Dessa iniciativa resultou a criação de uma rede de interessados denominada "ZFarm - A 

agricultura urbana do futuro" (www.zfarm.de), e a publicação de um manual para 

permitir que o governo, políticos, cidadãos e futuros operadores conheçam a viabilidade 

das estufas nas coberturas prediais de Berlim. 

A produção de alimentos dentro e sobre os edifícios de Berlim 

A cidade de Berlim tem uma longa tradição de horticultura dentro da área urbana. Hortas 

domésticas, escolares e comunitárias podem ser encontradas por toda a cidade. As 

Schrebergarten já eram utilizadas principalmente para cultivar frutas e hortaliças em 

tempo de guerra ou de disponibilidade limitada de alimentos. 

mailto:specht@zalf.de
http://www.zfarm.de/
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Mas nos últimos anos uma nova dinâmica se desenvolveu, e novos tipos de produtores de 

alimentos urbanos estão se concentrando em atividades que acontecem não só ao redor 

dos prédios mas também dentro deles e sobre eles.  

A expressão “agricultura Zero-área cultivada” (ZFarming) é utilizada pelos autores para 

descrever todos os tipos de agricultura urbana que não cultivam o solo nem espaços 

abertos: refere-se portanto às hortas suspensas, estufas em telhados e paredes verdes 

comestíveis, bem como a outras inovações, como os cultivos em interiores e as estufas 

verticais (Specht et al. 2014). 

Nos últimos anos, o ZFarming tornou-se um tema de interesse entre uma variedade de 

interessados na cidade de Berlim, embora ele ainda enfrente várias incertezas e alguns 

questionamentos. 

Como em muitas outras cidades do mundo, Berlim tem visto aumentar, nos últimos anos, 

a presença de hortas e estufas nas coberturas prediais e de cultivos no interior de edifícios. 

Essas iniciativas têm sido planejadas ou criadas por ativistas e associações sem fins 

lucrativos, por iniciativas privadas de desenvolvimento social ou ainda por 

empreendedores com finalidades comerciais. De acordo com seus proponentes, o 

ZFarming promete cumprir funções múltiplas e produzir uma gama de resultados que 

podem ter um impacto positivo sobre o ambiente urbano. 

O ZFarming promete benefícios ambientais, como a mitigação dos impactos da 

arquitetura, a redução dos quilômetros percorridos pelos alimentos consumidos na cidade, 

e melhoria na eficiência energética e na utilização dos recursos. 

Os benefícios sociais incluem a melhoria da segurança alimentar da comunidade, a 

disponibilidade de locais para educação ambiental e nutricional, ligando os consumidores 

à produção de alimentos e servindo como inspiração para novos projetos. 

Em termos econômicos, proporciona benefícios públicos e a produção própria de 

commodities alimentícias (Specht et al. 2014). 

Ao mesmo tempo, como se trata de um conceito muito novo para a produção de 

alimentos, está ainda, portanto, numa fase inicial de pesquisa e desenvolvimento, e 

enfrenta algumas dificuldades e limitações. 

Para algumas aplicações, várias tecnologias são conhecidas individualmente, mas nunca 

foram usadas em conjunto, como ocorre no ZFarming. Outras aplicações requerem 

materiais de construção inteiramente novos ou técnicas de cultivo (especialmente para a 

agricultura interna) que ainda estão sendo desenvolvidas. 

Além das restrições técnicas, outros aspectos críticos levantam problemas, como os 

elevados custos do investimento; os efeitos da exclusão (devido à acessibilidade restrita, 

produtos e clientes exclusivos); e a falta de aceitação das técnicas de cultivo sem solo 

(Specht et al., 2014, Thomaier et al. 2014). 
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Projetando juntos as inovações urbanas 

Uma abordagem participativa chamada "Guia para inovações regionais abertas” (Open 

Innovation Regional Roadmapping - ROIR) foi escolhida para investigar o potencial e os 

problemas envolvidos na implementação de projetos de ZFarming em Berlim. 

O ROIR é um instrumento para a tomada participativa de decisões e implementação 

efetiva de inovações. Ele retrata com antecedência todo o desenvolvimento, a implantação 

e o lançamento de um projeto em pormenores, e inclui desde o início da experiência as 

opiniões de todos os interessados (Phaal et al., 2004, Schwerdtner et al. 2010). 

O processo ROIR começa com a identificação dos grupos de interessados e envolvidos 

pertinentes. Para formar um grupo equilibrado e abrangente, uma variedade de 

especialistas relevantes para o ZFarming foram convidados a participar no processo ROIR. 

Convidamos as partes interessadas de cada um dos principais grupos de peritos e 

praticantes: 

• Ativistas e Projetos – ONGs, grupos envolvidos com projetos e iniciativas, planejando 

ou realmente implantando projetos relacionados com o ZFarming; 

• Grupos de pressão e associações potencialmente interessados – por exemplo, entidades 

ligadas à horticultura, ao setor imobiliário, ao paisagismo, à arquitetura (telhados 

verdes), à agricultura; 

• Planejamento e construção – por exemplo, empresas de arquitetura, reciclagem e de 

projetos para redução do efeito-estufa; 

• Política e administração – por exemplo, secretarias de meio ambiente, saúde, defesa do 

consumidor, desenvolvimento urbano, mitigação do clima; 

• Pesquisadores dos campos associados com ZFarming - por exemplo, energia e 

construção, aquaponia, planejamento urbano, fisiologia vegetal, agricultura; 

• Vendas e distribuição - os interessados propensos a cultivar, vender ou distribuir 

produtos do ZFarming – por exemplo, supermercados, restaurantes e refeitórios de 

universidades. 

Os representantes desses vários grupos de interessados reuniram-se em uma série de 

oficinas realizadas entre 2011 e 2013. Inicialmente, foram analisados todos os tipos de 

ZFarming, incluindo hortas e estufas em coberturas prediais, produção vertical de frutas e 

hortaliças e até cultivos em prateleiras tecnologicamente mais complexos. 

Mas logo na primeira fase, os participantes decidiram se concentrar nas estufas em 

telhados como o tipo de produção mais promissor para a cidade de Berlim. 

Em primeiro lugar, foi definida uma lista de objetivos sustentáveis que qualquer projeto 

de ZFarming deve cumprir (por exemplo, melhoria da eficiência hídrica, energética e na 

mão de obra). 
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No caso das operações no interior de prédios, os 

participantes perceberam a quantidade necessária de 

energia como uma grande desvantagem, enquanto que, 

para os cultivos em áreas abertas dos prédios, as 

condições climáticas de Berlim só permitem um curto 

período de produção. 

Com base em uma análise exaustiva dos efeitos 

econômicos, ecológicos e socioculturais esperados das 

várias propostas inovadoras, uma decisão conjunta foi 

feita na segunda oficina em favor das estufas em telhados 

como tendo o maior potencial de desenvolvimento. 

 

Protótipo de container/estufa testado pela Efficient City Farming - ECF)  

para aquicultura e hidroponia urbanas. Foto: ECF 

Nas etapas e reuniões seguintes, o tema das estufas em coberturas foi examinado em 

detalhe. A devida consideração foi dada às condições técnicas, sociais, econômicas, 

ambientais, políticas e administrativas necessárias para assegurar a sua implementação 

bem sucedida, e como podem ser estabelecidas estas condições. 

Durante as oficinas de planejamento, a rede de interessados (cerca de 50 participantes) 

chamada de “ZFarm – agricultura urbana do futuro" (www.zfarm.de) foi criada em 

Berlim; em conjunto, esta rede criou um guia prático (1) para permitir que o governo, os 

políticos, cidadãos e futuros operadores conheçam a viabilidade das estufas de telhado em 

Berlim (Freisinger et al. 2013). 

Os tópicos abordados no Guia incluem todos os passos envolvidos, desde o planejamento 

inicial até o acabamento das estufas em telhado. Entre outras coisas, o Guia traz a lista de 

verificação para análise do local, os passos para o planejamento da produção e financeiro, 

sugestões de iniciativas de relações públicas etc. 

O caminho a seguir 

Como ficou evidente durante o processo de ROIR, as estufas em telhados têm potencial 

para contribuir para o desenvolvimento sustentável da cidade de Berlim. De acordo com 

os membros da rede ZFarm, as estufas em telhados podem ajudar a melhorar a eficiência 

do uso dos recursos, aumentar o capital social e a pujança econômica de Berlim a médio e 

longo prazo. 

O estabelecimento de estufas nas coberturas oferece oportunidades para novas parcerias e 

redes, e requer a troca interdisciplinar entre os atores que nunca haviam colaborado antes. 

Considerando os seus objetivos, a orientação para o mercado e o potencial transformador, 

as estufas em telhados foram classificados em cinco categorias (Thomaier et al 2014): 
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1.) Comercial: o objetivo principal da estufa, operada empresarialmente, é ser 

economicamente viável e lucrativa; 

2.) Construtora de imagem: a estufa não é a principal fonte de receitas, mas serve para 

fortalecer a imagem de uma empresa do setor alimentar, como um restaurante, que 

processa e vende os produtos; 

3.) Social e educacional: o objetivo principal é o de transmitir valores sociais e 

educacionais, como estufas em telhados de escolas, universidades e hospitais; 

4.) Qualidade de vida urbana: a estufa serve como um espaço de lazer em edifícios 

residenciais ou comerciais, onde os moradores ou funcionários podem cultivar seu 

próprio alimento e desfrutar de um oásis verde; 

5.) Incubadora de inovações: a estufa serve o propósito de promover novos conceitos de 

produção de alimentos; elas são frequentemente pioneiras, servindo de demonstração 

para novos projetos operados por ONGs ou instituições de pesquisa. 

A maioria dos participantes especificou que o principal objetivo de seus projetos deve ser 

o de educar as pessoas, criar interação social e demonstrar formas alternativas de 

produção de alimentos e reciclagem de recursos, e que deve focar também – 

explicitamente, mas não exclusivamente – na lucratividade. 

Eles também enfatizaram que, embora os 

projetos devam, naturalmente, ser 

economicamente autossuficientes, o seu valor 

real reside na produção de bens não mercantis. 

De acordo com esta noção, eles rejeitam, 

portanto, os modelos orientados puramente 

para o consumo. 

Primeira página do guia prático  

"Algo está crescendo no telhado" 

Alguns até mesmo temem o risco de ver as 

grandes empresas se apoderarem da ideia do ZFarming e transformá-la em um negócio 

insustentável, exclusivamente orientado para o lucro, onde o conceito acabaria reduzido a 

uma versão urbana da produção rural industrializada. 

No caso de Berlim, os participantes da rede ZFarm concordaram em grande medida que 

os operadores dessas hortas precisam usar o seu potencial positivo significativamente, 

concentrando-se nos recursos locais e na produção eficiente em termos de energia, 

construindo novas estruturas de mercado, e incluindo os aspectos sociais e educacionais. 

A fim de realizar com sucesso a sustentabilidade das estufas em telhado, as várias 

disciplinas e os diversos atores envolvidos precisam continuar a trabalhar lado a lado para 

estabelecer projetos-pilotos em edifícios residenciais, supermercados, escolas etc. 
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A partir daí, pode-se começar a investigar os efeitos sociais, econômicos e ambientais das 

hortas em coberturas e ganhar experiência sobre o que precisa ser aprovado ou adaptado 

para permitir que elas prestem uma contribuição valiosa para o desenvolvimento urbano 

sustentável. 

Notas 

1) O manual "Es wächst etwas auf dem Dach. Dachgewächshäuser. Idee, Planung, 

Umsetzung "(Algo está crescendo no telhado. Estufas no último piso. Ideia, 

planejamento e implementação) está disponível (pdf) em www.zfarm.de.  A versão em 

inglês “Something is growing on the roof. Rooftop greenhouses. Idea, planning, 

implementation” estará disponível em janeiro de 2015. 
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Promovendo uma Cidade sem Fome nem Indiferença: a 

agricultura urbana em Bogotá, Colômbia  

Claudia Marcela Sánchez 

Jairo Andrés Silva  

Rolando Higuita   

Jardim Botânico de Bogotá  

marcesanchez1@yahoo.es  

Exatamente como outras cidades no país e ao redor do mundo, Bogotá, a capital da Colômbia, 

está enfrentando um rápido aumento populacional que causa o agravamento das 

desigualdades sociais. Em 2005 essa cidade de aproximadamente 6,8 milhões de habitantes 

tinha uma taxa de pobreza correspondendo a 38,5% da população, e a maioria dos pobres 

sofria de deficiências nutricionais devidas à falta de acesso a alimentos na quantidade e 

qualidade necessárias. 

Em um esforço para melhorar as condições de vida da população, e como parte de suas 

políticas sociais, a atual administração municipal – liderada pelo prefeito Luis Eduardo 

Garzon – implementou um plano chamado “Bogotá sem indiferença – um compromisso 

social contra a pobreza e a exclusão”. Esse 

plano inclui vários programas, inclusive o 

“Bogotá sem fome”, que envolve várias 

atividades com o objetivo de melhorar a 

situação nutricional dos grupos mais 

vulneráveis da capital colombiana. Uma de 

suas principais iniciativas é o projeto de 

agricultura urbana conduzido pelo Jardim 

Botânico Jose Celestino Mutis.  

Há sempre espaço para plantas. 

Foto: Jardim Botânico de Bogotá 

Essa iniciativa reconhece as práticas dos moradores e encoraja o cultivo de alimentos nas 

áreas urbanas como uma fonte alternativa de comida para o autoconsumo, além de 

promover a conservação ambiental, o fortalecimento do tecido social e a apropriação de 

terras por meio da participação cidadã. 

Em termos gerais, as atividades do projeto objetivam:  

 complementar a pesquisa biológica básica e aplicada em contextos urbanos, para 

viabilizar o uso sustentável de algumas espécies de plantas nativas com alto valor 

nutritivo;  

 promover intercâmbios de conhecimentos agrícolas e de técnicas limpas de produção 

em espaços criados – os “Núcleos Educativos”, em várias comunidades de Bogotá;  

mailto:marcesanchez1@yahoo.es
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 promover iniciativas de educação ambiental para aumentar a consciência e os hábitos 

saudáveis, e encorajar o consumo de alimentos com maior valor nutricional;  

 promover alianças participativas comunitárias que possam fortalecer as atividades de 

agricultura urbana e os laços de vizinhança, contribuindo assim para uma melhor 

qualidade de vida.  

Bogotá é uma das cidades-piloto do programa “Cidades Cultivando para o Futuro” 

(Cities Farming for the Future Programme - CFF), da Fundação RUAF, implementado 

em várias cidades da América Latina e do Caribe pelo IPES - Promoção de 

Desenvolvimento Sustentável. 

Como parte de suas atividades, uma equipe local formada por técnicos do Jardim 

Botânico e da Universidade de Rosário está desenvolvendo um 

levantamento/diagnóstico participativo sobre agricultura urbana, de modo a identificar 

e analisar os atores envolvidos, descrever o marco legal e regulatório, identificar os 

espaços disponíveis e preparar uma análise situacional da agricultura urbana e seus 

praticantes.  

A área estudada, denominada Bosa Central, localiza-se em Bosa, um dos distritos mais 

pobres de Bogotá. No fim de 2007 espera-se que esteja formada uma aliança reunindo os 

diversos atores envolvidos, incluindo várias instituições e organizações da sociedade 

civil interessadas em agricultura urbana, e que estejam definidas as diretrizes políticas 

que promovam a agricultura urbana como uma atividade permanente na capital 

colombiana. 

A agricultura urbana em Bogotá 

O projeto de agricultura urbana em Bogotá começou no final de 2004 e tornou possível 

implementar diversas atividades de pesquisa aplicada, desenvolvendo o conhecimento e 

sua aplicação na prática, e melhorando a qualidade de vida das comunidades vulneráveis 

que existem no distrito federal colombiano. 

Pesquisa aplicada: Essa é uma das atividades do Jardim Botânico, que desenvolve 

pesquisas básicas e as transforma em pesquisa aplicada, focando nas espécies nativas 

(quinoa, amaranto, cubio, hibia, chuga, etc.) com alto valor nutritivo e que estão sendo 

reintroduzidas na dieta da população, bem como espécies exóticas tradicionalmente 

consumidas (alface, espinafre, cenoura, cereja etc.).  

A pesquisa inclui o uso de diversos tipos de contêineres e de substratos alternativos, que 

são muito necessários no contexto urbano. Atualmente 60 espécies comestíveis estão sendo 

estudadas, incluindo muitas “plantas alimentícias não convencionais”. 

Núcleos Educacionais e intercâmbio de conhecimentos: Os cultivos em contêineres e no 

solo, conforme são indicados pelas pesquisas, são transferidos para o grupo-alvo do 

projeto por meio dos Núcleos Educacionais que existem espalhados pela cidade.  



91 

 

Isso é importante para destacar que, além do treinamento, um rico intercâmbio de 

conhecimentos e práticas tem lugar entre os participantes, pois muitos deles trazem ricas 

experiências acumuladas em sua região rural de origem. Até essa data, existem 124 

Núcleos Educacionais operando em Bogotá, e mais de 31.000 pessoas já foram treinadas, 

incluindo 1.000 agricultores urbanos instalados na cidade e muitas outras pessoas com 

grande potencial e interesse em se envolverem na atividade. 

Os Núcleos também colaboram (tanto do ponto de vista teórico quanto prático) em várias 

questões relacionadas com a gestão ambiental, social e agronômica: a aplicação de 

tecnologias limpas (gestão dos resíduos orgânicos, coleta da água da chuva, uso de 

tecnologias alternativas – como energia solar), a participação cidadã e a construção de 

redes. Essas duas últimas questões são organizadas de modo a permitir a troca de 

experiências entre os vizinhos e pessoas de outros bairros mais distantes da cidade, bem 

como viabilizar visitas a outros produtores, que oferecem novas ideias sobre como 

melhorar a produção e o intercâmbio local. Até hoje, mais de 50 visitas e intercâmbios já 

foram promovidos, considerados muito úteis para os beneficiários. 

Quem são os beneficiários? 

Uma vida vulnerável é caracterizada por um ou mais dos seguintes fatores: um alto nível 

de dependência econômica; habitação inadequada; má-nutrição; falta de educação e 

treinamento; acesso inviável aos serviços de saúde; e moradias em áreas de risco. A 

vulnerabilidade rapidamente leva à pobreza, e por essa razão, as atividades do projeto 

buscam influenciar as causas da pobreza e não os seus efeitos. |Como uma estratégia de 

médio prazo, o treinamento em agricultura urbana é planejado e realizado em 

comunidades vulneráveis. Incluídos nessa população vulnerável encontram-se as 

mulheres chefes-de-família, os presidiários, as pessoas com AIDS, os desalojados (1) e os 

reincorporados (2), e os estudantes. 

Apesar do baixo nível de participação registrado em muitos vários programas sociais e 

projetos setoriais específicos, o projeto de agricultura urbana é um dos que apresenta um 

alto nível de permanência e replicação das atividades aprendidas nos treinamentos. A 

metodologia de intervenção é simples. Inicialmente o projeto identifica os recursos locais 

disponíveis entre a população e então encoraja a adoção de estratégias inovadoras que 

buscam resolver ou reduzir as necessidades nutricionais existentes. As atividades do 

projeto promovem a produção alternativa de alimentos de mais qualidade ao unir os 

conhecimentos tradicionais com os científicos – o que é um fator chave da abordagem do 

projeto. Isso permite à comunidade ganhar o reconhecimento na cidade e ter o seu 

conhecimento valorizado. 

Entre as várias experiências com grupos específicos da população, uma que se destaca é o 

trabalho feito por ONGs que treinaram pessoas com leve retardo mental, surdos-mudos e 

pessoas com síndrome de Tourette, com idade entre 26 e 61 anos.  
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Com esses grupos, os treinamentos incluíram o plantio de várias espécies de hortaliças 

para se compor uma grande, rica e saudável salada diária. A intenção também era 

estimular os participantes a criarem novos relacionamentos e redes por meio de atividades 

e a não esquecerem o que foi aprendido – o que se revelou uma tarefa difícil e desafiadora. 

Em Buen Pastor – um presídio do Instituto Nacional de Penitenciárias da Colômbia 

(INPEC) – o trabalho foi realizado com diferentes grupos de mulheres, incluindo internas 

no setor de segurança máxima e outras prestes a serem libertadas. Ao trabalhar com elas, 

foi possível abaixar sua ansiedade e os níveis de agressividade e conflitos que existem 

normalmente entre pessoas confinadas, condenadas a conviverem em uma penitenciária. 

Em alguns casos foi mesmo possível conseguir que o tempo dedicado ao trabalho nos 

plantios fosse descontado da pena a cumprir. Muitas mulheres expressaram o desejo de 

replicar a experiência em suas casas após serem soltas. As práticas de agricultura urbana 

ofereceram a elas a opção de refletir sobre suas vidas e sobre o que elas poderiam fazer 

quando estiverem fora da prisão. Experiências semelhantes ocorreram nas penitenciárias 

de La Picota e de La Modelo. 

Atividades com cidadãos mais idosos (acima de 60 anos) também ocorreram em quase 

todos os lugares, e levaram a melhoras na saúde graças à autoestima fortalecida e ao 

sentimento de serem úteis e reconhecidos por sua experiência com agricultura, “trabalhar 

na horta me faz sentir vivo e valendo alguma coisa..." – disse um dos agricultores urbanos. 

Um outro grupo do projeto de agricultura urbana em Bogotá reúne pessoas portadoras do 

vírus da AIDS. Sob o protocolo terapêutico tradicional, os aidéticos apenas recebem o 

tratamento, e são tratados como objetos passivos mais do que como sujeitos de seu próprio 

crescimento e mudança. Entretanto, por meio da Ação Participativa e das práticas de 

agricultura urbana, eles tornam-se mais capazes de desenvolver seus potenciais como 

protagonistas de suas próprias vidas, onde a corresponsabilidade e a execução de tarefas 

em conjunto são conquistas muito importantes. 

  “Um amigo meu do grupo de infectados pelo HIV convidou-me para participar de um 

curso de agricultura urbana, e eu gostei. Minha irmã me ajuda a cuidar das plantas; ela 

tem uma deficiência física e esse trabalho é uma distração para ela. Quando a família 

ganha mais renda, nós todos decidimos o que será feito com o dinheiro; não há 

discriminação aqui. Eu sou de Tunja (uma pequena cidade); eu sempre vivi na cidade e 

nunca tive nada a ver com agricultura. Eu era cabeleireiro, mas agora o salão está 

fechado. Eu não pertenço a nenhum outro grupo na área, pois neles podem surgir 

complicações e eu prefiro viver minha vida pacificamente.” 

Manuel, agricultor urbano – portador do vírus da Aids. 

A população reincorporada (pessoas que participaram como combatentes nos conflitos 

armados internos do país,) recebeu uma especial atenção do projeto.  
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O trabalho realizado com pessoas 

jovens, com idade entre 12 e 19 anos, 

que experimentaram os horrores da 

guerra pessoalmente, foi um dos 

desafios mais difíceis no projeto. Suas 

memórias de seus lugares de origem – 

principalmente áreas rurais – são 

trazidas de volta à memória por meio 

das práticas agrícolas na cidade.  

Plantio de sementes em cascas de ovo. 

Foto: Jardim Botânico de Bogotá 

A pessoa que coordenava o trabalho com eles precisou modificar o plano de treinamento 

para adaptar-se a suas necessidades específicas. Os participantes agora vivem na cidade 

grande e estão sendo treinados juntos com pessoas locais, o que lhes dão mais apoio para 

se reintegrarem à vida civil. 

A grande parcela da população desalojada pela guerra civil e pela pobreza rural, que vive 

hoje em várias áreas urbanas da Colômbia, possui uma riqueza de conhecimentos e 

experiências agrícolas que muitas vezes é bem aproveitada quando eles chegam à cidade. 

Essa atividade lhe dá uma ligação com seu local de origem.  

Por essa razão, muitas das pessoas que estiveram cultivando na cidade por anos se sentem 

tão bem quando os técnicos do projeto falam com eles sobre assuntos sobre os quais eles 

têm grande experiência. Essa afirmação leva-os a reconsiderar suas ideias sobre a área na 

cidade onde eles vivem (muitas vezes em péssimas condições de vida), onde a agricultura 

já não é vista como “andar para trás”, mas como um meio para melhorar a sua qualidade 

de vida. A agricultura urbana promove assim ligações sociais mais fortes entre os 

ambientes rurais e urbanos. 

“A agricultura urbana é uma atividade que me dá muita satisfação. Os técnicos do 

projeto nos ensinaram um bocado de coisas. Nós não fazíamos nada, e eu estava 

aborrecido, mas agora os plantios me deixam feliz. Quando eu não tinha nada para 

fazer, eu ficava triste, por que antes eu estava acostumado a trabalhar. Agora, com meus 

colegas de plantio, planejamos o que vamos fazer em nosso pequeno terreno. Eu penso 

que com isso posso avançar na vida e ainda ensinar a mais pessoas o que aprendi. 

Parece-me uma ótima ideia plantar alimentos na cidade, por que assim o local de 

trabalho está em minha própria casa ou muito perto dela. Eu gostaria que todos 

pudessem cultivar alimentos, por que então muita comida seria produzida. Eu, pelo 

menos, produzi muitas coisas para vender, inclusive composto e minhocas, e com a 

renda pude comprar que precisava em casa. Eu estou feliz em plantar com um grupo de 

amigos, pois uma pessoa trabalha melhor quando em equipe.” 

Ruben, agricultor urbano – deslocado desde 2002. 
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Um dos resultados do programa é que a população começou a aplicar em suas 

comunidades o conhecimento compartilhado nos Núcleos Educacionais. Os frutos de suas 

ações começaram a influenciar seu modo de ver a cidade, de construí-la e viver nela – 

apesar das difíceis condições econômicas que elas enfrentam. 

Notas 

1. Uma pessoa desalojada é a que foi forçada a se mudar dentro do território colombiano, 

abandonando sua residência e/ou atividades econômicas habituais, por que suas 

vidas, sua segurança pessoal, ou seus direitos fundamentais estavam ameaçados pelo 

conflito interno e pela violência. O projeto também atua junto a pessoas que foram 

economicamente desalojadas de sua região. 

2. Uma pessoa reincorporada é a que foi desmobilizada e anistiada conforme previsto 

em acordos feitos com os grupos armados ilegais que atuam na Colômbia 

(paramilitares e guerrilheiros), com quem o governo nacional se engajou em um 

processo de pacificação e que estão desejosos de retomar a vida civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo publicado na edição no. 18 da Revista de Agricultura Urbana 

http://www.agriculturaurbana.org.br/RAU/AU18/AU18.html
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Tecnologias para a produção de plantas comestíveis em 

Bogotá, Colômbia  

Claudia Patricia González Rojas )  

claopgr@yahoo.com  

Rob Small  

A população de Bogotá está aumentando rapidamente. Um motivo importante é a migração 

interna. A necessidade de abrigar essa população deslocada contribuiu para acelerar o uso de 

áreas urbanas e periurbanas para a construção de casas, afetando a disponibilidade de terra 

apropriada para a agricultura. Ao mesmo tempo, aumenta a demanda por terras cultiváveis e 

por alimentos que contribuam para uma dieta mais balanceada para todos.  

Cultivo em canteiros no 

Jardim Botânico de Bogotá  

 

 

 

 

 

 

Considerando os sérios 

impactos sociais e 

ambientais resultantes 

desse quadro, a administração do Distrito Federal colombiano desenvolveu várias 

alternativas para superar a pobreza e a exclusão que afetam aproximadamente 55,3% da 

população de Bogotá (Dane, 2003).  

Pesquisa orientada para a mudança  

Como uma contribuição para essa pesquisa por alternativas, o Jardim Botânico José 

Celestino Mutis, de Bogotá (um centro municipal de pesquisa científica e 

desenvolvimento) está conduzindo vários projetos de pesquisas em agricultura urbana.  

O objetivo é gerar tecnologias alternativas que possam melhorar os sistemas produtivos 

urbanos.  

Bogotá está localizada a 4°35’ norte e 74°4’ oeste, com altitude de 2640 metros acima do 

nível do mar. Sua temperatura anual varia entre 4 e 14 °C, com médias entre 12 e 13 °C. 

Lá vivem cerca de 7 milhões de pessoas, ocupando aproximadamente 400 km2. 
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Os novos residentes urbanos rapidamente se adaptam às práticas culturais urbanas, mas 

ao mesmo tempo correm o risco de perder gradualmente o conhecimento tradicional que 

tinham da produção, consumo e uso de recursos autóctones, como as plantas nativas.  

A pesquisa do Jardim Botânico promove portanto o uso de plantas andinas e exóticas 

típicas de clima frio como cultivos alternativos na produção doméstica de alimentos e para 

melhorar a nutrição e diversidade nos padrões alimentares da comunidade.  

O Jardim Botânico promove o cultivo e o consumo de espécies nativas promissoras que 

demonstraram ter alto valor nutritivo e possível uso alimentício, medicinal ou industrial, e 

que requerem conhecimento sobre como devem ser cultivadas e utilizadas.  

Algumas dessas espécies são o amaranto (Amaranthus caudatus), a pimenta “chilli” de 

clima frio (Capsicum pubescens), o cubio ou mashua, (Tropaeolum tuberosum), guasca 

(Galinsoga parvifolia), maracujá (Passiflora cumbalensis), oca (Oxalis tuberosa), tanchagem 

(Plantago australis), mamão-da-montanha (Carica cundinamarcensis), a pera-melão (Solanum 

muricatum) e a quinoa (Chenopodium quinoa).  

A busca por novas tecnologias foca na adaptabilidade e aceitação pela comunidade (com 

base em indicadores como baixo custo de implementação, fácil replicabilidade nos espaços 

urbanos, e viabilidade de cultivo em espaços limitados pouco apropriados à agricultura).  

Para desenvolver tecnologias viáveis para as variadas condições do ambiente urbano em 

Bogotá (que inclui a disponibilidade muito limitada de terras agriculturáveis, espaço físico 

limitado, e diferenças nas áreas bioclimáticas (variando desde áreas úmidas até áridas com 

regime de chuvas irregular e altos níveis de radiação solar), foi planejado em esquema 

experimental.  

Experimentos no Jardim Botânico e com agricultores urbanos foram iniciados, incluindo o 

cultivo de safras urbanas em superfícies rígidas (telhados, lajes e terraços) em áreas 

construídas, usando contêineres de plástico (como tubos, canos, sacos, garrafas, e cestas de 

lixo) e cinco tipos de substrato baseados em composto em diferentes proporções.  

Os contêineres foram selecionados com base na adequação aos plantios a serem 

produzidos, considerando as características das plantas, como porte (árvore, arbusto, 

gramínea), a forma e o tamanho das partes úteis (folhas, frutas, flores, tuberculose ou 

bulbos), o ciclo de crescimento (curto, médio ou longo), e o tipo e profundidade das raízes 

(vertical e longa, ou laterais, ou superficiais).  

Além disso, o tamanho do contêiner deve ser suficiente para reter a quantidade do 

substrato necessário ao crescimento e desenvolvimento adequado das plantas. O tipo de 

material também foi considerado ao se escolher o contêiner, com uma preferência dada 

aos materiais inertes como plástico, em sacos de lixo, garrafas PET de refrigerantes etc., 

para evitar a interação de substâncias indesejáveis com os nutrientes do substrato.  
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Por essa razão, não são usados latões ou barris de metal, nem contêineres que 

transportaram tinta e outros produtos químicos.  

Em termos das misturas de substratos usados para os cultivos nos contêineres, um esforço 

foi feito para definir as características mais adequadas, incluindo a disponibilidade de 

nutrientes para as plantas, capacidade de reter água, e boa aeração.  O substrato também 

precisa ser fácil de produzir ou estar disponível a baixo custo.  

O composto oferece um alto conteúdo orgânico, pode reter água e é relativamente fácil de 

se produzir, já que em muitas comunidades ele é produzido para reduzir o lixo doméstico 

orgânico (como restos de comida).  

Em um esforço para melhorar o suprimento de ar e reduzir o peso do substrato que o 

contêiner deve aguentar, cascas de arroz queimadas são adicionadas a algumas misturas. 

O lixo orgânico doméstico está sempre disponível e, com uma boa técnica, pode ser 

transformado em húmus em cinco meses.  

Deste modo, os pesquisadores do Jardim Botânico puderam estudar a influência do tipo 

de contêiner, o tipo de substrato e as diferentes condições bioclimáticas de Bogotá no 

comportamento agronômico em termos de plantio, manejo, colheita e produtividade de 

espécies andinas e exóticas de clima frio, quando cultivadas como safras alternativas para 

consumo doméstico.  

Principais resultados  

Baseada nos resultados obtidos no estudo, a Tabela 1 apresenta os vários sistemas de 

produção recomendados para cultivos urbanos em contêineres em áreas construídas sob 

as várias condições climáticas de Bogotá. 

Sacos e tubos (canos) na vertical 

  

Sacos de plástico preto com a quantidade necessária de substrato e sistema de irrigação 

Para várias frutas pequenas e hortaliças. Os tubos podem estar pendurados, ou fixados 

verticalmente contra paredes, muros, onde recebam o máximo de luz solar.  
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Os tubos verticais fazem ótimo uso da área horizontal de cultivo, pois mais plantas 

podem ser cultivadas na mesma área.  

Eles também reduzem o tempo necessário para capinar as plantas invasoras, e a 

cobertura plástica evita possíveis ataques e doenças. Área requerida por tubo: 0,09 m2 

Número de plantas por tubo: aipo (12), espinafre (16), morango (12), alface (16), hortelã 

(16), salsa (16), erva-cidreira (16) Relação composto/casca de arroz: 2:1 

Sacos horizontais 

  

Sacos de plástico preto com a quantidade necessária e sistema de irrigação, para várias 

plantas de bulbo. Este tipo permite o uso eficiente da água, um melhor uso do espaço e 

facilidade de colheita. O uso deste contêiner é recomendado para plantas de bulbo. Ele 

também reduz a necessidade de capinar o mato e evita ataques e doenças. Área 

requerida por saco: 0,3 m2 Número de plantas por saco: alho (10), cebola (10), rabanete 

(16), beterraba (10), cenoura (12) Relação composto/casca de arroz: 2:1 

Garrafas 

  

Garrafas PET, de preferência pintado por fora numa cor escura, são bons para cultivar 

hortaliças e ervas medicinais. Corta-se a parte de cima para usar a parte inferior com 

cerca de 20 cm de altura e 10 cm de diâmetro. É importante fazer furos no fundo para a 

drenagem após a rega. Este tipo de contêiner é dos mais acessíveis, de baixo custo e os 

contêineres individuais evitam possíveis contaminações das raízes. Área requerida por 

garrafa: 0,014 m2. Uma planta por garrafa de, por exemplo, alho, ervilha, alecrim, 

cebola, couve flor, espinafre, alface, ervas (hortelã, salsa etc.), rabanete, beterraba, 

cenoura. Composto-solo-casca de arroz: 2:1:1 
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Balde de lixo de plástico  

 

Para cultivar plantas de bulbo ou 

tubérculos, a profundidade do contêiner 

deve ser no mínimo de 20 a 30 cm, no caso 

de baldes de plástico. É importante abrir 

furos para drenar o excesso de água. Área 

requerida por cesta: 0,11 m2 Número de 

plantas por balde: amaranto (1), brócolis 

(3), feijão (1), batata (1), batata nativa (2), 

quinoa (1), repolho (3), cereja-inca (1). 

Relação composto/solo/casca de arroz: 

2:1:1 

Canteiros elevados 

Canteiros elevados são um dos tipos mais 

usados de contêineres cultiváveis na 

cidade. É necessário ter um espaço 

horizontal que permita que as plantas 

recebam o máximo de luz solar. Os 

canteiros podem ser feitos usando-se 

placas de madeira ou madeirite usadas ou 

novas. As dimensões dos canteiros variam 

em largura e comprimento, dependendo 

do espaço disponível e da profundidade 

desejada. A fundura mínima deve ser entre 10 a 12 cm para acelga, cilantro, alface, salsa 

e outras hortaliças folhosas; e 20 cm para beterraba, rabanete ou cenoura, para permitir o 

desenvolvimento adequado das raízes. Dimensões recomendadas: 2m de comprimento e 

1,2m de largura (dependendo do espaço). Plantas viáveis: acelga, alho, ervilha, cebola, 

couve-flor, alecrim, coentro, espinafre, alface, ervas (hortelã, salsa, timo etc.), rabanete, 

beterraba e cenoura. Relação composto/solo/casca de arroz: 2:1:1 

Produção  

Os tubos e as garrafas revelaram-se os contêineres mais favoráveis para o crescimento da 

maioria das espécies, em todas as condições ecológicas analisadas. O tipo de contêiner 

influencia claramente o desenvolvimento das plantas (medido pelo peso em gramas) e a 

produtividade (quantidade de biomassa produzida por unidade de volume e área do 

substrato). O contêiner tubular tem uma orientação vertical que otimiza o uso do espaço 

horizontal limitado (em um tubo ocupando 0,09 m2 é possível cultivar 16 pés de acelga ou 

de espinafre [1]).  
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Por exemplo, um canteiro ocupando 0,76m2 de espaço horizontal permite o cultivo de 20 

plantas; portanto em 1 m2 é possível cultivar 25 plantas no canteiro ou aproximadamente 

190 plantas distribuídas em 12 tubos (ver figura 1).  

Espécies  

As espécies que são recomendadas para o plantio em tubo têm características morfológicas 

(raízes superficiais e talos finos) que as tornam capazes de crescer facilmente e se 

desenvolver em contêineres tubulares.  

Entre elas estão o cardo (Beta vulgaris var. vulgaris), aipo (Apium graveolens), espinafre 

(Spinacia oleracea), morango (Fragaria vesca),alface (Lactuca sativa), hortelã (Mentha piperita), 

salsa (Petroselinum crispum), timo (tymus vulgaris), erva-cidreira (Melissa officinalis) e menta 

(Mentha spicata).  

Além disso, para o alho (Allium sativum), ervilha (Pisum sativum), calêndula (Calendula 

officinalis), cebola (Allium cepa), camomila (Matricaria chamomilla), urtiga (Urtica urens), 

rabanete (Raphanus sativus), beterraba (Beta vulgaris var. conditiva), arruda (Ruta graveolens) 

e cenoura (Daucus carota), a maior produtividade foi relacionada com o cultivo em garrafa, 

embora esse contêiner produza plantas com menos peso do que aquelas nos canteiros 

suspensos ou sacos, por exemplo, o espaço ocupado por garrafa é 0,014 m2 e a quantidade 

reduzida do substrato requerido significa que mais garrafas e então mais plantas podem 

ser colocadas em m2. 

Substrato  

Em termos de avaliação dos diferentes substratos, demonstrou-se que as várias misturas 

afetavam a adaptabilidade, crescimento e desenvolvimento das diferentes plantas.  

Os substratos feitos de dois ou mais materiais misturados demonstraram propriedades 

superiores às dos substratos feitos com apenas um elemento.  

Por exemplo, uma mistura de casca de arroz, terra e composto apresentou características 

superiores em termos de retenção da umidade, capilaridade e conteúdo nutricional, do 

que qualquer um dos componentes individualmente, permitindo assim o crescimento 

maior das plantas estudadas.  

Mudando a qualidade de vida dos mais pobres  

A pesquisa revelou que os grupos extremamente pobres e excluídos podem cultivar 

alimentos com sucesso no ambiente urbano, como o de Bogotá, ao otimizarem o uso de 

espaços em áreas construídas usando contêineres.  

Com base nos resultados das pesquisas, podem-se fazer recomendações sobre o uso de 

substratos contendo composto e casca de arroz, que podem reduzir o uso (insustentável) 

de terra retirada de ecossistemas naturais para a produção.  
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Os resultados da pesquisa foram compartilhados com mais de 2.000 agricultores urbanos 

de Bogotá, que, com a ajuda técnica fornecida pelo Jardim Botânico de Bogotá, replicaram 

as tecnologias alternativas e as estão adaptando para produzir hortaliças em áreas 

construídas como pátios e lajes das casas, incluindo o projeto de suas unidades produtivas 

domésticas.  

Ao usarem contêineres, tubos, garrafas, sacos e canteiros elevados, eles foram capazes de 

aproveitar o reduzido espaço disponível para plantar uma variedade maior de espécies 

para seu próprio consumo e para venda, o que lhes permite, através de seu próprio 

esforço, melhorar a dieta de suas famílias, diversificar os padrões alimentares e gerar 

renda complementar.  

Nota  

1) Ao calcular o número de plantas folhosas como espinafre ou acelga, uma média foi 

considerada por causa da variedade de características das várias espécies.  

Referências  

 CID Nacional Household Survey. DANE, July 2003. In: Por un compromiso social 

contra la pobreza en Bogotá. December 2003. Ediciones Antropos Ltda. 
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Substratos comerciais para a agricultura urbana em Bogotá 

Blanca Arce, Andrés Peña  

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria  

CORPOICA), Bogotá, Colômbia   

barce@corpoica.org.co  

Existe uma demanda por substratos baratos e produzidos localmente para a agricultura 

urbana em Bogotá, Colômbia. A Corporação Colombiana de Pesquisa Agrícola (CORPOICA) 

coordena uma pesquisa participativa com uma variedade de substratos preparados a partir de 

materiais orgânicos de baixo custo.  

A agricultura urbana está cada vez mais difundida em Bogotá, a capital colombiana. 

Especialmente devido à migração do campo para a cidade, a quantidade de colombianos 

vivendo em cidades aumentou de 40% da população total, em 1951, para 75%, em 2005 

(DANE, 2009). A taxa de pobreza em muitas cidades do país está aumentando, e uma 

proporção cada vez maior de moradores urbanos encontra dificuldades para garantir seu 

acesso a alimentos. Além disso, existe um aumento na demanda por alimentos 

organicamente produzidos, e muitos moradores estão dispostos a pagar mais pela 

qualidade e segurança que esses alimentos oferecem.  

Os produtores urbanos estão bem posicionados para tirar vantagem desse lucrativo 

mercado. 

Hortaliças produzidas em substrato  

Foto: Blanca Arce,  

Urban Agriculture Project-Corpoica, Colombia 

Existem cerca de 4 mil agricultores em 

Bogotá. Nas áreas periurbanas, existem 

mais de 300 ha de hortas altamente 

produtivas, implantadas tanto em 

campo aberto quanto em estufas.  

No interior da cidade, as plantas são 

cultivadas geralmente em contêineres, colocados em áreas abertas ou fechadas (pátios e 

lajes). Esses contêineres precisam de algum substrato para produzir de modo contínuo, 

especialmente se forem usados no cultivo de hortaliças. 

A turfa é um dos substratos mais usados em Bogotá, particularmente no cultivo de tomate 

e outras hortaliças. Trata-se de um produto natural, contendo cerca de 80% de material 

orgânico e apresentando muitas qualidades, inclusive melhorar a retenção da água no 

solo. Ela está livre de patógenos e por isso não precisa ser desinfetada.  

mailto:barce@corpoica.org.co
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Porém, a turfa é importada do Canadá e muito cara (aproximadamente US$ 2/kg). Seu uso 

é mais viável para horticultores comerciais que têm áreas mais extensas (de 10 a 30 ha) do 

que para os pequenos produtores que cultivam áreas menores (de 0,5 a 2 ha). Os pequenos 

produtores estão interessados em substratos locais, mais baratos porém de boa qualidade 

(produzidos a partir de calcário, composto, palha de arroz crua ou torrada, resíduos da 

produção de carvão, serragem e composto produzido a partir do lixo urbano. 

Devido ao alto preço dos substratos disponíveis, principalmente a turfa, existe uma 

necessidade de substratos locais mais baratos mas de qualidade equivalente. Além disso, 

reciclar materiais orgânicos disponíveis localmente reduz a poluição e o custo do manejo 

do lixo urbano.  

Por exemplo, nas regiões mais quentes onde a cana-de-açúcar predomina (Cachaza e 

Vinaza), a contaminação dos rios e solos foi reduzida em quase 60% por meio da 

compostagem dos resíduos orgânicos de indústrias alimentícias próximas. O composto 

resultante é usado como substrato para a produção de hortaliças.  

E, em Cajica, em um programa de reciclagem do lixo orgânico iniciado em 2008, todo o 

lixo orgânico de 11.000 residências (50.000 cidadãos) é coletado e convertido em adubo 

orgânico para uso agrícola.  

Alunos do ginásio local ensinam as famílias a produzir composto em casa. Os materiais 

são fornecidos pela municipalidade, e o composto produzido a partir dos resíduos 

orgânicos é usado como fertilizante orgânico na região. 

Um estudo foi realizado em 2009 para avaliar esses substratos disponíveis localmente, 

usando misturas de uma variedade de materiais orgânicos de baixo custo que podem ser 

usados na agricultura urbana. 

O projeto 

O projeto de agricultura urbana da CORPOICA trabalhou com três escolas e famílias de 

três municípios pertencentes ao Departamento de Cundinamarca, a oeste de Bogotá: 

Funza, Facatativa e El Rosal. O projeto envolveu 60 professores, 90 estudantes (desde o 

ensino básico até o secundário), e 21 famílias. O projeto objetivou fortalecer a inovação 

tecnológica e as habilidades, e envolveu pesquisadores, professores, estudantes e os 

produtores urbanos em técnicas de pesquisa e planejamento participativo.  

O projeto desenvolveu os seguintes passos: 

 Foram organizados grupos de trabalho reunindo pesquisadores, professores, 

estudantes e produtores. 
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 Um programa de treinamento técnico-pedagógico (com teoria e prática) foi criado, 

baseado em diretrizes agroecológicas e boas práticas agrícolas. 

 Foram planejados espaços urbanos e periurbanos de modo participativo 

(separadamente para cada grupo, em seu próprio ambiente) e de acordo com as 

condições socioeconômicas e educacionais locais.  

 As hortaliças de maior interesse foram identificadas, e as técnicas agrícolas foram 

discutidas, ajustadas e validadas. 

 Os participantes monitoraram as inovações tecnológicas. 

 Foi criado material didático de apoio para transferência tecnológica, e a agricultura 

urbana foi incluída no currículo das escolas de ensino fundamental e médio.  

 Foram realizadas atividades de divulgação em dez cidades ao redor de Bogotá, para 

disseminar os resultados alcançados. 

Substratos testados em várias técnicas de plantio  

no centro de pesquisa de Tibaitatá (Foto: Blanca Arce) 

Seis substratos disponíveis localmente foram 

avaliados em contêineres de PVC: solo 

tratado (calcário, composto, casca de arroz 

crua), scum (resíduo do carvão queimado), 

casca de arroz queimada, carvão (junto com 

terra, na proporção de 2:1), e “húmus sólido” 

(mistura de solo, húmus e casca de arroz 

crua na proporção de 2:1:1).  

O sistema de calhas de PVC é o ideal para uso com cultivos que têm um ciclo longo de 

crescimento, já que fornece boa acomodação para as raízes, tem baixo custo e economiza. 

O projeto avaliou o desempenho de pés de alface em vários contêineres. Testes similares 

foram realizados no centro de pesquisa, em três hortas escolares e em seis hortas 

domésticas. Os substratos feitos da mistura de dois ou mais materiais revelaram melhores 

propriedades do que os que continham apenas um elemento.  

Também foram usadas outras técnicas: a captura de água da chuva e o uso de substratos 

líquidos (água com nutrientes dissolvidos).   

É importante ter a mistura de substrato correta, e diferentes misturas são necessárias para 

diferentes hortaliças. As soluções de nutrientes foram preparadas com macro e 

microelementos (cloro, sódio, enxofre, magnésio, cálcio, potássio, ferro, cobre, bromo, 

zinco).  
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Essas soluções, quando usadas em substratos, são especialmente formuladas para nutrir o 

desenvolvimento das plantas, que têm diferentes necessidades dependendo de seu estágio 

de crescimento. Elas são fáceis de obter e manipular, e são mais baratas do que as 

alternativas importadas. 

Principais resultados  

Por meio desse projeto, a produção de hortaliças em vasos e contêineres e em hortas 

orgânicas convencionais melhorou em Bogotá. Vários sistemas de produção foram 

desenvolvidos e recomendados para o cultivo de hortaliças em contêineres. Foram 

desenvolvidos módulos de treinamento para cultivo em áreas abertas e em contêineres. O 

módulo voltado para as hortas orgânicas convencionais enfatiza o uso eficiente dos 

recursos naturais (solo e água) e a conservação ambiental. O módulo para plantio em 

contêineres inclui uma variedade de materiais diferentes, como calhas de PVC, telhas pré-

fabricadas, placas de fibrocimento, sacos plásticos, garrafas de refrigerantes, madeira etc., 

dispostos de várias maneiras diferentes: piramidal, em degraus, ou estruturadas como 

redes etc. (González Rojas, 2007: R-AU no 19).  

Os substratos de casca de arroz crua ou queimada foram os menos eficientes por causa de 

sua pouca capacidade para reter umidade e a dificuldade para manter a umidade 

homogênea. Essa casca de arroz é um subproduto da indústria cerealista não disponível 

na região, daí o seu custo ser bastante onerado pelo transporte.  

As misturas usando “húmus sólido” (húmus combinado com solo e casca de arroz crua) e 

composto (combinado com calcário e casca crua) tiveram melhor desempenho em termos 

de taxa de germinação das sementes de alface; capacidade de retenção da umidade; 

infiltração e drenagem; baixa contaminação; cor das plantas produzidas; conservação 

ambiental; custo e disponibilidade localmente; e qualidade geral do produto. 

Com essas misturas, os produtores urbanos obtiveram alfaces com um número maior de 

folhas e um peso fresco maior, gerando portanto maiores ganhos. Os outros tipos de 

substrato produziram alfaces com deficiências nutricionais, qualidade inferior e produção 

reduzida. Para maiores informações, ver Centro de Pesquisa de Tibaitatá-Corpoica (2009).  

A produção de alface usando essas duas misturas descritas acima alcançou resultados 

semelhantes àqueles obtidos com o uso de substratos comerciais. A desvantagem desses 

últimos é que são mais caros e vêm em sacos maiores (de 25 kg). Essa necessidade de ser 

armazenado compromete a sua qualidade após um tempo. A mistura de composto com 

produtos locais parece ser uma alternativa melhor em termos de preço, desempenho e 

disponibilidade (é fácil de produzir ou comprar).    
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Futuro 

Os professores, estudantes e os moradores produtores estão replicando e adaptando sua 

produção de hortaliças em áreas construídas, incluindo o design das hortas escolares e das 

unidades produtivas domésticas. Com vários tipos de contêineres, é possível aproveitar 

melhor o escasso espaço disponível e plantar uma variedade maior de espécies para 

consumo próprio ou para vender. Assim eles foram capazes de melhorar a dieta de suas 

famílias, diversificar padrões alimentares, e gerar renda. No momento, estão sendo 

desenvolvidas recomendações para o uso de substratos contendo composto e subprodutos 

locais. O uso crescente de composto irá reduzir o lixo a ser removido da cidade. Os 

resultados são encorajadores, mas é necessário desenvolver mais pesquisas em aspectos 

como transporte, tipos de contêineres e variedades de hortaliças.  
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Organizações de agricultores urbanos e periurbanos no 

Cairo  
Irene S. Egyir  

Universidade de Gana, Legon, Accra  

iegyir@ug.edu.gh    

Muitos pequenos empreendimentos agrícolas urbanos em Accra estão inscritos como 

membros de organizações informais que investem pouco capital e colhem poucos 

rendimentos, embora alianças mais formalizadas lhes pudessem garantir maior poder de 

barganha e negociação com as autoridades urbanas e outros grupos. Esse artigo descreve os 

resultados de um estudo iniciado pela FAO na cidade de Accra, Gana. Cada membro individual 

representado em uma organização de produtores é um ator na operação. Confiança é um fator 

básico nas alianças informais. 

Uma parcela significativa das pessoas envolvidas na agricultura urbana e periurbana é 

formada por pobres urbanos e periurbanos. As mulheres constituem um importante 

segmento (FAO, 1995) dos produtores urbanos, já que a agricultura e as atividades 

relacionadas, de processamento e comercialização, são facilmente combinadas com outras 

de suas tarefas. Por exemplo, não é difícil para as mulheres combinarem a venda de 

produtos derivados de animais que criam, como ovos e leite, com outros empregos 

urbanos que já exigem que elas viajem até o centro da cidade ou até as casas das pessoas 

de maior renda nos bairros das classes média e rica do Cairo. 

A política governamental 

A política urbana do governo egípcio, adotada desde a década de 1980 (MALR, 1999, 

2004), busca impedir a expansão urbana informal sobre as escassas áreas onde ainda 

pratica-se a agricultura, guiar a urbanização na direção de novas cidades construídas no 

deserto, e melhorar as condições de vida nas áreas mais pobres e menos atendidas pelos 

serviços urbanos básicos. Mesmo embora sendo, há muitos anos, a conservação das áreas 

agrícolas uma prioridade da política egípcia de desenvolvimento, muitas das terras 

aráveis do Cairo, ainda que criticamente necessárias, estão sendo perdidas para o 

desenvolvimento urbano. Metade desse desenvolvimento é representado por construções 

não autorizadas (ilegais) e o restante é formado por novos empreendimentos construídos 

nas áreas desérticas que cercam a cidade. Embora relatórios sobre a crise habitacional 

tenham surgido nos meios de comunicação internacionais, estima-se que o Cairo apresenta 

atualmente um excesso de cerca de um milhão de unidades habitacionais (FAO, 2004). 

Um estudo de caso sobre a agricultura urbana e periurbana no Cairo foi conduzido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Agrícola (Agricultural Economic Research Institute - 

AERI) com apoio da FAO (FAO, 2006). O estudo revelou que a posse da terra para 

atividades agrícolas é insegura, no Cairo, se a terra for de propriedade privada, arrendada 

ou pública (em parques, ao longo de estradas, canais e cursos d’água).  

mailto:iegyir@ug.edu.gh
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Atividades agrícolas urbanas e periurbanas no Cairo incluem a produção de alimentos 

vegetais (grãos, raízes, hortaliças, frutas) e animais (frangos, coelhos, cabritos, carneiros, 

bovinos, porcos, peixes, mel etc.) bem como de produtos não alimentícios (plantas 

ornamentais, produtos florestais, flores cortadas etc.).  

O principal objetivo da AUP no Cairo é o autoconsumo, embora os produtores 

comercializem qualquer excedente produzido, em busca de rendimentos extras. Porém o 

volume e o valor econômico da AUP comercial não devem ser subestimados. Os produtos 

voltados para o mercado são transportados usualmente em carrinhos puxados à tração 

animal ou humana (ver foto) para serem vendidos em bairros vizinhos, mercearias e 

mercados locais informais, ou a intermediários, cooperativas e supermercados. Os 

produtos são vendidos principalmente frescos, mas alguns são processados para 

autoconsumo; cozidos e vendidos nas ruas; ou processados e empacotados para venda 

através de algum dos canais mencionados acima. 

O estudo identificou 24 organizações de produtores urbanos e periurbanos no Cairo, 

sendo que apenas dez delas são cooperativas de pequenos produtores. Essas cooperativas 

são organizações formais dedicadas a ajudar os pequenos agricultores a melhorarem sua 

produtividade e renda e as condições de vida na comunidade. 

Essa escassez de cooperativas de pequenos agricultores reduz a renda que eles poderiam 

gerar e o seu acesso a recursos, insumos, serviços e mercados. Essa falta de organização 

também impede os grupos menores e desorganizados, fracos e vulneráveis das áreas 

urbanas, de realizarem todo o seu potencial de contribuição para a segurança alimentar, e 

a geração de renda e emprego. A maior parte das cooperativas de AUP no Cairo opera às 

margens da sociedade, já que elas raramente têm um status legal formalizado. A 

sobrevivência de muitas pessoas pobres depende de atividades relacionadas com a AUP 

na cadeia de suprimento de alimentos, seja na produção, no processamento em pequena 

escala, ou na comercialização (como a venda ambulante de alimentos e cantinas e 

restaurantes populares). A situação legal precária da maioria dos produtores urbanos e 

periurbanos força-os a trabalhar em lugares degradados ou perigosos, e a recorrer a 

práticas pouco seguras ou até perniciosas à sua saúde e à dos outros, e ao meio ambiente. 

As cooperativas de AUP estudadas têm sua situação legal formalizada, mas são 

prejudicadas por diversas interferências governamentais. Elas não são capazes de 

solucionar ineficiências na comercialização, reduzir os custos das transações, proteger os 

direitos de seus membros nem melhorar sua situação financeira. Como as cooperativas de 

AUP geralmente não têm ferramentas, instalações, experiência ou os meios para fornecer 

apoio financeiro para viabilizar maior acesso aos mercados, elas apenas podem oferecer 

serviços de extensão, insumos para os plantios, e o crédito oferecido por parceiros (como o 

Ministério da Agricultura e Assuntos Fundiários e seus departamentos ligados ao 

cooperativismo e à extensão agrícola, e o Banco Principal de Desenvolvimento e Crédito 

Agrícola). 
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A rápida urbanização do Cairo criou oportunidades de emprego informal para os pobres 

da cidade, mas também criou problemas crescentes para quem vive da agricultura e têm 

de encontrar modos para dar uma destinação aos resíduos e às águas servidas que geram. 

Com relação à irrigação, muitos dos canais de irrigação no Cairo foram aterrados, 

forçando os agricultores a usarem águas subterrâneas, prejudicando a relação custo-

benefício. Além disso, o uso de águas servidas só é permitido no cultivo de árvores para 

produzir madeira. 

O principal desafio enfrentado pelas cooperativas de agricultura urbana e seus membros 

no Cairo (como em muitas outras economias em desenvolvimento ou em transição) é 

reestruturar suas organizações para operarem mais orientadas para o mercado. Essa 

reestruturação deveria também harmonizar o papel dos membros como usuários dos 

serviços da cooperativa com o seu papel, simultâneo, de investidores de capital. Os dois 

exemplos a seguir ilustram resultados diferentes provenientes dessa reestruturação. 

A Cooperativa de produção animal de Helwan 

Essa Cooperativa foi criada em 1995, com apenas 22 membros e um capital de 2000 libras 

egípcias (aproximadamente 250 euros), para fornecer forragem animal para seus membros 

bem como para outros produtores. Em apenas três anos, a cooperativa cresceu para incluir 

123 membros. Um novo serviço dedicado à produção de ovos para consumo humano 

também foi criado. A cooperativa agora tem capacidade para manejar um milhão de ovos 

por ciclo de 14 meses, oferecendo proteínas a baixo preço para seus membros e outros 

consumidores locais. Essas atividades aumentaram o capital da cooperativa para mais de 

180.000 libras egípcias. No futuro, o principal desafio da cooperativa será desenvolver a 

capacidade de seus membros, usando abordagens participativas e baseadas na 

comunidade. 

A Cooperativa de criação de animais de Matarya 

Vários membros de uma família estabeleceram a Cooperativa Fundação Agrícola de 

Ahmed Oraby para aumentar o investimento no desenvolvimento da produção animal. 

Porém a cooperativa precisou investir em outros produtos agrícolas, para garantir a 

produção de forragem a ser usada por seus membros. Porém em 2000 a diretoria da 

cooperativa foi forçada a se adaptar à nova política da Organização Mundial do Comércio 

– OMC, que limitou os subsídios para insumos agrícolas, como os fertilizantes. Os custos 

envolvidos para alcançar seus principais objetivos cresceram então para além de sua 

capacidade. Como resultado, a direção da cooperativa votou a mudança dos principais 

objetivos, para o re-zoneamento e urbanização das terras agrícolas. Se os membros da 

direção tivessem recebido apoio no desenvolvimento de suas capacidades, à época em que 

a política mudou, eles teriam mais chance para alcançar os seus objetivos originais. 
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Lições e recomendações 

Os dirigentes das cooperativas sofrem com as políticas conflitantes e responsabilidades 

fragmentadas entre as diversas agências governamentais que têm alguma relação com a 

atividade e suas práticas.  

Essa falta de alinhamento só poderá ser resolvida por uma nova legislação de apoio às 

cooperativas de produtores de AUP, nos níveis local, estadual e federal. Essa legislação 

deverá apoiar e facilitar o trabalho diário necessário para que as cooperativas possam se 

desenvolver. 

O valor da produção agrícola é relativamente baixo se comparado com o valor de outros 

usos do solo urbano – cada vez mais escasso – e por isso a agricultura mal consegue 

competir nos planos de zoneamento. Por isso o Ministério da Agricultura vem precisando 

impedir que áreas agrícolas tenham seu uso alterado para fins não agrícolas, e evitando o 

surgimento de assentamentos informais nessas áreas ou perto delas. 

Historicamente, os canais de água no Cairo sempre serviram como importante fonte de 

irrigação a baixo custo. Quando a terra é usada para construção ou outros propósitos, seria 

necessário considerar o uso de redes de encanamento alternativas para evitar o súbito 

aumento de custos, para além da capacidade dos agricultores.  

Enquanto os grandes produtores têm a opção de mudarem suas operações agrícolas para 

as áreas desérticas ao redor da cidade, o mesmo não é possível para as famílias de 

produtores pobres e de menor renda. Esses produtores pobres são então expulsos do 

negócio, caindo no desemprego, na miséria e na fome. 

Por causa do crescimento urbano, as áreas ligadas às cooperativas de produtores têm se 

reduzido em um ritmo alarmante. Reverter essa tendência vai requerer que as 

cooperativas e outros atores relacionados com as várias questões envolvidas adotem uma 

estratégia complementar para reduzir a pobreza urbana e a insegurança alimentar. 

Um problema importante nas cooperativas de agricultores urbanos e periurbanos é que 

eles e seus líderes não têm suficiente capacidade para estimular a inovação e a 

solidariedade. As agências governamentais, os tomadores de decisões, os membros das 

diretorias das cooperativas e os próprios produtores devem ser apoiados e treinados para 

melhorar a gestão das cooperativas e a comercialização de seus produtos.  

Os incentivos oferecidos pelas cooperativas também precisam ser reestruturados para 

garantir a harmonia entre os papéis dos membros, como consumidores dos serviços 

oferecidos por elas e, simultaneamente, investidores de capital. 

Referências 

 Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) & the World Bank. 

1995. The Collection, Analysis and Use of Monitoring and Evaluation Data, 4ª. Edição. 

Roma. 



111 

 

 Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO). 2004. New strategies 

for mobilizing capital in agricultural cooperatives, J.D. Von Pischke & John G. Rouse, 

Food and Agriculture Organisation of the United Nations. Roma. 

 Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO). 2006. Urban and 

Peri_Urban Agriculture: Towards Beter Understanding Of Low-Income Producers’ 

Organisations. FAO/IDRC/AERI Gcp/Int/955/Can Cairo-Case Study. Roma. 

 Ministry of Agriculture and Land Reclamation (MALR). 1999. Agriculture Policy 

Reform Program, (APRR), Reform Design and Implementation Unit (RDT); Rural 

Organisations in Egypt. 

 Ministry of Agriculture and Land Reclamation (MALR). 2004. New Practice of 

Participatory Local Development in Egypt’s Urban Areas. Policy Paper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo publicado na edição no. 17 da Revista de Agricultura Urbana 

http://www.agriculturaurbana.org.br/RAU/AU17/AU17.html


112 

 

Desenvolvimento de políticas de sistemas alimentares pela 

sociedade civil municipal  

Rodger Cooley 

Existe uma percepção crescente, entre os moradores de Chicago, de que todos os cidadãos 

devem ter acesso a alimentos adequados, seguros e aceitáveis culturalmente, por meio de um 

sistema alimentar sustentável que maximize a autossuficiência local e a justiça social. Muitos 

esforços estão sendo investidos para aumentar o nível de informação da população sobre o 

tema, de modo a resultar em um sistema alimentar sustentável, capaz de promover o 

desenvolvimento da segurança alimentar das comunidades na área de Chicago. 

A organização de fóruns locais sobre segurança alimentar comunitária nos últimos dez 

anos levou à criação do Conselho Consultivo de Política Alimentar de Chicago (Chicago 

Food Policy Advisory Council - CFPAC) em 2003. O CFPAC é uma rede de organizações e 

pessoas que querem compartilhar suas experiências e preocupações ligadas à segurança 

alimentar na área de Chicago, de modo a influenciar os formuladores de políticas para 

tomarem decisões bem informadas, motivadas pelos objetivos da segurança alimentar 

comunitária.  

O CFPAC é um esforço de longo prazo para desenvolver planos e recomendações e então 

influenciar os formuladores de políticas em todas as áreas ligadas à segurança alimentar. 

Qualquer pessoa ou organização interessada pode tornar-se membro e participar do 

Conselho. Ele inclui atualmente agências dedicadas a emergências alimentares (bancos de 

alimentos e despensas comunitárias), praticantes e organizações de agricultura urbana, 

técnicos e pesquisadores de saúde pública, grupos que promovem o acesso à terra, 

distribuidores locais, mercados de produtores, igrejas, planejadores urbanos, organizações 

ambientais, chefs e organizações comunitárias. 

O CFPAC foi criado nos anos 1990s, depois da realização de uma conferência da Coalizão 

pela Segurança Alimentar Comunitária na cidade de Chicago. Dela resultou um esforço 

dos organizadores e participantes da Conferência, para examinar a viabilidade de se 

implementar programas inovadores como Conselhos de Política Alimentar e realizar 

pesquisas abrangentes sobre o acesso à alimentação na área de Chicago.  

Em 2001, a primeira Cúpula de Segurança Alimentar em Illinois, financiada pelo Fundo 

Comunitário de Chicago (uma fundação local que disponibiliza recursos recolhidos de 

vários doadores da região), reuniu doadores de alimentos, o governo e outros interessados 

em agricultura sustentável.  

A Cúpula utilizou um formato de “espaço aberto”, de modo que os participantes podiam 

fornecer os conteúdos das reuniões e propor as prioridades para o futuro. Esse processo 

gerou mais de 40 tópicos para serem votados pelos participantes.  
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A criação do CFPAC foi eleita como de alta prioridade (ver o relatório final das Sessões de 

Trabalho em Espaço Aberto, da Cúpula de Segurança Alimentar em Illinois, 2001, 

disponível em www.michaelherman.com). 

O CFPAC vem se desenvolvendo há cinco anos utilizando o consenso para estabelecer sua 

missão, sua estrutura organizacional e operacional, e sua área de atuação, de modo a 

assegurar a inclusão de membros que representam um perfil confiável dos moradores de 

Chicago. O CFPAC foi formado por meio da ação e do envolvimento das comunidades. A 

estrutura organizacional do Conselho foi definida para ser um modelo “híbrido”, pois ele 

não é nem uma agência governamental nem uma organização completamente não 

governamental.  

Havia a preocupação de que, caso ele fosse incorporado à estrutura governamental, sua 

transparência e responsabilidade com relação às comunidades em geral seriam 

prejudicadas. Também havia preocupações com relação às obrigações administrativas e 

burocráticas envolvidas na gerência de uma ONG, que poderia consumir muitas das 

energias do Conselho. Hoje o CFPAC funciona de forma cooperativa com o governo 

municipal de Chicago, e encoraja a participação e o apoio da prefeitura. 

O CFPAC é formado por um Comitê Executivo e por um corpo de membros em geral 

envolvidos com algum aspecto da segurança alimentar das comunidades na área de 

Chicago. Alguns integrantes das equipes de três ONGs (Growing Power, Heifer 

International e Sustain) foram escolhidos para formar o Comitê Executivo e dar apoio 

operacional ao Conselho. Essas organizações foram escolhidas por que suas missões 

coincidem com a missão do CFPAC e por que elas se comprometeram a dedicar parte de 

seu tempo para colaborar com o CFPAC. 

A primeira publicação produzida pelo CFPAC foi um documento detalhando os 

compromissos orçamentários e as responsabilidades das agências públicas e 

departamentos da prefeitura de Chicago relacionados com a alimentação de sua 

população. O documento também incluiu uma lista de recomendações iniciais de política 

alimentar para a cidade. Esse relatório está disponível no sítio do CFPAC: 

www.chicagofoodpolicy.org. 

A primeira Cúpula Anual de Política Alimentar de Chicago, patrocinada pelo CFPAC, foi 

realizada em fevereiro de 2006 e cerca de 170 pessoas participaram do evento. Durante os 

painéis de discussão realizados, os participantes apresentaram seus conceitos para 

melhorar a segurança alimentar nas comunidades de Chicago. Esses conceitos foram 

refinados durante várias reuniões e atualmente estão sendo definidas as melhores 

estratégias para pô-los em prática. 

A participação do governo no Conselho tem sido pontual até agora. A maior parte da 

colaboração baseia-se no interesse pessoal de indivíduos e de dirigentes de secretarias e 

departamentos.  
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O Comitê Executivo tem feito contatos com os responsáveis pelas secretarias de 

Planejamento, Meio Ambiente e Saúde Pública, bem como com o Diretor de Políticas da 

Prefeitura, em busca de coincidências de interesses e para encorajar uma cooperação mais 

ativa. Todos os vereadores eleitos desde então em Chicago recebem informações sobre as 

reuniões do Conselho e muitos de seus assessores as têm frequentado.  

Espera-se que durante o próximo ano sejam estabelecidos conexões e relacionamentos 

mais formais com o governo, de modo a ajudar a levar adiante uma agenda de política 

pública ligada à alimentação. 
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O “Growing Home” (Casa Cultivante) e o surgimento da 

Agricultura Urbana em Chicago  

Orrin Williams 
Coordenador de treinamentos profissionalizantes do 

programa “Growing Home”  

cut-chicago@sbcglobal.net 

O programa “Growing Home”, em 

Chicago, Illinois, foi criado em 

1992 por Les Brown, então Diretor 

de Políticas da “Coalizão dos Sem-

Teto de Chicago”. O programa foi 

projetado para dar acesso ao 

mercado de trabalho por meio das 

experiências produtivas com 

agricultura urbana. 

 

Estagiário do programa Growing Home 

no Mercado “Cidade Verde”  

Foto: Harry Rhodes  

Embora o Growing Home (GH) tenha sido criado, originalmente, com foco na agricultura 

urbana, encontrou problemas para estabelecer sua presença dentro da cidade. Les Brown 

conseguiu acesso a dois terrenos do governo federal: uma área periurbana em Navy Pier e 

uma rural, no distrito de LaSalle, cerca de 120 km a sudoeste de Chicago. Os planos para a 

área de agricultura urbana foram prejudicados por questões políticas e ambientais, até que 

surgiu outra possibilidade na forma de uma parceria com a “Su Casa – Casa do 

Trabalhador Católico”, que começou como um abrigo para migrantes da América Central 

que buscavam asilo nos EUA fugindo de guerras civis em seus países de origem. O acordo 

com a Su Casa ofereceu uma oportunidade para desenvolver um local de agricultura 

urbana com cerca de 1.012 m2, que passou a funcionar em conjunto com as instalações 

rurais. Essas duas áreas serviram como locais principais para o programa de treinamento 

profissionalizante e para uma empresa social criada pelo GH, que criava novos postos de 

trabalho na agricultura urbana e empregava moradores locais de baixa renda em 

programas de empregos temporários. 

Atualmente, essa empresa social obtém a maior parte do que produz da área rural. A área 

rural permanecerá sendo um aspecto importante das operações do GH, embora a 

organização atualmente desenvolva também uma área de cerca de 5.000 m2 em outro 

local, e tem planos para começar a trabalhar em mais uma área com praticamente o 

mesmo tamanho. 

mailto:cut-chicago@sbcglobal.net
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A empresa vende seus produtos orgânicos em um mercado de produtores (o “Green City 

Market”) e através de um programa (“Community Supported Agriculture”- CSA) da 

organização, que envolve 80 membros. Além disso, o GH também fornece seus produtos 

para alguns restaurantes seus clientes. Os “chefs” culinários de Chicago estão muito 

interessados em agricultura orgânica, e comprometidos em usar alimentos produzidos 

mais localmente. Apesar do sucesso e da evolução do GH nos últimos cinco anos, o 

objetivo de estabelecer operações agrícolas urbanas que se mantenham durante todo o ano 

(mesmo no inverno) ainda não foi atingido. 

A busca do re-desenvolvimento positivo em Englewood 

Em 2005 a Growing Home foi procurada pela Teamwork Englewood (TE), uma 

organização da comunidade de Englewood, ao sul de Chicago, em busca de ajuda para 

desenvolver uma área de agricultura urbana. 

Os planos para criar essa área de agricultura urbana eram compatíveis com a intenção do 

GH de expandir suas operações na cidade. 

O “Plano de Qualidade de Vida em Englewood” (Englewood Quality of Life Plan - QLP), 

um documento que descrevia os objetivos de redesenvolvimento da comunidade, foi 

criado em uma série de reuniões e discussões realizadas com moradores, nas quais a 

comunidade identificou a agricultura urbana como um componente importante do QLP. 

O GH foi trazido para o processo de criação de um distrito de agricultura urbana com o 

Centro de Transformação Urbana (Center for Urban Transformation - CUT), em um 

arranjo que também inclui agora o Centro de Aprendizado Orgânico de Angelic (Angelic 

Organics Learning Center) e a empresa de arquitetura Shed Studio. O desenvolvimento da 

agricultura urbana em Chicago tem sido fruto, portanto, do trabalho em conjunto de 

organizações comunitárias e entidades públicas municipais. 

Construindo comunidades por meio de projetos de agricultura urbana 

O processo de conseguir uma área adequada para a criação de um primeiro sítio agrícola 

urbano, como parte do distrito de agricultura urbana, está correndo otimamente, em 

parceria com um vereador eleito, várias agências municipais e outros parceiros no projeto. 

Embora o processo de adquirir a propriedade ainda não tenha se completado, no 

momento em que este artigo foi escrito, o GH já obteve permissão para começar a preparar 

o local para utilização.  

Até agora, três abrigos já foram construídos na área de aproximadamente meio hectare 

(5.000m2), e tão logo um acordo sobre o redesenvolvimento esteja garantido, e a 

propriedade transferida para o GH, uma estufa e um prédio com escritório e sala de aula 

serão levantados. Outras instalações destinadas ao processamento e à armazenagem 

(inclusive refrigerado) de produtos também serão construídas.  
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Um pequeno balcão para vender produtos está sendo instalado no local, e deverá começar 

a funcionar no verão de 2007. Uma característica única, deste balcão de vendas, é que ele 

incluirá produtos dos agricultores de origem africana que vivem na comunidade de 

Pembroke, cerca de 120 km a sudeste de Chicago, no condado de Kankakee. Esse é um 

exemplo de uma parceria urbano-rural iniciada pelo GH. 

A comunidade de Pembroke tem sido o lar de gerações de agricultores de origem africana 

há várias décadas. Esse arranjo é vital, já que a comunidade de Englewood é 98% 

descendente de africanos e a comercialização de produtos culturalmente apropriados é 

indispensável para o sucesso das vendas. O GH está comprometido a cultivar e vender 

produtos culturalmente adequados para os consumidores locais, bem como para o 

mercado de produtores, para associações comunitárias e restaurantes. 

Para o futuro próximo, o GH tem planos de abrir pelo menos uma outra área de plantio, 

mais ou menos do mesmo tamanho, situada perto da área agora em implantação. A área 

que está sendo considerada pertence ao sistema de escolas públicas de Chicago, e o GH 

quer usá-la para aumentar sua capacidade e operar uma horta em conjunto com os 

estudantes municipais. 

A comunidade de Englewood, como tantas outras onde predomina a população negra, 

ressente-se da falta de acesso a alimentos e à segurança alimentar. Outros projetos 

relacionados com a área de agricultura urbana e com o GH também estão sendo 

planejados. Os planos atualmente em desenvolvimento pelo Centro de Transformação 

Urbana (Center for Urban Transformation - CUT) incluem a criação de vários mercados de 

produtores ou pequenas mercearias, a criação de pelo menos um grande mercado de 

produtores e um mercado convencional. 

Um outro projeto proposto inclui o desenvolvimento de uma cozinha comunitária para 

reunir os empreendedores locais interessados em começar ou ampliar negócios como 

serviços de entrega de refeições. A cozinha também inclui uma padaria que irá operar com 

vendas de produtos de panificação no atacado e no varejo. Essas empresas irão associar 

suas marcas à proposta de alimentação natural e orgânica. 

O distrito de agricultura urbana irá incluir projetos comerciais de grande e de pequena 

escalas, criando uma mistura vibrante de empreendimentos que irá resolver os problemas 

de acesso a alimentos e de segurança alimentar nas comunidades mais carentes. 

Talvez o aspecto mais importante dos programas sendo implementados pelo GH e seus 

parceiros não havia sido previsto: o GH e todos os seus parceiros no desenvolvimento do 

distrito de agricultura urbana estão bem posicionados para fornecer assistência técnica às 

comunidades que desejem replicar várias características dos projetos em andamento. Para 

esse fim, manuais de instruções para o desenvolvimento de estufas, abrigos e paióis serão 

preparados em conjunto com pesquisadores e instituições acadêmicas. 
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O desenvolvimento da teoria e da prática de uma economia agrícola urbana irá ajudar a 

tornar a agricultura urbana um meio viável para produzir, distribuir e vender uma 

significativa porcentagem dos alimentos demandados pelas comunidades, agora e no 

futuro. Ninguém conhece o potencial produtivo e o rendimento por área, nem o número 

de empregos que podem ser criados por meio do desenvolvimento de um sistema 

sofisticado de agricultura urbana que inclua, de modo justo, a diversidade de interesses de 

proprietários das áreas, das organizações sem fins lucrativos, das empresas socialmente 

responsáveis, e das instituições financeiras. 

É sabido que a agricultura urbana cria postos de trabalho que geram renda suficiente para 

os produtores se manterem e criarem suas famílias. Os benefícios para a saúde pública de 

um sistema agrícola urbano de grande escala e bem espalhado têm sido previstos por 

muitos de nós envolvidos com o desenvolvimento das novas gerações da agricultura 

urbana. Isso é importante por causa das perdas de empregos nos setores industrial e de 

transformação para outros concorrentes, de outros países, no âmbito da globalização. 

Por fim, a importância de reduzir os 

problemas ambientais relacionados com o 

transporte de alimentos por longas distâncias 

não deve ser negligenciada, particularmente 

quando o problema do aquecimento global 

exige ser confrontado e resolvido. 

 

Visita guiada até a fazenda urbana  

da Growing Home  

Foto: René van Veenhuizen 

Conclusões 

Embora o Growing Home tenha começado como um humilde programa de treinamento 

para promover a empregabilidade e o empreendedorismo social, hoje encontra-se, 

juntamente com seus parceiros, em posição de tornar-se um catalisador para uma 

revolução na agricultura por meio da criação de vários programas e projetos relacionados 

com os vários aspectos da agricultura urbana (múltiplas funções) e empresas relacionadas. 

O potencial da agricultura urbana é grande, e a oportunidade de moldar as novas gerações 

de sistemas de agricultura urbana não pode ser desperdiçada. Organizações como o 

Growing Home, o Center for Urban Transformation, o Angelic Organic Learning Center e 

outros, não apenas nos EUA mas em muitos outros lugares, devem reconhecer esse 

potencial e se transformar em entidades decisivas para o desenvolvimento das novas 

comunidades urbanas. 
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Chicago está na vanguarda dessa revolução agrícola. Organizações sem fins lucrativos e 

produtores urbanos individuais têm, juntos, iniciado uma rede para promover a 

agricultura urbana chamada Advocates for Urban Agriculture.  

Essa rede trabalha de perto com a prefeitura da cidade de Chicago, e recebeu uma 

manifestação de apoio do Prefeito Daley e de vereadores locais, que se comprometeram 

em não deixar faltar apoio municipal para os seus esforços. 

Como foi demonstrado em comunidades como Englewood, a agricultura urbana é uma 

prática que pode proporcionar áreas verdes, novas oportunidades de desenvolvimento 

econômico e comunitário e opções de redesenvolvimento para comunidades urbanas em 

processo de decadência. Isso é especialmente verdadeiro em Chicago, uma cidade que tem 

cerca de 75.000 áreas vazias, muitas casas com telhados retos, e prédios comerciais 

abandonados ou subutilizados. Muitos dos lotes vazios estão em comunidades ligadas a 

minorias mais carentes, e oferecem uma chance de desenvolvimento econômico inclusivo 

integrado com a agricultura urbana. 

Embora seja estimulante pensar nas novas oportunidades trazidas por organizações e 

programas como o Growing Home, sua missão original não pode ser esquecida. O esforço 

por oferecer oportunidades que criem uma nova geração de pessoas preparadas para 

trabalhar, produzir e criar novos empreendimentos deve continuar por meio do 

planejamento de novos e melhores programas de treinamento. O Growing Home e seus 

parceiros são a ponte para uma nova era de vida urbana e devem manter-se dedicados a 

ajudar as pessoas a alcançarem o mais alto nível de seu potencial humano. 
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A agricultura urbana como agente de mudança social e vetor 

econômico  

Erika R. Allen 

Growing Power USA  

Com contribuições de Laurell Sims e Daniel Espinosa  

growingpoweril@aol.com   

A Growing Power (Poder Crescente) é uma organização norte-americana de âmbito nacional 

sem fins lucrativos que apoia pessoas com diferentes origens e promove o melhoramento dos 

ambientes onde elas vivem. A GP oferece demonstrações e treinamentos práticos e apoio 

técnico por meio do desenvolvimento de “Sistemas Alimentares Comunitários” (Community 

Food Systems - CFS), que habilitam as pessoas a cultivar, processar, comercializar e distribuir 

alimentos de modo sustentável.  

A GP foi criada em 1998 para 

estabelecer uma ligação entre a 

cidade e o campo, e incluía então 

uma estufa para produção hortícola 

e uma pequena cooperativa operada 

pelos produtores em Milwaukee, 

Wisconsin, EUA.  

Seu objetivo era apoiar os pequenos 

produtores em seus esforços para 

disputar contratos de venda junto 

aos compradores atacadistas.  

Membros do Youth Corps na horta comunitária de Chicago Avenue  

Logo o seu líder, o produtor Will Allen, começou a receber pedidos para ajudar a 

implantar outras hortas na comunidade, muitas delas relacionadas com programas que 

envolviam jovens.  

Apoiada pela Heifer International, a GP estabeleceu um primeiro projeto voltado para a 

juventude, que consistia no treinamento dos jovens para produzirem hortaliças usando 

sistematicamente a aquaponia e a minhocultura.  

Lucrativo e sustentável  

A minhocultura está atualmente no centro da visão e das atividades da GP para tornar 

viável a agricultura urbana. O composto é o componente fundamental da agricultura. Os 

resíduos orgânicos ricos em nutrientes são recolhidos dos restaurantes e mercados de 

alimentos locais e levados para um local onde são decompostos pelas minhocas para 

produzir um fertilizante sustentável que supera os adubos químicos.  

mailto:growingpoweril@aol.com
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A GP adota intensamente a reutilização e a reciclagem em seu modelo econômico e 

ecológico de produção intensiva de alimentos.  

Allen combinou seus conhecimentos de agricultura e sua compreensão da vida urbana na 

forma de uma série de sistemas alimentares e ecológicos interconectados e integrados em 

um sistema urbano completo de produção de alimentos.  

Um tópico da filosofia da Growing Power é que sempre existe mais de uma forma correta 

para fazer as coisas, e que essa variedade de soluções oferece opções que os produtores 

devem escolher de acordo com suas circunstâncias. A natureza multicultural da 

organização e sua política – na qual todos são bem-vindos e valorizados – facilitam as 

inovações e novas abordagens como perspectivas adicionais, além de permitirem a troca 

generalizada de habilidades.  

“A Growing Power inspira as comunidades a construírem sistemas alimentares sustentáveis 

mais justos e ecologicamente adequados, criando ao mesmo tempo um mundo mais equilibrado e 

uma comunidade com mais segurança alimentar.” 

As estufas da Growing Power são feitas de estruturas recuperadas de antigos viveiros e 

sítios das vizinhanças que não puderam competir com a agroindústria de grande escala. 

Essas estufas oferecem vários níveis para o cultivo das plantas: cestas penduradas (para 

brotos de ervilha e girassol, alface, rúcula e beterrabas, vasos parcialmente submersos em 

água (em sistemas hidropônicos) e canteiros cultivados ao longo das laterais. Em uma das 

estufas, uma antiga piscina serve como reservatório d’água e criatório de tilápias.  

Elas limpam a água, que é então bombeada para o alto da estrutura para dali descer 

passando pelos vários níveis de cultivo.  

As estufas usadas pela Growing Power não são 

aquecidas, e são cobertas com tela tipo “sombrite” 

durante o verão, para amenizar a temperatura. A 

Growing Power desenvolveu os “sistemas biovivos 

de minhocas” (Living Biological Worm Systems) 

para cultivar alimentos durante os meses de inverno 

usando o método das “estufas dentro de estufas”, de 

canteiros cobertos por capas plásticas para preservar 

o calor que é gerado pelo processo de compostagem.  

A abordagem dos sistemas biovivos da Growing 

Power é uma ferramenta de aprendizado ativo para 

ensinar aos jovens e adultos a importância dos 

sistemas fechados e como cultivar alimentos em solo 

urbano e espaços contaminados ou esgotados. 

Grant Park Potager  
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Tudo isso colabora para uma importante realidade econômica: esse sistema de produção 

durante todo o ano produz anualmente colheitas que valem US$ 400.000 por hectare! 

Trata-se de um tipo de produção intensivo em mão-de-obra, mas isso significa mais 

oportunidades de emprego nas áreas urbanas. O sistema também resulta em uma 

produção sustentável de alimentos saudáveis para os restaurantes locais, que podem 

assim gastar seu dinheiro comprando alimentos melhores, em vez de pagar pelo 

transporte de alimentos piores vindos de longe, da Califórnia ou até do exterior. 

Aproximadamente todo aspecto da produção, dos programas e dos produtos da 

organização beneficia diretamente a comunidade local.  

As parcelas menos privilegiadas da população dos Estados Unidos estão assim começando 

a produzir seus próprios alimentos. Além disso, facilitadores de toda nação e do exterior 

estão sendo treinados para organizar centros comunitários de alimentação (community 

food centres) em suas próprias comunidades (mais recentemente, em Skopje, Macedônia). 

Urbano e rural  

O Centro Comunitário de Alimentação da Growing Power é um sítio produtivo na cidade 

de Milwaukee que opera várias estufas. O terreno é propriedade de Will Allen, diretor da 

Growing Power, mas a organização deverá comprá-lo para poder construir novas 

instalações, ampliando sua capacidade de treinamento, desenvolvimento de jovens e 

processamento de alimentos.  

Nesse terreno atualmente estão instaladas seis estufas, três abrigos, uma pequena 

quitanda-mercearia varejista, um escritório, um pequeno estábulo para alguns animais, 

um apiário, cercados para conter animais e um local grande onde se realiza a primeira 

etapa da sofisticada operação de compostagem.  

O centro oferece oportunidades para que uma ampla variedade de atores sociais, além dos 

próprios produtores, possa aprender participando no desenvolvimento e operações de 

sistemas comunitários de alimentação.  

Além desse centro urbano, a Growing Power tem uma sede rural em Merton, Wisconsin. 

Em uma área de 17 ha, a Growing Power instalou o “Projeto do Imigrante Agrícola” 

(Immigrant Farming Project) e a “Iniciativa Alimento e Bem-estar” (Food and Fitness 

Initiative), com o “Clube dos Meninos e Meninas da Grande Milwaukee” (Boys and Girls 

Club).  

Dois hectares deste sítio estão dedicados à produção hortícola intensiva, que complementa 

as atividades realizadas na sede urbana.  

Além de cultivar as hortaliças vendidas no mercado, o local abriga um rebanho de cabras 

para corte, uma criação de galinhas-caipiras, a produção de capim para uma variedade de 

animais, e o preparo de grandes volumes de composto.  
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Atividades  

Os projetos da Growing Power envolvem essencialmente três áreas (de acordo com os seus 

objetivos):  

 Treinamento: Oficinas e demonstrações práticas são realizadas nas sedes em 

Milwaukee e em Chicago.  

 Assistência técnica: A GP oferece treinamento e assistência em desenvolvimento de 

projetos focando na criação de Centros Comunitários de Alimentação e na 

transformação de áreas urbanas em hortas e sítios produtivos, inclusive facilitando 

contatos nacionais e internacionais entre produtores e comunidades.  

 Produção e distribuição de alimentos: Os alimentos são produzidos nas estufas da 

sede urbana e na sede rural. A distribuição da produção e dos produtos processados é 

feita por meio da “Cooperativa Arco-íris de Agricultores” e do programa de segurança 

alimentar “Comercialização de Cestas Campo-Cidade” (Farm-City Market Basket 

Program), um sistema de “agricultura apoiada pela comunidade” (Community 

Supported Agriculture);  

A Growing Power atinge as comunidades através de seus programas educacionais que 

mostram como a organização está contribuindo para disponibilizar alimentos frescos, 

seguros, saudáveis e produzidos localmente, cuja qualidade supera os padrões exigidos 

pela certificação orgânica.  

Esses alimentos são encaminhados para os mercados de produtores de Chicago, para o 

programa de comercialização de cestas (o programa de segurança alimentar da Growing 

Power na linha da “agricultura apoiada pela comunidade”) e para outros parceiros.  

Todas essas atividades oferecem importantes oportunidades para as pessoas e as 

comunidades trocarem informações conforme trabalham juntas para promover a 

segurança alimentar e práticas produtivas favoráveis ambientalmente.  

Vários fatores estão contribuindo atualmente para aumentar a necessidade de programas 

de treinamento para os novos produtores: a terra disponível, a demanda crescente dos 

consumidores por alimentos produzidos sem riscos e com responsabilidade ambiental, e o 

interesse crescente entre os jovens pela produção de alimentos e pelas novas 

oportunidades de emprego e geração de renda.  

Milwaukee  

A Growing Power serve como um “museu vivo” ou “fábrica de ideias” tanto para os 

jovens quanto para os mais velhos, os produtores e outros profissionais. Durante os 

últimos dez anos, a GP desenvolveu vários projetos em Milwaukee.  

 Grupo Jovem Growing Power: este é um programa de desenvolvimento de lideranças 

jovens que funciona durante todo o ano e oferece experiências acadêmicas e 

profissionais ligadas ao desenvolvimento e manutenção de Sistemas Comunitários de 
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Alimentação. Os jovens envolvidos, alunos de escolas desde o 1º. grau até a 

universidade, trabalham no Centro Comunitário de Alimentação da Growing Power 

durante o verão e ganham experiência nas várias áreas demonstrativas em operação 

nas suas instalações.  

 “Garotas da Agricultura Urbana” (iniciado em 2005): um grupo variado de meninas, 

com idade entre 12 e 16 anos, de oito escolas diferentes, que se reúnem semanalmente 

e planejam, cultivam e vendem seus produtos, in natura ou processados. 

 Comercialização de Cestas Campo-Cidade: este é um programa de segurança 

alimentar que funciona o ano todo, uma vez por semana, e que fornece hortaliças e 

frutas seguras, saudáveis e acessíveis às comunidades. O programa aumenta 

efetivamente o acesso dos moradores urbanos a uma alimentação mais nutritiva, e ao 

mesmo tempo oferece um mercado viável para os pequenos produtores e horticultores 

urbanos poderem vender os alimentos que produzem.  

 Cooperativa Arco-íris de Agricultores: a GP ajudou a criar essa cooperativa que reúne 

pequenos agricultores familiares que cultivam e comercializam alimentos usando 

técnicas sustentáveis.  

 Crescendo Juntos: Sistemas Comunitários de Alimentação “Do chão para cima” 

(Community Food Systems “From the Ground Up”): Este é um programa nacional de 

base comunitária de treinamento para projetos de agricultura e horticultura nas 

cidades.  

Um Centro Comunitário de Alimentação (Community Food Centre) oferece ótimos 

espaços para atividades práticas, para projetos demonstrativos maiores, e para se cultivar 

uma miríade de plantas, hortaliças e ervas. Um espaço do tamanho de um supermercado 

pode abrigar cerca de 20.000 plantas, milhares de peixes e um variado plantel de cabras, 

galinhas, patos, coelhos e abelhas.  

Os módulos de demonstração e treinamento incluem: 

 Processamento em grande escala de resíduos alimentícios. Usando métodos de 

digestão aeróbios e anaeróbios, os restos de alimentos são desviados dos aterros 

sanitários e transformados em composto orgânico, que é então usado em projetos de 

hortas comunitárias e de agricultura urbana.  

 Minhocultura e vermicompostagem: Esses sistemas “vivos” são compostos de 

resíduos ricos em carbono, microrganismos apropriados, minerais e minhocas 

vermelhas (conhecidas no Brasil como “vermelhas da Califórnia”). O material 

resultante é notavelmente fértil, dando às plantas acesso a nutrientes necessários tanto 

para as plantas quanto para os seus consumidores humanos.  

 Aquaponia: Um sistema com ciclo fechado de produção de plantas e peixes que pode 

ser utilizado em pequenos espaços, com custo mínimo e manutenção reduzida. O 

sistema de aquaponia da Growing Power não usa nenhum produto químico ou 

aditivo artificial. 
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 Habilidades de vida: vários treinamentos envolvendo produção, processamento, 

comercialização e distribuição de alimentos, utilizando práticas de horticultura, 

agricultura, compostagem, minhocultura e aquicultura válidas para o ano todo.  

Membros do Youth Corps na horta comunitária de Chicago Avenue  

Chicago  

Em 2002, a Growing Power abriu um escritório em Chicago para apoiar iniciativas de 

agricultura urbana na região. Esse escritório opera atualmente três projetos de agricultura 

urbana, abastece oito pontos de comercialização de “cestas campo-cidade”, administra 

uma concorrida barraca no Mercado de Produtores “Cidade Verde”, e distribui os 

produtos locais para restaurantes de primeira linha. Além disso, a GP está envolvida com 

questões de políticas alimentares, por meio do Conselho Consultivo de Política Alimentar 

de Chicago, e fornece orientação para trinta estudantes do ensino médio, quatro 

universitários e um aprendiz.  

Entre seus projetos, podemos citar as seguintes iniciativas:  

 Uma horta implantada no Grant Park (Urban Farm) em parceria com o distrito de 

Chicago Park, está provando que os benefícios da agricultura urbana vão além da 

redução da distância de transporte dos alimentos e do aumento da segurança 

alimentar, e inclui também o desenvolvimento econômico e a educação da juventude. 

Esta horta de 1.850 m2 no meio do Grant Park tem mais de 150 variedades de 

hortaliças, ervas e flores, e é usada como espaço educativo prático para cerca de 10 a 

30 jovens estagiários, financiados por um programa que apoia atividades 

extracurriculares (After School Matters) na cidade de Chicago.  
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 Mercado de Produtores de El Conuco, no maior bairro porto-riquenho de Chicago, 

ainda em seu primeiro ano de funcionamento. A GP é a principal vendedora nesse 

mercado, ao lado de outro projeto para jovens, God’s Gang, que também vende lá os 

alimentos que produz. Os fregueses já começam a procurar os alimentos típicos da 

cozinha porto-riquenha, como o “Recao”. É um desafio encontrar novos produtores 

dispostos a produzir essas hortaliças e a vendê-las em mercados pequenos e recentes.  

 O “Espaço Agrícola e Centro Educacional do Jackson Park” foi criado em junho de 

2007. A maior parte dele é dedicada à produção para a GP e à horticultura 

comunitária. Com apoio do Grupo Jovem da Growing Power de Chicago, os membros 

da comunidade aprendem as práticas básicas da horticultura e aplicam o Sistema 

BioVivo de Minhocultura. O Grupo Jovem de Chicago é um programa de 

desenvolvimento juvenil que atua durante todo o ano. Os jovens trabalham cinco dias 

por semana e 4,5 horas por dia nos meses de verão para aprender técnicas agrícolas e 

também habilidades profissionais, como maior capacidade comunicativa no local de 

trabalho, resolução de conflitos e trabalho em equipe. Neste ano, durante a primavera 

e o outono, esses jovens ajudaram a desenvolver uma campanha sobre nutrição para 

informar os outros jovens sobre agricultura local e opções alimentares mais saudáveis. 

Eles produziram um “button” com o dístico “Turnip the Volume on Vegetables”, e 

pintaram um mural no escritório da GP em Chicago.  

Cultivando alimentos e justiça para todos  

Essa iniciativa, criada pela Growing Power, é uma rede nova e abrangente que visa 

desestimular o racismo, reunindo agentes de mudanças sociais provenientes de vários 

setores que estão trabalhando para criar novos sistemas alimentares mais saudáveis e 

sustentáveis, e apoiar o desenvolvimento de lideranças multiculturais nas comunidades 

mais pobres em todo o mundo.  

Difundindo a sua visão com relação à justiça social e alimentar, a Growing Power se 

esforça por compartilhar e ajudar outras pessoas a cultivarem alimentos no local mesmo 

onde elas vivem, reduzindo assim a dependência com relação à agricultura 

industrializada baseada no petróleo, enquanto mantém sistemas de produção biológicos, 

tecnicamente complexos e produtivos, que estão ao alcance de todas as pessoas 

independentemente de suas circunstâncias econômicas e ambientais.  

Esse é o futuro da agricultura: usar processos naturais para criar fontes de alimentos 

altamente produtivas dentro das cidades, e introduzir alternativas mais saudáveis para as 

pessoas e o meio ambiente onde esses sistemas sejam implementados.  

Referências 

 USDA. 2004. Household Food Security in the United States. 

 

Artigo publicado na edição no. 19 da Revista de Agricultura Urbana 

http://www.ruaf.org/sites/default/files/rau19_completo.pdf


127 

 

Agricultura suburbana: um modelo inovador de agricultura 

cidadã 
Nevin Cohen 

Eugene Lang College,  

The New School for Liberal Arts. New York. USA.  

cohenn@newschool.edu  

Vários incorporadores imobiliários estão integrando áreas de cultivo nos empreendimentos e 

condomínios residenciais que implantam nos subúrbios das cidades dos EUA, criando em 

seus loteamentos “subdivisões” voltadas para a produção de alimentos e ligando assim os 

moradores a vizinhos agricultores, com consequências positivas para ambos os lados. Esses 

produtores suburbanos podem se tornar parte importante de um sistema alimentar mais 

regional e sustentável.  

A agricultura está totalmente integrada ao 

empreendimento imobiliário “Prairie Crossing”  

As crescentes preocupações sobre os 

impactos ambientais e sociais negativos 

do sistema alimentar agroindustrial 

têm levado ao surgimento de um 

movimento na direção oposta, que 

promove sistemas alimentares 

alternativos, cadeias menores entre 

produtores e consumidores, e à 

chamada “agricultura cidadã” (civic 

agriculture, Feagan, 2007; Lyson, 2000).  

A agricultura cidadã implica em um compromisso da parte dos produtores e também dos 

consumidores no sentido de desenvolverem e fortalecerem um sistema sustentável de 

agricultura e a produção de alimentos baseada nos recursos locais e visando atender aos 

mercados locais. As operações produtivas e comerciais da agricultura cidadã fazem parte 

da economia local, produzem e vendem alimentos que atendem as necessidades 

ecológicas e culturais da comunidade, são de pequena escala, não intensivas em capital, e 

repousam no conhecimento das pessoas que vivem num lugar específico (DeLind, 2002). 

A agricultura cidadã inclui agricultores urbanos e periurbanos e produtores de alimentos 

organizados de modo bastante flexível.  

Do lado do varejo, a agricultura cidadã compreende várias formas de venda direta ao 

consumidor, como mercados dos produtores, agricultura apoiada pela comunidade 

(community supported agriculture - CSA), ou cooperativas de produção e distribuição, 

sempre aproximando o setor produtivo e o mercado consumidor urbanos.  

mailto:cohenn@newschool.edu
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Agricultura urbana e espaços cívicos  

Esse envolvimento cívico é crítico e relaciona-se com a localidade onde a agricultura 

cidadã está sendo implantada. Os espaços específicos que reúnem produtores e 

consumidores podem ajudar a restaurar um senso de comunidade em uma cidade 

(Feenstra, 2002; Norberg-Hodge et al., 2002; Allen, 2004).  

A criação de espaços sociais para a interação dos cidadãos é fundamental para a promoção 

da agricultura cidadã e para a criação social de sistemas alimentares alternativos bem 

sucedidos (Feenstra, 2002). E de acordo com DeLind (2002), a agricultura cidadã tem o 

potencial para “ligar as pessoas em um propósito em comum”, “nutrir o sentimento de 

pertencer a um local” e “despertar um senso orgânico de cidadania.”  

A “subdivisão agrícola”  

A subdivisão agrícola nos condomínios residenciais suburbanos dos Estados Unidos é 

uma resposta inovadora ao desejo de se promover a agricultura cidadã.  

Um pequeno mas crescente número de incorporadores imobiliários residenciais está 

incluindo, em seus projetos, áreas destinadas à produção agrícola (Munoz, 2007).  

Essas subdivisões agrícolas estão se tornando frequentes, principalmente em 

empreendimentos localizados nas áreas suburbanas e periurbanas. O tipo de agricultura 

praticado varia, desde a mera produção de capim até a horticultura orgânica diversificada.  

Em comparação com os projetos habitacionais tradicionais, as subdivisões agrícolas têm 

numerosos benefícios ambientais em potencial, incluindo a conservação ou a restauração 

da fertilidade dos solos (usando-se os métodos orgânicos de cultivo), e a produção pode 

ser facilmente destinada aos consumidores locais.  

Elas também oferecem benefícios sociais – os moradores de conjuntos habitacionais que 

incluem áreas cultivadas relatam que esses espaços livres compartilhados lhes permitem 

encontrar e se relacionar com as outras pessoas (Plas e Lewis, 1996).  

Ao integrar os moradores e os produtores em uma só comunidade, esse tipo de 

desenvolvimento imobiliário também tem o potencial para reduzir a distância física e 

emocional que cresceu tanto entre agricultores e consumidores. Com a introdução de áreas 

cultivadas e mercados de produtores entre as moradias, as comunidades ganham espaços 

onde as pessoas podem interagir com vizinhos e com produtores e vendedores dos 

alimentos que consumirão, desenvolvendo uma agricultura verdadeiramente cidadã.  

Iniciativas agrícolas em Prairie Crossing  

Prairie Crossing é um projeto imobiliário residencial de 267 hectares, com 359 moradias 

unifamiliares e 36 pequenas construções multifamiliares, localizado 60 km ao norte de 

Chicago (mas ainda considerado suburbano, já que muitas pessoas que moram lá 

trabalham em Chicago).  
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Ele é um excelente exemplo de condomínio residencial com subdivisão agrícola. O projeto 

foi implantado nas terras de uma antiga fazenda e concebido desde o início como um 

projeto conservacionista e ambientalmente favorável, oferecendo, entre os conjuntos 

formados por moradias, áreas verdes livres que ocupam cerca de 2/3 da área total do 

empreendimento, incluindo 62 ha destinados à produção agrícola orgânica, e áreas 

naturais alagadas e de pradaria que estão sendo restauradas ecologicamente (Prairie 

Crossing, 2007).  

Incluído neste condomínio, funciona a Sandhill Organics, pequena empresa familiar que 

produz alimentos orgânicos em uma área de aproximadamente 16 ha. A Sandhill Organics 

apoia-se em um modelo de CSA (agricultura apoiada pela comunidade) para vender 60% 

da sua produção total (que vale US$300.000), enquanto que as vendas no mercado de 

produtores local responde por outro 1/3 do faturamento.  

Além de arrendar essa área para a Sandhill Organics, o condomínio também abriga uma 

fazenda educativa de 1,2 ha que atende 375 estudantes das duas escolas próximas. Uma 

outra área de 10 ha terra cultivável foi reservada para um projeto de “incubadora de 

agricultores iniciantes”, permitindo que pessoas interessadas em se tornarem produtores 

possam desenvolver suas habilidades e ganhar experiência em parcelas relativamente 

pequenas. O programa de incubadora agrícola está em seu segundo ano, com cinco 

agricultores iniciantes que se apresentaram por meio de uma rede informal de 

interessados, cada qual cultivando uma área de aproximadamente 2 hectares.  

Praticar a agricultura em Prairie Crossing, como em muitas comunidades suburbanas dos 

EUA, apresenta algumas dificuldades logísticas. Uma preocupação muito comum, de 

acordo com a Sandhill Organics, é que não existe uma infraestrutura de apoio à 

agricultura suburbana como é normal existir nas comunidades mais rurais. Por outro lado, 

produzir alimentos em comunidades mais densamente povoadas tem as suas vantagens. E 

uma das maiores dela – de que se a Sandhill Organics muito se aproveita – é a 

proximidade do mercado consumidor.  

Os moradores interagem com a atividade agrícola de vários modos, já que as áreas 

cultivadas são um ponto de interesse na paisagem de Prairie Crossing. Uma trilha de 

caminhada que separa as casas das áreas plantadas permite aos moradores apreciarem a 

paisagem trabalhada e produtiva. O mercado de produtores tornou-se um importante 

ponto de reunião da comunidade. E os moradores também podem interagir mais 

ativamente quando ajudam nas fainas agrícolas. Quase 30% dos residentes pesquisados 

declararam já ter participado voluntariamente das atividades produtivas locais pelo 

menos uma vez (Watson, 2006).  

Os proprietários da Sandhill Organics chegam a ponto de dizer que têm mais em comum 

com as pessoas que moram no condomínio Prairie Crossing do que com os outros 

agricultores que eles conhecem na região. Eles se consideram primeiro como vizinhos das 

pessoas que moram lá, e só depois pensam em si como agricultores comunitários.   
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Conclusões  

Com sua subdivisão agrícola, o condomínio Prairie Crossing compartilha dos muitos 

valores da agricultura cidadã. A agricultura está totalmente integrada ao 

empreendimento, com os moradores e os agricultores interagindo como vizinhos, amigos 

e – é lógico – como produtores e consumidores. Os residentes têm uma ligação física e 

próxima com as áreas agrícolas (e com os alimentos produzidos) por meio de trilhas e 

caminhos que bordejam ou atravessam as áreas cultivadas, e que criam uma conexão das 

moradias com o processo produtivo.  

As próprias áreas de cultivos já estão integradas na identidade da comunidade, servindo 

como importante elemento de coesão comunitária. Além disso, a Sandhill Organics faz 

parte da economia do condomínio em geral, ao arrendar o terreno que cultiva.  

E ao produzir alimentos orgânicos, os produtores estão atingindo as metas ambientais e 

satisfazendo as preferências e necessidades orgânicas dos moradores seus fregueses.  

Um aspecto importante da agricultura cidadã é que ela é um sistema de produção de 

alimentos “caracterizado por redes de produtores que estão interligados pelo local onde 

atuam (Lyson, 2004)”.  

Sendo mais uma das operações agrícolas que vêm sendo organizadas para produzir 

comercialmente alimentos orgânicos no norte do estado de Illinois, a Sandhill Organics 

está integralmente ligada à rede diversificada, crescente e cidadã de agricultores familiares 

atuando na região.  

Se o condomínio Prairie Crossing não fizer mais nada além de aumentar a conexão dos 

moradores com seu sistema alimentar e demonstrar a viabilidade de integrar áreas 

agrícolas orgânicas nas inúmeras comunidades suburbanas que estão sendo incorporadas 

por todo o país, já estará ajudando a nos fazer avançar um pouco na direção da reforma do 

sistema alimentar geral.  

Ao participar, apoiando, de modelos agrícolas alternativos como as comunidades 

construídas ao redor de pequenas áreas cultiváveis, tanto os moradores-consumidores 

quanto os moradores-produtores estarão ajudando a criar uma abertura para 

reestruturações e transformações ainda mais significativas na sociedade.  

O Prairie Crossing é um projeto único, e o desafio dos planejadores e incorporadores é 

projetar versões realmente viáveis de subdivisão agrícola em seus projetos que acomodem 

uma população diversificada e possam se integrar às peculiaridades dos diversos 

empreendimentos residenciais, inclusive nos subúrbios e bairros urbanos mais antigos que 

estejam sendo recuperados e revitalizados.  

A difusão da inovação de incluir subdivisões agrícolas nos empreendimentos imobiliários 

residenciais vai exigir a conscientização dos planejadores e incorporadores sobre a sua 

viabilidade econômica, as vantagens mercadológicas e os benefícios públicos envolvidos. 
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O programa de “Liderança em Projetos Energéticos e Ambientais para o Desenvolvimento 

das Comunidades, do Conselho de Construções ‘Verdes’ dos Estados Unidos” (US Green 

Building Council’s Leadership in Energy and Environmental Design programme for 

Neighbourhood 127 Development - LEED-ND) deu um passo importante nessa direção ao 

fornecer crédito para empreendimentos que incluam áreas permanentes de horticultura e 

floricultura, ajudando a legitimar e promover a ideia das subdivisões agrícolas.  

Outras organizações, desde agências de extensão cooperativista até fundos imobiliários 

sem fins lucrativos, podem educar os empreendedores sobre as vantagens de integrar 

áreas cultiváveis em seus projetos, e os métodos pelos quais isso pode ser feito.  

Disseminar o conceito de subdivisões agrícolas nos empreendimentos imobiliários é 

importante, mas políticas públicas também são necessárias para facilitar – e reduzir custos 

– motivando os incorporadores a incluírem áreas agrícolas em seus projetos de moradias.  

No nível federal, subsídios agrícolas deveriam estar disponíveis para os pequenos 

produtores de frutas e hortaliças.  

Os governos estaduais e municipais deveriam estabelecer limites definidos para as áreas 

construídas nas terras de antigas fazendas ao redor das cidades, atualizar as normas de 

zoneamento para encorajar empreendimentos ambientalmente favoráveis, e oferecer apoio 

financeiro para os empreendedores que se preocupem em preservar, restaurar e valorizar 

áreas cultiváveis em seus projetos. 
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Ações concretas: o programa de apoio à agricultura urbana 

na Cidade do Cabo  

Stanley Visser 
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A agricultura urbana na Cidade do 

Cabo envolve principalmente o cultivo 

de hortaliças, embora a visão do gado 

passeando pelas ruas também seja 

bem familiar para os moradores da 

cidade. Durante os últimos cinco anos, 

a Cidade do Cabo vem formulando uma 

política sobre agricultura urbana que 

pretende apoiar o melhoramento da 

qualidade de vida de seus cidadãos em 

termos de segurança alimentar e de 

desenvolvimento econômico. 

Foto 1: Christopher Hewett 

O fenômeno da agricultura urbana ocorre na cidade desde a sua criação, mas ao enfrentar 

uma taxa de desemprego que alcança cerca de 23,4% (equivalendo a 2.275.230 pessoas), 

uma taxa de crescimento econômico insuficiente para absorver a expansão da força de 

trabalho, e ainda o fato de 32% da população viver abaixo do Nível de Subsistência 

Familiar (Household Subsistence Level – HSL, 1999), a cidade vem buscando melhorar o 

potencial da agricultura urbana como uma estratégia para aliviar a pobreza e promover a 

criação de emprego (Cidade do Cabo, 2006c). 

A prefeitura da Cidade do Cabo envolveu-se diretamente em 33 projetos de agricultura 

urbana na cidade, enquanto que, ao mesmo tempo, outras agências dos governos nacional 

e estadual também têm contribuído para a produção de alimentos na cidade. As ONGs 

que atuam na área da Cidade do Cabo têm dado uma grande contribuição no 

desenvolvimento do setor agrícola urbano, a exemplo de Abalimi Bezekhaya (ver a 

Revista de Agricultura Urbana no 6). 

Entretanto essas atividades e iniciativas não têm uma coordenação municipal, nem uma 

visão em comum sobre a prática da agricultura na cidade. Essa situação levou à percepção 

de que uma política específica para a agricultura urbana era necessária, para “... fornecer 

uma visão em comum sobre agricultura urbana, dar-lhe um direcionamento estratégico e 

criar um mecanismo para gerir a atividade de modo que seu potencial máximo possa ser 

concretizado ao mesmo tempo em que seus impactos negativos sejam eliminados ou 

reduzidos.” (Cidade do Cabo, 2006b: 1).  

mailto:Stanley.Visser@capetown.gov.za
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Uma política formal irá criar a base legal para a colaboração entre os órgãos municipais 

sobre o tema, e assegurar o compromisso de cada um deles, eliminando a necessidade de 

se depender da boa vontade ou das preferências individuais. 

Processo de formulação de políticas 

Em maio de 2002, as autoridades municipais realizaram um primeiro encontro sobre 

agricultura urbana para iniciar um diálogo sobre a necessidade e o desenvolvimento da 

atividade na cidade, com um foco especial em seus benefícios para os pobres urbanos. A 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Humano liderou esse processo, e é ainda o 

“nicho organizacional” das atividades agrícolas urbanas dentro do município. Nessa 

reunião decidiu-se que a prefeitura iria formular uma política apropriada para a 

agricultura urbana e um programa de apoio aos produtores. A primeira minuta do 

documento definindo essa política ficou pronta em 2002. Desde então, um processo de 

consultas para a formulação da política foi iniciado, incluindo os seguintes passos: estudos 

das questões envolvidas e melhor definição dos conceitos; verificação da situação atual da 

agricultura urbana na Cidade do Cabo (um levantamento preliminar), análise dos atores e 

dos demais interessados, formulação de um documento sobre a política, convite à 

formulação de críticas e comentários 

tanto internos quanto externos sobre 

essa minuta; revisão e formulação do 

documento final (com contribuições 

valiosas recolhidas durante uma 

segunda reunião sobre agricultura 

urbana, realizada em 2003) e 

submissão da proposta final à Câmara 

Municipal para aprovação no final de 

2006. 

Produção de hortaliças no assentamento de 

Atlantis – Foto: Christopher Hewett 

O processo consultivo de formulação da política envolveu uma grande variedade de 

atores: todas as secretarias municipais, a Secretaria Estadual de Agricultura, algumas 

universidades, faculdades de planejamento agrícola, agricultores urbanos e técnicos que 

trabalham nessa área. Por um lado, ele representou uma oportunidade para educar os 

atores selecionados (autoridades governamentais e vereadores) sobre os benefícios da 

agricultura urbana, e, por outro lado, permitiu que uma consulta formal fosse realizada 

com os praticantes para determinar especificamente quais as suas necessidades e 

aspirações. 

Por causa de um processo prolongado de reestruturação da administração urbana e de 

uma eleição do governo local, o processo teve que ser paralisado.  
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Como resultado da eleição, os membros da Câmara, o prefeito e os secretários e outras 

autoridades municipais mudaram, e os defensores da agricultura urbana consideraram 

mais apropriado dedicar primeiramente um tempo para convencer as novas autoridades, 

em vez de simplesmente forçar o andamento do processo. Ao final, o processo de 

formulação da política produziu dois documentos separados: um documento básico 

(refletindo o contexto teórico, as experiências nacionais e internacionais, a situação atual 

da agricultura na Cidade do Cabo, etc.), e um outro documento sobre a política proposta 

(indicando a visão, os objetivos e as intervenções a serem realizadas pela municipalidade e 

seus parceiros). 

A Constituição da África do Sul não inclui a agricultura como uma função municipal, e, 

portanto, foi necessário manter sempre a motivação e a pressão, durante todo o processo 

consultivo, para convencer os tomadores de decisão no governo municipal de que o 

desenvolvimento da agricultura urbana deveria ser visto como uma parte do combate à 

pobreza e do desenvolvimento socioeconômico, que são responsabilidades de todos os 

níveis de governo (República da África do Sul, 1997). Gradualmente as autoridades 

municipais convenceram-se das oportunidades para o desenvolvimento econômico 

oferecidas pela agricultura urbana, bem como da necessidade de a prefeitura criar uma 

política de apoio ao setor. Ambos os aspectos realçaram a necessidade de apoiar a 

agricultura urbana por meio de uma política pública municipal. 

O documento político 

A proposta da Cidade do Cabo é criar uma parceria com todos os seus cidadãos de modo 

a torná-la uma cidade de nível internacional, na qual a qualidade de vida está sempre 

melhorando (Cidade do Cabo, 2004d). A agricultura urbana se encaixa muito bem nessa 

visão, por ser considerada como uma estratégia para redução da pobreza e para o 

desenvolvimento econômico. A minuta do documento descrevendo a política a ser 

implementada foi formulada de acordo com as exigências municipais para qualquer 

documento político: usar uma linguagem simples que possa ser entendida por todos os 

interessados e pelas pessoas mais afetadas por ela; discriminar de modo claro e conciso 

quais intervenções serão feitas; e explicitar qual o apoio que os produtores urbanos podem 

esperar da prefeitura da cidade. 

A minuta desse documento descreve a agricultura urbana em seu sentido mais amplo, 

para torná-la tão inclusiva quanto possível, e discrimina as categorias de produção 

agrícola, criação de animais e aquicultura. Ela reconhece os benefícios nos níveis 

individual e familiar, (segurança alimentar familiar, geração de renda etc.) mas também no 

nível urbano (melhoria na coleta do lixo, recuperação ambiental, reverdecimento urbano 

etc.). Depois de listar os desafios e oportunidades da agricultura urbana localmente, e 

identificar os atores mais envolvidos com a atividade, o documento continua com uma 

descrição das ações concretas a serem desenvolvidas para se alcançar os objetivos da 

política; e elabora ainda o marco institucional e a estratégia de implementação. 
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Uma das ações concretas descritas no documento é o apoio municipal ao programa. O 

restante deste artigo irá concentrar-se nesse programa, já que seu conteúdo, critérios e 

ações foram formulados de modo detalhado e podem ser úteis para outras cidades que 

enfrentam desafios similares, oferecendo-lhes ideias e inspirações. 

O programa de apoio 

Embora essa proposta ainda não tenha sido formalmente aprovada pela Câmara 

Municipal, muitos elementos do programa de apoio já estão sendo implementados. Esse é 

o caso do Programa de Apoio à Horticultura Urbana da Cidade do Cabo. As pessoas ou os 

grupos comunitários que pedem apoio para atividades de agricultura urbana costumam 

acessar a prefeitura através de diferentes departamentos. Esses departamentos 

redirecionam o pedido para a Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Humano, que 

então lhes dá assistência estratégica, 

incluindo ajuda para melhorar a 

organização do grupo. Em muitos 

casos, o apoio mais prático e técnico, 

relacionado com o dia-a-dia da 

produção hortícola, é prestado por 

alguma ONG especializada.  

Essa divisão do trabalho ocorre por 

causa da falta de recursos humanos 

na Diretoria de Desenvolvimento 

Econômico e Humano.  

Gado pastando no lixo na comunidade de 

 Khayelitsha – Foto: Die Burger (jornal local) 

Quando a proposta estiver formalizada, haverá mais recursos, e o apoio e as 

responsabilidades da Diretoria se tornarão mais nítidos, permitindo-lhe divulgar seu 

apoio mais amplamente e tornando-o mais proativo, em vez de predominantemente 

reativo. 

O Programa de Apoio à Horticultura Urbana na Cidade do Cabo trabalha com um 

conjunto de critérios para determinar o tipo e a extensão do apoio que presta aos 

produtores. 

Primeiramente, classifica-se o tipo de operação agrícola. A prefeitura da Cidade do Cabo 

diferencia quatro tipos diferentes de operações, definidos do seguinte modo: 

 Produção doméstica: moradores que usam seus quintais para cultivar hortaliças ou 

criar animais em pequena escala visando complementar a dieta alimentar da família; 

 Grupos comunitários: pessoas que se reúnem para produzir alimentos de modo 

coletivo, para si mesmas ou para instituições comunitárias, normalmente em áreas 

públicas. 
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 Microprodutores: indivíduos ou grupos de pessoas dedicados a atividades agrícolas 

visando gerar renda, utilizando geralmente pequenas áreas de terra, públicas ou 

privadas; e 

 Pequenos produtores profissionais: indivíduos ou grupos de pessoas que pretendem 

tornarem-se produtores agrícolas em tempo integral. 

Considera-se que esse último tipo já ocorre em um ambiente mais formalizado de 

negócios, enquanto que os três primeiros tipos são vistos como atividades econômicas 

tipicamente informais. A política visa prioritariamente os segmentos mais pobres da 

população da Cidade do Cabo, que atuam em todos os quatro tipos de operações descritos 

acima. Porém como a política não está diretamente focalizada nos produtores comerciais, 

quem pretende atuar profissionalmente no ramo é encaminhado ao Departamento 

Nacional de Assuntos 

Fundiários, onde 

existem fundos 

disponíveis do 

Programa de Reforma 

Agrária para o 

Desenvolvimento da 

Agricultura. 

 

Produção de tomate em 

túnel de plástico agrícola – 

Foto: Stanley Visser 

Os objetivos da política de agricultura urbana precisam estar coerentes com as estratégias 

municipais de combate à pobreza, desenvolvimento econômico e aumento da capacidade 

produtiva das comunidades.  

Levantamentos posteriores irão incluir itens como o número de beneficiários; outros atores 

envolvidos; localização; impacto ambiental; disponibilidade de água; viabilidade; e a 

adequação da atividade com o planejamento e a gestão do desenvolvimento integrado. 

Existem cinco tipos diferentes de apoio: 

 acesso à terra; 

 infraestrutura; 

 ferramentas/equipamentos/implementos; 

 insumos produtivos; e 

 serviços de extensão. 
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Enquanto que os grupos de produtores podem contar com todos os cinco tipos de apoio, 

os produtores domésticos apenas recebem apoio na forma de ferramentas, insumos 

básicos e algum apoio do serviço de extensão; mas não quanto ao acesso à terra e à 

infraestrutura produtiva, já que o Estatuto Municipal de Gestão Financeira proíbe que se 

invistam recursos municipais na melhoria de bens privados (como as terras particulares). 

Uma matriz, incluída no documento que descreve a política, indica qual tipo de operação 

agrícola pode receber qual tipo de apoio. Uma análise de necessidades realizada junto a 

cada solicitante será decisiva para que o apoio seja realmente prestado. 

O programa de assistência da prefeitura da Cidade do Cabo para a agricultura urbana 

também inclui um conjunto inicial de equipamentos para os agricultores de subsistência. 

Focando nos mais pobres dos pobres, esse conjunto é doado para estimular os grupos que 

desejam iniciar uma horta comunitária. Para cada 10 pessoas, o conjunto inicial inclui 

vários itens básicos, como uma picareta, enxada, um enxadão, um regador, sementes e 

uma quantidade de composto. Além disso, a doação do conjunto é acompanhada por 

treinamentos e serviços de extensão. 

O programa de assistência tem um foco especial nos criadores de animais na zona urbana. 

Na Cidade do Cabo, existe uma ampla legislação lidando com criação de animais na 

cidade, herdada das 39 pequenas municipalidades que se fundiram em 7, em 1996, e 

depois em apenas uma (o atual município da Cidade do Cabo), em 2000. Recentemente 

uma intervenção foi decidida pela prefeitura para enfrentar o crescimento descontrolado 

da criação de animais nas áreas urbanas.  

Porém, como a criação de animais representa uma estratégia econômica para muitas 

pessoas, ela não deve ser desperdiçada. Sendo assim, uma estratégia de três pontos foi 

desenvolvida para remover os animais das zonas residenciais para espaços onde eles 

possam ser mantidos em condições controladas. Isso envolve o estabelecimento de (a) 

áreas cercadas perto das casas onde os animais podem ser mantidos em regime sem 

pastagem; (b) áreas comunitárias (uma forma tradicional de direito à terra, onde a área 

pertence ao município para uso quase sempre agrícola), onde mais animais podem ser 

mantidos em condições compatíveis com a sua comercialização; e (c) estabelecimentos 

privados e pequenas propriedades com apoio financeiro do Programa Nacional de 

Reforma Agrária.  

No caso das áreas perto das casas, por se tratar de terras públicas, elas recebem todo o 

apoio do governo, inclusive a infraestrutura fixa. O mesmo acontece nas áreas 

comunitárias, também públicas e com amplo apoio do município. Porém, os agricultores 

comerciais devem pagar uma taxa de arrendamento que cresce até alcançar, no terceiro 

ano, o nível de preço praticado no mercado comercial, dando aos microprodutores um 

prazo e uma chance para se tornarem agricultores comerciais bem sucedidos. 
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O programa de apoio está baseado na governança cooperativa, em parcerias estratégicas e 

em ações coletivas.  

Até agora esse apoio tem sido prestado de modo reativo, devido à falta de recursos; mas a 

aprovação e a formalização da política de agricultura urbana na Cidade do Cabo 

certamente tornarão o envolvimento da prefeitura muito mais proativo. 

O progresso até agora 

Devido ao longo processo de consultas e formulação da política, a prefeitura já vem 

implementando uma série de intervenções estratégicas incluídas na sua proposta, como 

aliás já acontece com o programa de apoio descrito acima. Entre elas podemos citar: 

 uma dotação orçamentária anual para o desenvolvimento da agricultura urbana; 

 o reconhecimento da agricultura urbana como um uso legítimo do solo, no 

Zoneamento do Uso do Solo Urbano; 

 a provisão de espaços para agricultura nos novos assentamentos urbanos; 

 a inclusão da agricultura urbana como um elemento essencial nos programas de 

desenvolvimento (p.ex. reverdecimento urbano, Agenda 21 Local, combate à pobreza, 

prevenção de AIDS etc.); e 

 a provisão da infraestrutura estratégica para a agricultura, como o recém construído 

mercado de produtores de produtos frescos. 

Durante esse período, a Secretaria Estadual da Agricultura abriu um escritório distrital na 

Cidade do Cabo para fornecer serviços de extensão e apoio financeiro aos produtores 

urbanos.  

Com a intenção de cooperar, a Secretaria de Agricultura em parceria com algumas ONGs 

estabeleceu dois centros agrícolas mecanizados na cidade. 

Recentemente a Secretaria de Assuntos Fundiários aprovou uma verba equivalente a cerca 

de US$ 1,2 milhões para a cidade adquirir uma área agrícola comercial, a ser usada 

principalmente por pequenos criadores de animais, e atualmente a prefeitura está 

procurando uma área capaz de atender as necessidades dos criadores, para comprar.  

Além disso, a cidade também iniciou atividades em rede internacional com outras 

instituições ligadas à agricultura urbana, e participou da conferência sobre o tema no ano 

passado em Harare, Zimbábue.  

Como resultado, a cidade criou uma relação de trabalho com a “Parceria para o 

Desenvolvimento dos Municípios da África Meridional e Oriental (Municipal 

Development Partnership for Southern and Eastern Africa - MDP-ESA).  

Ainda nessa linha de atividade, a Cidade do Cabo foi escolhida para ser uma das cidades-

piloto do programa “Cidades Cultivando para o Futuro” recentemente iniciado pelo 

MDP-ESA e RUAF.  
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Esse projeto incluirá a revisão das informações básicas sobre agricultura urbana na Cidade 

do Cabo (preenchendo as eventuais lacunas das pesquisas disponíveis), um levantamento 

da legislação e das políticas atuais com relação à agricultura urbana, o apoio na criação de 

um fórum dos atores interessados, o estabelecimento de um sistema de monitoramento 

para demonstrar o impacto nas comunidades, e a elaboração de um programa plurianual 

de desenvolvimento da agricultura urbana para a Cidade do Cabo.  

O caminho adiante 

Durante os últimos três anos, cresceu muito a compreensão, interna e externa, da 

importância da agricultura urbana, acompanhada pelo aumento do apoio dedicado à 

atividade, e agora chegou o momento de submeter a minuta da política à Câmara 

Municipal, para aprovação. A aceitação dessa política irá elevar o status da agricultura 

urbana, permitindo-lhe competir em igualdade de condições com outras prioridades pela 

alocação adequada dos recursos. Com esse reconhecimento formal, a agricultura urbana 

poderá tornar-se um elemento muito útil para as estratégias de Desenvolvimento 

Econômico Local (Local Economic Development - LED), inclusive ajudando a mover os 

maiores produtores para as áreas rurais e mais apropriadas para empreendimentos 

agrícolas comerciais de maior vulto. A agricultura urbana não é atualmente muito 

significativa na Cidade do Cabo, e a política atualmente proposta pode ser vista como o 

detonador do desenvolvimento mais explosivo da atividade na região. 

Nota 

1) As visões e opiniões expressadas nesse artigo são as do autor, e não representam as 

visões e opiniões da prefeitura da Cidade do Cabo. 
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A Associação da Horta Comunitária em Parcelas de 

Siyazama – SCAGA – na Cidade do Cabo, África do Sul  

Rob Small 

rsmall@xsinet.co.za 

A agricultura urbana tem sido praticada na Cidade do Cabo há muitos anos, e envolve muitos 

tipos diferentes de atividades. Atualmente existe na cidade um movimento organizado e 

crescente voltado para a agricultura e horticultura urbanas com base orgânica e comunitária. 

Esse movimento é liderado por grupos como a Associação Vukuzenzela de Agricultores 

Urbanos (Vukuzenzela Urban Farmers Association - VUFA). A Associação Plantadores 

Domésticos (Abalimi Bezekhaya - Planters of the Home), que dá apoio à VUFA, é uma das 

principais organizações de agricultura urbana na Cidade do Cabo. 

Parte desse artigo foi publicada como um caso estudado pelo mesmo autor, e com o 

mesmo título, na publicação 

“Cidades Produzindo para o Futuro: 

Agricultura Urbana para cidades 

verdes e produtivas” (Cities Farming 

for the Future: Urban agriculture for 

green and productive cities), em 

2006. 

Horta SCAGA –  

“Como ela mudou nossa vida”  

A Abalimi Bezekhaya fornece 

serviços de apoio tais como 

composto a baixo custo, sementes, mudas, treinamento e extensão. Os dois centros sem 

fins lucrativos (People’s Garden Centres) mantidos pela Abalimi fornecem insumos 

agrícolas e hortícolas para cerca de 2 a 3 mil produtores domésticos e de subsistência e 

para aproximadamente 200 hortas comunitárias e projetos de reverdecimento urbano.  

Os projetos ligados à Abalimi são encorajados a adotarem práticas de cultivo 100% 

orgânicas. O potencial econômico da agricultura comunitária é significativo, já que existe 

uma grande e crescente demanda por hortaliças orgânicas na Cidade do Cabo e os 

mercados e varejistas orgânicos, grandes e pequenos, estão sempre subabastecidos. 

VUFA 

A VUFA iniciou em 2002 como uma ideia quando entre 70 e 100 associações de agricultura 

urbana de base comunitária começaram a se reunir, com apoio da Abalimi Bezekhaya, 

para discutir questões em comum. Desde então uma minuta de estatuto foi aprovada (ver 

os objetivos abaixo).  

mailto:rsmall@xsinet.co.za
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Atualmente a VUFA inclui 72 associações comunitárias de agricultura urbana e está 

organizada em duas seções principais, instaladas nas duas maiores áreas residenciais 

negras: Khayelitsha e Nyanga-Gugulethu-Phillipi. 

Os objetivos e atividades da VUFA estão relacionados com a promoção dos interesses dos 

produtores, incluindo a comercialização, o treinamento em gerenciamento de 

microempresas e o desenvolvimento social comunitário. A VUFA está trabalhando 

atualmente em rede com outros grupos de pequenos produtores que surgem em todo o 

estado. A Abalimi também ajuda a VUFA ao promover novos contatos em nível nacional e 

regional. Espera-se que, no decorrer do tempo, as novas associações nacionais e regionais 

de pequenos produtores orgânicos irão se unir para aumentar sua força na promoção dos 

interesses das parcelas mais pobres das populações urbanas. 

Questões políticas, internas e externas, e de capacitação sempre desempenham um papel 

importante na efetividade organizacional dos movimentos sociais de base comunitária. A 

VUFA não é exceção. Em sua curta história, ela já enfrentou algumas crises de liderança, 

quase foi destruída por agendas governamentais e políticas que influenciam a lealdade e o 

foco dos membros, e atualmente está em fase de reorganização. A Abalimi Bezekhaya está 

introduzindo os serviços de uma organização parceira excelente – a Community 

Connections – que focaliza especificamente na construção e desenvolvimento 

organizacional das entidades de base comunitária. A Abalimi está portanto criando uma 

parceria com a Community Connections para apoiarem os membros da VUFA a 

construírem capacidade organizacional ao longo do tempo, usando as inevitáveis crises 

como oportunidades de aprendizado – mais do que considerando-as como eventos 

inteiramente negativos e indesejados. 

A SCAGA 

A Associação de Hortas Comunitárias em Parcelas de Siyazama (Siyazama Community 

Allotment Garden Association - SCAGA) também faz parte da VUFA.  Desde 1997, seus 

membros vêm cultivando cerca de 5.000 m2 de terra em uma faixa situada sob torres de 

transmissão elétrica (de baixa tensão, depois desativadas) em Macassar, Khayelithsa. A 

SCAGA poderia funcionar com apenas 3 ou 4 funcionários formalizados trabalhando em 

tempo integral, mas preferiu tornar-se uma horta de nível de subsistência (Livelihood 

Level Garden), criando 30 “empregos de subsistência” para cultivar uma combinação de 

lotes individuais e coletivos. Esses formam o centro ao redor do qual várias outras 

iniciativas empresariais e de serviços foram ou estão sendo desenvolvidas. No caso da 

SCAGA, um pequeno viveiro de mudas, um grupo de artesanato e um serviço de “chá e 

bufê” foram desenvolvidos. Agora, planeja-se a implantação de um refeitório servindo 

sopas e de uma creche. Outras áreas próximas ao corredor inicial – somando cerca de 3 

hectares de terras baldias e arenosas – foram recentemente cercadas e estão sendo 

preparadas para receber mais cerca de 200 a 300 horticultores. 
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Cada membro da SCAGA recebe uma renda mínima, em dinheiro e em alimentos, depois 

de descontados os gastos, variando entre R50 e R100 por mês (7 a 14 dólares) – quantia 

fundamental para a sobrevivência de famílias sem nenhuma outra renda significativa. Em 

2005, o projeto formou seu quinto grupo de 30 produtores, que comercializam com 

sucesso produtos orgânicos de alta qualidade. As economias do grupo, ao final de um ano, 

já descontados os custos e a parcela consumida, varia entre R2.000 e R20.000 (280 e 2.800 

dólares). 

Esse projeto da SCAGA orientado para as comunidades tem impactos muito mais amplos, 

tanto localmente quanto afetando o desenvolvimento de políticas para toda a Cidade do 

Cabo. Ele motivou centenas de inscrições de novos grupos e deu aos planejadores sólidas 

razões para a criação de espaços abertos ao trabalho produtivo comunitário com geração 

de trabalho e renda. A SCAGA é visitada frequentemente por administradores e 

tomadores de decisões de alto escalão, incluindo ministros de estado. O Departamento de 

Agricultura de Western Cape (diferentemente de seu congênere nacional) começou 

recentemente a dar algum apoio aos projetos de agricultura orgânica, principalmente na 

forma de melhoramentos na infraestrutura 

O programa governamental de apoio mais útil (potencialmente), entre todos os lançados 

nos últimos três anos na Cidade do Cabo (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Humano. Stanley Visser, da Cidade do Cabo, relatou essa experiência na Revista de 

Agricultura Urbana no. 16 (Stanley Visser et al. 2006).  

Esse é o processo pelo qual uma política de agricultura urbana para a Cidade do Cabo, 

mais ligada a programas de apoio, foi lançada e testada. A política está agora nos estágios 

final de ratificação e irá fornecer apoio racional e de longo prazo aos produtores urbanos, 

principalmente aos mais pobres. 

Os impactos no ambiente local também foram bastante significativos. A fertilidade natural 

do solo aumentou com a incorporação sistemática de composto orgânico, e os problemas 

com pestes, antes tão frequentes, agora raramente são mencionados. Melhoramentos na 

saúde também têm se tornado evidentes, acompanhando o uso medicinal de hortaliças 

orgânicas frescas para fortalecer o sistema imunológico, e o crescimento da consciência do 

valor terapêutico dos produtos cultivados organicamente.  

Os novos membros muitas vezes mostram sintomas de desnutrição, têm pouca energia e 

pouquíssimo dinheiro. Após uma temporada, comentários sobre sua saúde e disposição 

melhoradas são frequentemente ouvidos. 

Também ocorreram impactos positivos na posição e papel das mulheres como líderes em 

suas comunidades, por meio, por exemplo, de Ilimas – eventos de ajuda mútua no estilo 

“mutirão”. Esses eventos tornaram-se agora uma ferramenta prática para aumentar o 

empoderamento e a mobilização, promovendo o apoio comunitário e a força humana para 

os projetos da SCAGA.  
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Esse processo começou com as mulheres da SCAGA recrutando homens desempregados 

para fazerem o trabalho pesado relacionado com a reintrodução dessa prática rural 

tradicional, podendo depois de realizado o trabalho consumir alimentos e cerveja 

tradicionais. Esses eventos custam muito pouco, mas – o mais importante – eles conferem 

às mulheres o respeito e o apoio da comunidade por causa do trabalho e resultados que 

promovem. Hoje a SCAGA é liderada principalmente por mulheres, bem como, pode-se 

dizer, projetos liderados por mulheres são agora praticamente a norma na VUFA. Quando 

necessário, maridos e filhos vêm ajudar as mulheres de suas famílias no trabalho mais 

pesado nas hortas, e aliviando-as de responsabilidades adicionais na administração 

doméstica. Mas os conflitos surgem quando os homens insistem que todos os alimentos 

produzidos sejam vendidos.  

Tais problemas agora são minimizados na medida em que a liderança das mulheres é mais 

amplamente aceita. Ficou decidido, recentemente, que os homens, embora necessários 

para o trabalho pesado, devem conduzir suas próprias hortas, separadamente. 

Mas as mulheres não são tão perfeitas assim. A dinâmica organizacional constitui-se no 

maior obstáculo para o desenvolvimento comunitário, e é a principal causa do insucesso 

da maioria dos projetos que falharam.  

Os problemas com terra, água, insumo, capital e habilidades são relativamente fáceis de 

resolver, em comparação com os problemas da dinâmica organizacional. No mundo do 

combate à pobreza e da criação de trabalho e renda entre os pobres, as pessoas não podem 

agir isoladamente; elas devem cooperar sempre e enfrentar os inevitáveis problemas de 

relacionamento. 

Após quase acabar várias vezes, por causa das dinâmicas das personalidades, o grupo da 

SCAGA escolheu trabalhar unicamente tomando decisões em reuniões plenárias. Em 

outras palavras, todas as decisões são tomadas por todos, em conjunto. Nenhuma pessoa, 

individualmente, tem mandato ou permissão para assumir poderes executivos em 

qualquer decisão importante. Essa abordagem lhes foi recomendada pela Abalimi. 

Pesquisas de campo independentes confirmaram que esse sistema simples e direto é mais 

viável do que tentar prematuramente construir estruturas organizacionais mais 

complexas. Como resultado desse modo de trabalhar, a SCAGA está operando de modo 

mais tranquilo, com menos discordâncias. Entretanto, agora as decisões podem levar mais 

tempo para serem tomadas, e a SCAGA, como qualquer outro grupo, precisa evoluir para 

lidar com as crescentes necessidades econômicas e legais relacionadas com todos os 

aspectos da administração de uma organização. 

Por exemplo, a SCAGA solicitou sua inscrição como “entidade sem fins lucrativos” na 

Secretaria Nacional de Serviços Sociais, mas conseguir obter e manter tal registro é, por si 

só, uma tarefa sofisticada que requer registros e relatórios financeiros e de produção. Por 

isso existe permanentemente uma pressão para se desenvolver uma estrutura 

organizacional mais sofisticada.  
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Mas não existem modelos prontos para organizações comunitárias de trabalho 

cooperativo reunindo pobres, e a SCAGA – como quase todos os movimentos de base que 

a Abalimi apoia – precisa evoluir para construir sua própria estrutura, passo-a-passo. 

Como já foi mencionado, porém, a Abalimi está trazendo um novo parceiro (Community 

Connections) para ajudar nesse processo. 

Além disso, quando fatores comerciais são considerados, o gerenciamento do dinheiro 

torna-se um teste decisivo para avaliar a saúde organizacional. Dividir os lucros 

adequadamente pode tornar-se bem problemático, bem como lidar com variados tipos de 

mercadorias e valores. No caso da SCAGA, todos os membros trabalham igualmente na 

seção da horta comunitária com finalidade comercial (50% da área total da horta) e por 

isso participam igualmente da renda auferida. E eles podem fazer o que quiserem com o 

rendimento produzido em sua parcela individual na horta comunitária. Eles também 

separaram, no banco, as contas-poupança dos membros dos grupos da conta do projeto. 

Os lucros com as vendas de hortaliças cultivadas na seção comunitária da horta vão para a 

conta do projeto, e o dinheiro ganho com as vendas das hortaliças produzidas 

individualmente vai para as contas-poupança pessoais dos membros do grupo. Essa 

solução parece simples, mas é um bom exemplo da espécie de decisões gerenciais 

elementares que tomam muito tempo da SCAGA (e de outros grupos) para serem 

adotadas. 

O “continuum” de desenvolvimento 

Com base na experiência prática da Abalimi, por 12 anos, com organizações como a 

SCAGA, foi elaborado um guia passo-a-passo de desenvolvimento contínuo e 

sustentabilidade para a agricultura de base comunitária. Ele está atualmente sendo testado 

no campo, e está quase pronto para distribuição.  

Antes de 1994 (quando ocorreram as primeiras eleições realmente democráticas na África 

do Sul), não era possível realizar trabalhos de desenvolvimento entre os pobres, que eram 

majoritariamente negros e envolvidos por um esquema político viciado. A noção de 

desenvolvimento contínuo (ou continuum de desenvolvimento = “development 

continuum”) não é nova, porém a formulação de um processo claro, passo-a-passo, para a 

criação de hortas comunitárias sustentáveis e projetos de microagricultura entre os pobres 

é, sem dúvida, bem recente. 

O guia de desenvolvimento contínuo e sustentabilidade foi criado para apoiar os projetos 

de agricultura urbana.  

No momento, muita energia está sendo desperdiçada pelas agências doadoras tentando 

habilitar produtores de subsistência a produzirem em nível comercial rapidamente 

demais, enquanto que os beneficiários estão confusos com relação ao nível que eles devem 

alcançar, ou até mesmo se eles querem realmente ser agricultores. 
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O guia contém um sistema de medição continuada (índice de sustentabilidade) que avalia 

o desenvolvimento de projetos de agricultura comunitária através de quatro níveis: 

cultivos de sobrevivência; plantios de subsistência; agricultura como meio de vida; e 

produção em nível comercial. Esses níveis foram identificados na experiência de campo, e 

foram definidos padrões de sustentabilidade para cada um deles. O continuum leva em 

consideração a dinâmica social, como os conflitos de grupo, e o “fluxo” de membros, 

permitindo que esses fenômenos sejam vistos como eventos positivos e não como fatores 

limitantes. Agora é sabido que novos grupos precisam de cerca de sete anos para 

estabelecer uma organização relativamente estável dedicada à agricultura comunitária, 

enquanto que as habilidades e conhecimentos típicos de cada nível podem tomar cerca de 

três anos para serem adquiridos.  

A infraestrutura física para a agricultura comunitária, por outro lado, pode ser criada em 

um ano – com exceção da criação de um solo fértil. O desenvolvimento continuado leva os 

fatores limitantes em consideração e permite um fluxo construtivo e empoderador dos 

participantes que têm outras aspirações e usam a agricultura e a horticultura apenas como 

uma fase temporária. 

Com base neste continuum, a Abalimi, em parceria com o Instituto Sulafricano de 

Empresários (South African Institute of Entrepreneurs - SAIE), está desenvolvendo um 

programa especial de treinamento para fornecer assistência permanente aos produtores e 

horticultores comunitários, e facilitando o “fluxo” de agricultores temporários. O 

treinamento capacita pessoas analfabetas ou alfabetizadas, que cultivam no nível da 

sobrevivência, a alcançarem o nível que mais lhes atraem, e até atingirem, eventualmente, 

o nível de operação comercial. O modelo de treinamento também considera um novo tipo 

de agricultura comunitária que está surgindo nos níveis de sobrevivência, subsistência e 

meio de vida – a “horta de apoio terapêutico”, que fornece alimentos orgânicos frescos de 

alta qualidade para as pessoas com doenças crônicas (CSI Handbook, 2006). 

Serviços 

Para estender ainda mais o potencial de desenvolvimento comunitário da SCAGA, o setor 

da Abalimi dedicado ao fortalecimento organizacional usa métodos testados com sucesso 

para aumentar as habilidades e a capacidade organizacional dos produtores (desde 2000). 

O aprendizado horizontal (produtor-para-produtor), as trocas, as ações didáticas e a 

mobilização das poupanças são atividades-chave para o desenvolvimento. Em breve, 

operações de microcrédito estarão disponíveis para os grupos com comprovada 

capacidade de gerar e poupar recursos, por meio de projetos visando os níveis de meio de 

vida e de operação comercial do continuum de desenvolvimento. Os mercados e feiras de 

produtores, as estufas-túnel e as instalações refrigeradas para armazenamento, e 

embalagens que agreguem valor são iniciativas previstas para os próximos anos, 

oferecendo uma ampla variedade de produtos para a comercialização cooperativa e 

criação de novos meios de vida e oportunidades de trabalho para os pobres. 
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Um sistema de certificação orgânica para os produtos, incluindo um selo indicativo, está 

sendo desenvolvido pela Abalimi e a VUFA.  Isso permitirá aos membros da associação 

obterem certificação mais barato, e aumentar o potencial de vendas de seus produtos. 

A Abalimi também está determinada a assegurar que a certificação orgânica não funcione 

como um obstáculo para produtores sem experiência com as práticas orgânicas. Juntos 

com a SAIE, ela está desenvolvendo um programa de treinamento “Master Gardeners”, 

agora chamado de “Agriplanner 2”, que, uma vez aprovado, irá habilitar os horticultores 

analfabetos a progredirem do nível de sobrevivência para até o nível comercial. Ele 

também será base de um programa de capacitação que permitirá aos produtores orgânicos 

retornarem às terras abandonadas situadas em Eastern Cape. 

Com seus objetivos sociais e relativo sucesso econômico, a SCAGA é o primeiro exemplo 

na África do Sul de agricultura urbana comunitária orgânica e sustentável adotada como 

uma escolha permanente de modo de vida. Consistentemente com as melhores intenções 

do desenvolvimento comunitário, não há limite para o que pode ser alcançado pelos 

produtores urbanos da Cidade do Cabo, uma vez que encontrem o caminho para trabalhar 

novamente a terra com confiança e boa-vontade. 

O maior obstáculo que as organizações de produtores urbanos enfrentam entre os pobres 

construir a unidade do grupo em um mundo competitivo neoliberal, onde os recursos 

destinados a promover seu desenvolvimento são quase sempre muito limitados. Essa 

união não pode ser construída se for injetada de cima para baixo. Ela deve ser construída 

membro a membro, associação por associação, no nível micro para que então as propostas 

e soluções a níveis meso e macro possam ter um efeito real nas comunidades urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo publicado na edição no. 17 da Revista de Agricultura Urbana 

http://www.agriculturaurbana.org.br/RAU/AU17/AU17.html
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Um esquema de cestas de hortaliças na Cidade do Cabo, 

África do Sul 
Femke Hoekstra 

f.hoekstra@etcnl.nl 

Rob Small 

rsmall@xsinet.co.za  

Embora inúmeras experiências com a “agricultura apoiada pela comunidade” (Community 

Supported Agriculture - CSA), incluindo sistemas de entrega de cestas de hortaliças na 

Europa e nos Estados Unidos, já tenham sido documentadas, o mesmo não acontece nos 

países em desenvolvimento. O projeto Abalimi/Harvest of Hope (Colheita de Esperança) é um 

caso especial, pois se trata de uma empresa social que trabalha com pessoas pobres em 

áreas urbanas, que produzem as hortaliças vendidas aos consumidores apoiadores. 

Como o projeto começou 

A Abalimi Bezekhaya1 (“agricultores domésticos”, em xhosa) é uma organização da 

sociedade civil que trabalha para empoderar os setores mais pobres e vulneráveis por 

meio da agricultura urbana ecológica. A 

Abalimi opera nas “comunidades” de 

Khayelitsha, Nyanga e nas zonas 

periféricas da Cidade do Cabo.  

Essas áreas reúnem cerca de um milhão 

de habitantes, a maioria vindo de Cabo 

Leste e das antigas comunidades de 

Transkei e Ciskei dos tempos do apartheid, 

e inúmeros deles estão desempregados.  

Equipe da Colheita de Esperança preparando  

cestas de hortaliças - Foto: Femke Hoekstra 

Nos últimos 28 anos, a Abalimi vem trabalhando com pequenos agricultores que vivem e 

produzem em assentamentos informais. Esses produtores (ou microagricultores, como a 

Abalimi os chama) são pobres e, em sua maior parte, mulheres envolvidas na produção de 

hortaliças em pequenas hortas domésticas e comunitárias, para suplementar a dieta, 

melhorando a alimentação e a segurança alimentar da família, e gerar renda adicional de 

forma sustentável. Outros benefícios são o fortalecimento da coesão comunitária, o 

desenvolvimento pessoal e a promoção da autoestima 

                                                

1 A Abalimi é um dos parceiros locais da RUAF, e o projeto Harvest of Hope faz parte do programa “Da semente até a mesa” 

(From Seed to Table - FStT). 

mailto:f.hoekstra@etcnl.nl
mailto:rsmall@xsinet.co.za
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O principal instrumento para o sucesso da 

Abalimi (e do programa Colheita de Esperança) 

é a implementação de uma “cadeia de 

desenvolvimento”.  O raciocínio por trás dessa 

metodologia é considerar que a abordagem 

convencional empurra os pobres para a 

produção comercial muito rapidamente, embora 

eles precisem, primeiro, passar por uma série de 

etapas preparatórias para adquirir mais 

experiência nessa atividade, com suas várias 

interfaces.  

Parcela com cultivo rotulado em 

horta comunitária. Foto: Femke Hoekstra 

Além disso, sem apoio suficiente (subsídios e treinamento), o desenvolvimento promovido 

tem pouca chance de se tornar sustentável. Uma abordagem mais cuidadosa é necessária 

para lidar com a dinâmica e os desafios sócio-políticos, ambientais e econômicos que os 

pobres enfrentam diariamente, como educação insuficiente, mentalidade “pobre”, tensões 

raciais, de gênero e de classe, solo muito pobre e o desemprego em massa.  

Assim, a cadeia de desenvolvimento no modelo Abalimi tem quatro etapas: a fase de 

sobrevivência; a de subsistência; a de nutrição familiar; e a de comercialização (ver mais 

sobre “cadeias de desenvolvimento” em Van Veenhuizen, 2009, p.160).  

Com o decurso do tempo, a Abalimi percebeu que alguns dos produtores na fase de 

subsistência já tinham a ambição de vender parte de sua produção, mas lhes era difícil 

fazê-lo para uma clientela maior do que a sua vizinhança imediata (as vendas “sobre a 

cerca”). Ao mesmo tempo, a Abalimi verificou um interesse crescente por produtos 

orgânicos na Cidade do Cabo. Isso acabou levando à implantação de um sistema de 

comercialização para vender cestas de hortaliças orgânicas da estação com entregas 

semanais. Para isso, foi criada uma unidade de comercialização dentro da Abalimi só para 

gerir esse sistema, com o nome de Colheita da Esperança (Harvest of Hope).  

Os principais objetivos do programa são: 

 Criar um mercado sustentável e crescente para os produtores urbanos e periurbanos da 

Cidade do Cabo; 

 Usar esse mercado como um motor para o aumento da renda e como instrumento para 

a redução da pobreza nas comunidades populares; 

 Garantir, para os consumidores, o acesso a alimentos orgânicos frescos a preços 

competitivos e contribuir para a redução da “quilometragem alimentar” (a distância 

que a comida viaja desde o campo até a mesa). 
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Por que um sistema de entrega de cestas? 

Após uma cuidadosa análise de mercado, a entrega de cestas de hortaliças orgânicas foi 

escolhida como a opção mais promissora de comercialização para os produtores, por uma 

série de razões. O esquema de cestas é suficientemente flexível para lidar com falhas na 

produção, colheitas atrasadas e qualidade sofrível, dando aos produtores tempo para 

aprender mais e tornar a produção mais 

consistente, tanto em termos de qualidade quanto 

de quantidade. Variar o conteúdo das cestas a 

cada semana permite contornar problemas com a 

inconsistência das colheitas, pois geralmente é 

possível fazer combinações, com os produtos 

disponíveis, que satisfaçam os consumidores.  
 

Horta em Khayelitsha 

Foto: Femke Hoekstra 

O conceito de cestas de hortaliças envolve vários desafios para os produtores: ampliar a 

cadeia de distribuição (para ter acesso a mercados fora de sua comunidade local); 

estabilizar o fluxo de caixa e as questões de liquidez (conseguir dinheiro mensalmente, e 

não apenas ao final da estação de cultivo); garantir um valor médio e estável (evitando a 

flutuação de preços); lidar com as variações sazonais (o conteúdo das cestas varia durante 

o ano, mas sempre há o que vender). 

Embora o preço que os produtores ganhem ao vender para o programa seja 

frequentemente menor do que poderiam obter vendendo diretamente aos vizinhos, a 

Harvest of Hope lhes oferece um mercado regular e uma fonte de renda mais segura e 

estável. O preço pago pelas hortaliças está baseado em análises comparativas com os 

preços praticados em vários supermercados e atacadistas.  

Como o esquema funciona 

Os produtores que participam do programa são treinados em sistemas de negócios 

apropriados à sua escala de produção. Eles assinam contratos simples para cultivar 

hortaliças específicas em canteiros com área determinada para produzir colheitas pré-

quantificadas por preços pré-marcados, a ser colhida em datas pré-definidas. Os próprios 

produtores fazem a colheita, o controle da qualidade e a limpeza das hortaliças e as 

preparam para o transporte.  

O programa recolhe as hortaliças nas hortas uma vez por semana, e as entrega no galpão 

de preparo das cestas, anexo ao escritório da Abalimi e com todos os equipamentos 

necessários para processar hortaliças. Lá as hortaliças são pesadas (para registrar o total de 

hortaliças entregue por cada produtor), lavadas, cortadas e embaladas ou reunidas em 

maços, dependendo do tipo de hortaliça.  

O mesmo número de hortaliças é incluído em cada cesta.  



151 

 

A equipe central inclui cinco pessoas, incluindo um representante da Abalimi, e vários 

produtores também ajudam no galpão de empacotamento, em rodízio, para que todos 

conheçam o processo completo de processamento e comercialização. 

Existem dois tipos de cestas. A grande (vendida pelo equivalente a 10 Euros), é um caixote 

plástico empilhável e contém entre 9 e 12 hortaliças diferentes, dependendo do custo de 

produção.  

Os alimentos-padrão incluem batata, cebola, cenoura, um pacote com hortaliças cortadas, 

e broto de feijão. As outras hortaliças, dependendo da estação, incluem tomate, pimentão, 

batata-doce, feijão, ervilha, abóbora, espinafre, cardo e beterraba. As cestas também 

contêm geralmente algum tipo de alimento especial e mais caro, como cogumelo, tomate-

cereja, pimenta vermelha ou amarela, fornecido por outros produtores.  

A cesta menor foi introduzida, a pedidos, em fevereiro de 2009 (vendida pelo equivalente 

a 7 Euros), é na verdade uma sacola plástica (eles já estão pensando em uma alternativa 

mais ecológica...) que contém entre 6 e 7 hortaliças diferentes. 

Depois do empacotamento, a equipe do Harvest of Hope leva as cestas para os pontos de 

entrega, onde os consumidores vêm buscá-las. A maior parte dos pontos de entrega 

funciona em escolas primárias (entre 15 e 20 no total) localizadas nos subúrbios da Cidade 

do Cabo, mas há pontos funcionando em outras instituições e numa quitanda. As escolas 

parecem ser o melhor local para a distribuição, pois os pais combinam as atividades de 

buscar os filhos e pegar a sua cesta de hortaliças. 

O programa Harvest of Hope em números, em abril de 2010: 

O programa Harvest of Hope é responsável pelas atividades de comercialização da 

Abalimi. Desde que começou, em fevereiro de 2008, cresceu dos oito grupos iniciais de 

produtores até os atuais 18 (reunindo um total de 118 agricultores), e aumentou o 

número de assinantes, para as cestas semanais, de 79 para cerca de 180 em abril de 2010 

(e continua crescendo). 

Para cada 100 caixas produzidas, são necessários 8.415m2 de terra. O total de terra usada 

pelo programa soma 26.047m2.   

A renda média por produtor chega a ZAR3.000 (?) por mês, trabalhando uma área 

medindo em média 500m2. 

Apoiando o movimento CSA 

Manter o negócio de pé inclui o planejamento da produção, o treinamento e a preparação 

dos produtores para a produção (semi) comercial, monitorar o seu desempenho, 

providenciar os insumos e controlar as finanças. Uma organização intermediária operando 

entre os produtores e consumidores (neste caso, a Abalimi/Harvest of Hope) é necessária, 

especialmente durante o período inicial.  
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No nível operacional, o negócio é gerido praticamente apenas pelo próprio grupo-alvo, 

representado no nível gerencial do projeto pelo principal líder dos produtores e por outras 

lideranças das comunidades abrangidas. 

A Abalimi monitora a sustentabilidade de todas as hortas com base em vários indicadores 

pré-definidos para garantir que os produtores estejam aptos a participar do programa. 

Além disso, a Abalimi organiza o plano de produção. O programa desenvolveu uma 

ferramenta de planejamento que mostra, para cada semana do ano, quanto precisa ser 

plantado em cada horta para se obter uma certa quantidade de quilos por semana por 

cesta (para um número total de cestas). O programa calcula a produção com uma folga de 

10%. Por meio dessa folga, eles são capazes de lidar com perdas de produção e podem 

entregar os melhores produtos a seus clientes. Os eventuais excedentes vão para 

instituições de caridade, para a equipe e os voluntários.  

Além disso, as “escolas práticas para produtores urbanos” (Urban Producer Field Schools 

– UPFS), que são parte do projeto da Fundação RUAF “Da semente até a mesa”), têm o 

objetivo de analisar os pontos fracos do ciclo produtivo e treinar os produtores para 

aumentar sua produção. As UPFS oferecem sessões de treinamento sobre assuntos que 

incluem controle da qualidade, manejo do solo e controle de pragas. 

A Abalimi fornece insumos como sementes, mudas, composto, fertilizantes e 

equipamentos, gratuitos ou subsidiados, dependendo do preço do insumo. Os grupos 

estão começando a contribuir (com 100% dos custos das sementes e mudas e 10% dos 

custos com estrume de gado), com descontos em seu pagamento mensal. Atualmente, os 

grupos são capazes de contribuir apenas para cobrir parte dos custos, e não conseguem 

fazer novos investimentos sozinhos, mas a Abalimi entende que os subsídios e os serviços 

de apoio são necessários para qualquer atividade agrícola de interesse socioambiental, 

atualmente. 

Relações com os consumidores 

É sempre um desafio manter todos os clientes satisfeitos. Os consumidores assinantes do 

programa são informados semanalmente por e-mails e podem colaborar como voluntários 

ou participar de uma visita semanal às hortas ou ao galpão, tornando-se de fato parte da 

CSA. Foi feita uma pesquisa de avaliação (março de 2010) com os clientes que haviam 

abandonado o esquema para identificar os motivos da saída. Os motivos alegados estão 

listados a seguir: 

Tamanho da cesta (insatisfação para 23% dos clientes): ou demais ou de menos; levando 

ao desperdício ou à falta de alimentos;  

Variedade (insatisfação para 25%): as variedades oferecidas (demais ou de menos; 

presença insuficiente dos alimentos básicos (p.ex. batata), e presença frequente de 

alimentos pouco atraentes (para as crianças); 
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Local de distribuição (insatisfação para 25% dos clientes): preocupação com tempo, dia ou 

localização. Alguns clientes prefeririam receber em casa; 

Financeiro (insatisfação para 7% dos clientes): Alguns consumidores afirmaram encontrar 

os mesmos produtos mais baratos à venda em supermercados; 

Autonomia: 5% dos consumidores começaram suas próprias hortas e produzem hortaliças 

suficientes para seu consumo; 

Escolha: 7% estavam insatisfeitos com a seleção das hortaliças, preferiam escolher 

pessoalmente ou saber antecipadamente o que estaria incluído na cesta, de modo a 

adaptar suas outras compras com base nessa informação. 

Outros ainda saíram por que se mudaram, ou passaram a comer mais fora ou consumir 

comida pré-preparada, encontraram outro fornecedor ou não sabiam preparar os 

alimentos incluídos (embora uma receita seja sempre incluída na cesta). 

Além disso, quando as escolas fecham por causa das férias e feriados, não há um local de 

entrega alternativo, e o número de cestas vendidas cai bastante. Nas férias mais recentes, 

este ano, a venda de cestas caiu de 195 para 131. 

O futuro 

Desde 2008, o programa Harvest of Hope evoluiu de uma iniciativa de pequena escala 

para se tornar um negócio de sucesso, envolvendo logística complexa e bem organizada. 

Criou acesso para os pequenos produtores a um novo mercado, e está trabalhando para a 

criação de um sistema alimentar alternativo. Em 2010, o Harvest of Hope recebeu o Prêmio 

Impumelelo de Inovação, que “recompensa projetos excepcionais que envolvem parcerias 

com o setor público e melhoram a qualidade de vida das comunidades pobres de modo 

inovador”.  

Em algumas hortas comunitárias, a idade média dos produtores chega a 60 anos, 

implicando em níveis de produção relativamente baixos. Por outro lado, a pouca 

participação dos jovens poderá ter consequências a longo prazo.  
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A agricultura onde fica hoje a Cidade do 

México pode ser rastreada no tempo até a 

grande cidade de Tenochtitlán, um dos mais 

importantes centros urbanos da América pré-

colombiana (Palerm, 1990). Recentemente 

surgiram novas formas de agricultura dentro e 

ao redor da Cidade do México, as quais – 

como aquelas dos tempos pré-coloniais – 

podem ser consideradas como ecossistemas 

urbanos, já que a maior parte dos seus 

insumos é obtida dentro da própria 

“biorregião” da cidade”. 

O nopal é um importante produto da região 

A Cidade do México situa-se a uma altitude média de aproximadamente 2.200 metros, 

apresentando uma temperatura moderada (entre 18ºC e 24ºC) e um índice anual de chuvas 

variando entre 700 e 1.400 mm. A zona metropolitana da Cidade do México (ZMCM) 

cobre uma área de 7.860 km2, que inclui o Distrito Federal e 54 outros municípios, e abriga 

uma população total de cerca de 22 milhões de habitantes (INEGI, 1990).   

Os principais sistemas de produção da área podem ser categorizados como “urbanos” 

(pequenas hortas domésticas e produção de leite de vaca e carne de porco), “suburbanos” 

(hortas domésticas, produção comercial de flores e hortaliças – inclusive em estufas – e de 

leite e laticínios), e “periurbanos” (nos platôs: produção de nopal – um cacto comestível – e 

de hortaliças, milho, leite e derivados, silvipastagens, apicultura, ovinocultura; e nos vales: 

criação de gado, produção de amaranto e cacto-pera opuntia sp.).  

Os insumos para esses diversos sistemas urbanos e periurbanos de produção agrícola são 

os resíduos domésticos e também outros disponíveis na cidade. 
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Resíduos orgânicos 

Geralmente, nesses sistemas produtivos, os insumos externos são poucos. Os resíduos 

sólidos orgânicos são uma importante fonte de alimentos para os animais e são recolhidos 

em mercados, restaurantes e residências nas proximidades.  

A quantidade de resíduos sólidos orgânicos obtidos dos mercados locais e do Depósito 

Municipal de Suprimentos Alimentares (DMSA) é considerável. Ocupando 300 ha, o 

DMSA recebe 60% da produção nacional e distribui frutas e hortaliças para os mercados 

existentes dentro e fora da Cidade do México. Losada et al. (1996) estimou a sua produção 

diária de resíduos sólidos orgânicos (em 1996) em 725 toneladas.  

Pelo menos 90 t desses resíduos eram usadas para alimentar cerca de 2.500 vacas de leite 

na vizinhança (região leste da cidade), que produzem cerca de 37.500 litros de leite por 

dia. Os resíduos de tomate eram usados mais especificamente para alimentar cerca de 

50.000 porcos, e os outros serviam para alimentar galinhas e coelhos.  

Os resíduos orgânicos sólidos oriundos da indústria de transformação de alimentos 

(fábricas de tortilhas e biscoitos, moinhos e processadores de milho, padarias etc.) são 

usados em estábulos, vacarias (produção de leite e carne) e pocilgas como uma fonte 

alimentícia rica em amido.  

Os porcos também são alimentados com resíduos sólidos oriundos das moradias. A grama 

dos canteiros e praças constitui uma fonte secundária de alimentação para os animais das 

vacarias nos espaços urbanos. 

Nas zonas suburbanas e periurbanas, o estrume fresco dos currais e estábulos serve como 

excelente insumo para as atividades agrícolas. É uma boa fonte de matéria orgânica, 

macronutrientes (N, P, K) e água, e protege as plantações contra as baixas temperaturas. 

Esses dois últimos benefícios são de particular importância no cultivo do nopal em platôs. 

No sistema produtivo chamado chinampa (forma tradicional de aquicultura usando 

grandes estrados flutuantes onde se cultivam as plantas em lagoas), praticado nos 

subúrbios e vales periurbanos, o excreta humano seco (cerca de 20% de água) é 

incorporado no composto que servirá de substrato nos estrados flutuantes.  

Em terra firme, esses mesmos resíduos secos também podem ser adicionados diretamente 

ao solo, no cultivo do milho.  

Resíduos vegetais da produção de nopal (14 toneladas/ha/ano) servem como um 

importante insumo nas áreas terraceadas durante a estação das podas (março, abril e 

maio). Em todos os casos, os resíduos são obtidos de graça, só precisando pagar pelo 

transporte. 
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Fluxos de massa e energia  

Há outros insumos externos que precisam ser considerados no balanço energético da cidade 

(ver também o próximo artigo).  

Nos sistemas de produção leiteira mais avançados, incluem-se as compras de vacas prenhas, 

remédios, sêmen (para inseminação artificial), rações ricas em proteínas, sais minerais e 

vitaminas e outros suplementos.  

Nas operações agrícolas mais comerciais, há necessidade de comprar sementes, adubos 

químicos, herbicidas e inseticidas, materiais para estufas etc.  

O fator mão-de-obra é geralmente mais intensivo na produção de hortaliças, legumes, 

flores e nopal (tanto nos sistemas chinampa quanto em platôs; Canabal e Torres, 1992) do 

que na criação de animais (com algumas exceções, como nas criações estabuladas).  

O uso de água e energia, entretanto, é mais alto nas criações de animais. O uso maior de 

gasolina e transporte para os produtos agrícolas é consequência do transporte do estrume 

dos estábulos até o campo de cultivo, e dos produtos colhidos até o mercado. 

Os resíduos consumidos pelos animais nas vacarias e pocilgas urbanas são 

predominantemente locais, e o esterco produzido constitui um importante insumo para a 

agricultura nas áreas suburbanas e periurbanas.  

Mas os balanços energéticos nesses 

sistemas urbanos ainda podem ser 

bastante otimizados; por exemplo: a 

pesquisa sobre a produção de nopal 

(Losada et al. 1996) mostra variados 

graus de eficiência na captura da 

energia bem como no uso dos 

micronutrientes.  

O consumo de insumos externos é  

muito baixo na produção periurbana. 

 Em contraste com os meios de produção convencionais – que são altamente dependentes 

de fontes de energia não renováveis e de combustíveis fósseis – a energia e os nutrientes 

que fluem nesses sistemas urbanos e periurbanos derivam de insumos de origem 

biológica, que se constituem em recursos renováveis. Esses sistemas também têm um 

efeito positivo na formação do solo a longo prazo. 
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Agricultura urbana 

Os sistemas de produção urbana na Cidade do México, como o sistema chinampa e o 

terraceado estão bem adaptados ao ambiente urbano. Eles fazem um uso otimizado dos 

insumos locais, utilizam os resíduos locais como fontes de nutrientes e são interligados. 

Como qualquer sistema de produção, eles precisam de gestão apropriada (especialmente 

nas vacarias, onde o odor do estrume e a presença de moscas precisam ser controlados), 

mas em geral representam relativamente pouco risco para o ambiente urbano. 
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O agroecossistema ‘Chinampa’ é um sistema de produção suburbano muito diversificado 

(Jiménez et al., 1990, Losada et al., 1998) e praticado nas áreas suburbanas e periurbanas da 

Cidade do México. Soriano (1999) descreveu o sistema chinampa como composto por cinco 

subsistemas interligados (parcelas agrícolas; unidades de gado leiteiro; produção de quintal; 

hortas; e estufas). Um resumo sobre uma avaliação dos fluxos de energia e da eficiência 

energética do sistema chinampa é apresentado aqui. 

A ‘energética agrícola’ envolve a análise dos fluxos de energia de todos os insumos e 

produtos de uma cultura ou de um sistema de produção animal, enfatizando a eficiência 

dos subsistemas de produção interligados. 

Normalmente, um indicador de entrada / saída é calculado como um indicador da 

eficiência de produção de um dado produto. Também pode ser usado como um indicador 

de sustentabilidade (Senanayake, 1991): quanto menor a relação de energia, mais caro o 

sistema. A análise de qualquer sistema de produção depende da fronteira adotada. As 

avaliações energéticas são importantes porque destacam o esgotamento das fontes de 

energia não renováveis e o efeito crescente que isso tem sobre os preços. 

Foram analisados quatro subsistemas de parcelas dedicadas a cultivos e três à produção 

de leite e laticínios. Os dados sobre entradas e saídas foram coletados em entrevistas com 

os proprietários. Os valores energéticos das diferentes entradas e saídas de ambos os 

subsistemas foram determinados usando valores energéticos-padrão – MegaJoules (MJ) 

por kg – de várias fontes da literatura, ou foram estimados utilizando-se vegetais de 

composição química similar. 

O estudo analisou a energia necessária para a produção de fertilizantes químicos, das 

sementes melhoradas (uma alta porcentagem de sementes é produzida localmente) e da 

forragem para os animais.  

O estrume foi considerado como um insumo para as parcelas agrícolas e como um 

produto das operações leiteiras.  

O milho é produzido localmente, portanto, apenas seu valor energético foi considerado e 

não a energia investida em sua produção. 
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Entre os sistemas de produção estudados, o mais eficiente foi o adotado na unidade de 

laticínios de propriedade de Roberto Peña (RP na tabela), enquanto as parcelas cultivadas 

foram as menos eficientes. O principal fator que afetou a eficiência foi o uso de insumos 

externos, aumentando muito o consumo de energia. 

À medida que mais estrume produzido localmente é utilizado como adubo nas parcelas 

cultivadas, substituindo o fertilizante industrial importado, as mudanças no balanço da 

energia envolvida resultam na melhoria da eficiência energética do subsistema. 

A produção de hortaliças e outros vegetais nas chinampas é um sistema de baixa energia. 

A utilização de sementes locais e fertilizantes orgânicos representa importante economia 

de energia porque esses insumos não requerem energia extra para serem produzidos e 

transportados.  

As unidades de produção do chinampa que utilizavam seus próprios materiais (insumos 

internos) eram as mais eficientes, demonstrando que a sustentabilidade da agricultura 

chinampa depende do próprio sistema, isto é, da utilização dos resíduos ou de materiais 

recicláveis na unidade. 

O uso de subprodutos industriais na produção de leite melhora a eficiência dos sistemas 

de laticínios. Considerar o estrume como uma produção e não como um resíduo dá outra 

dimensão à eficiência de tais subsistemas. A utilização de subprodutos industriais (farelo 

de trigo, milho moído, massa de milho, palha de aveia) é desejável em termos energéticos, 

uma vez que utiliza fontes de energia que de outra forma seriam desperdiçadas. 

Modificações na razão energética nas sete unidades de produção estudadas 

Lotes de produção agrícola Lotes de laticínios 

Unidade produtiva FR SF MF H AN AS RP 

Razão energética (I / O) 

MJ consumidos/ MJ produzidos 122.48 26.06 3.9 31.9 0.54 1.011 0.19 

Razão energética modificada 32.14 8.5 1.5 8.6 4.78 6.01 1.75 
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Alianças entre agricultores e outros atores sociais em Dacar  
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Os agricultores urbanos produzem safras dentro e ao redor das cidades (Mougeot, 2000). Eles 

não formam um grupo separado da população urbana nem vivem de modo autossuficiente, 

mas sim mantêm diversas relações com outros atores na cidade. Algumas dessas relações 

vão além da venda de produtos agrícolas e não agrícolas, e se transformam em estratégias e 

alianças envolvendo outros atores socioeconômicos e políticos. 

A cidade de Dacar com as áreas rurais ao seu redor pertence ao departamento (estado) de 

Rufisque, a menor região do Senegal. Ela cobre apenas 550 km2, ou 0,3% do território 

nacional, mas tem uma população de 2,4 

milhões de habitantes, ou 24% de toda a 

população do país (DPS, 2002). A taxa de 

crescimento populacional na cidade é de 4% ao 

ano, bem acima da média nacional, de 2,9%. A 

densidade populacional atinge cerca de 10.500 

habitantes/km2 no distrito de Pikine, e na 

comuna de Dacar (ISRA, 1997).  

Produtores membros do UPROVAN em Pikine.  

Foto: Awa Ba 

A população crescente precisa de mais inovações em seus modos de vida e de um 

aumento na oferta de alimentos. 

A cidade é abastecida pela produção oriunda das áreas rurais próximas, mas apesar do 

acesso relativamente fácil, por rodovia ou ferrovia, a produção local, dentro dos limites da 

cidade, principalmente na área de Niayes, também é bastante importante (1). 

As alianças entre os produtores e outros atores nas áreas agrícolas de Dacar, e a influência 

dos formuladores de políticas serão discutidas a seguir. 

O estudo 

Este artigo relata os resultados de um estudo realizado pelo autor em 2005 e 2006 sobre 

seis categorias de atores na agricultura em Dacar. Um grupo de 180 produtores foi 

entrevistado em 2005, e 98 deles foram re-entrevistados em 2006. Além deles, também 

foram entrevistados 60 consumidores, 30 vendedores, 13 administrados eleitos de nível 

local (prefeitos de Pikine Nord e Ouakam) e regional, 8 técnicos extensionistas, e 6 

planejadores.  
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O grupo de produtores era composto por 34 horticultores comerciais, 36 fruticultores, 30 

floricultores, 31 pequenos horticultores (plantando principalmente para subsistência), 1 

produtor de arroz, 10 piscicultores e 38 criadores de vários tipos de animais. 

O contexto da análise 

A organização geral do abastecimento de alimentos para as cidades pode ser analisada em 

termos de setores, dentro dos quais os atores fornecem as funções necessárias para o 

funcionamento da cadeia. Essas funções elementares (ver figura) são organizadas ao redor 

de três momentos na negociação dos preços: 

 dentro e perto dos locais de plantio, quando os produtos são vendidos pelos produtores 

aos recolhedores (intermediários primários); 

 nos mercados atacadistas, quando os produtos trazidos pelos recolhedores são 

comprados pelos distribuidores (intermediários secundários); 

 nos mercados varejistas (intermediários terciários), quando os consumidores compram 

os produtos. 

Em uma situação normal de negociação de preços no mercado, a posição econômica de um 

ator influencia sua capacidade para determinar o preço. A produção e o consumo 

normalmente estão separados, e os atores do mercado atacadista (recolhedores e 

distribuidores) dominam as transações. Porém, outras formas de organização estão 

surgindo, que já podem ser reconhecidas em Dacar. Essas novas formas de negociação 

chegam mais perto do conceito de “comércio justo”, no qual a fraqueza econômica de um 

ator não significa necessariamente que ele vai ser dominado. 

Diversificação de tarefas e profissões 

Especialização 

A proximidade do mercado urbano oferece aos produtores urbanos uma oportunidade 

para se especializarem e diversificarem a sua produção. Por exemplo, um ex-agricultor do 

Grande Niaye de Pikine decidiu que iria transportar bens e produtos. Para desenvolver 

sua nova atividade, ele optou por permanecer em contato com seus antigos colegas, e 

agora ele desempenha um importante papel na organização da comercialização da 

produção agrícola e de insumos volumosos, como estrume animal.  

De fato, ele ajuda outros produtores a trocar insumos de e para a cidade. Ele transporta, a 

pedido, as colheitas dos produtores para os mercados urbanos e traz os insumos agrícolas 

para os campos produtivos.  

Essa é uma empresa individual a serviço dos produtores da comunidade, dos 

comerciantes e dos consumidores das proximidades. Ao facilitar aos produtores terem 

mais acesso aos mercados urbanos, este empreendedor informal participa na manutenção 

de uma cadeia que forma a base de uma aliança. 
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Integração produção-consumo 

Conhecidos popularmente como “Bana-bana” no Senegal, os “estoquistas” são 

frequentemente especializados em vendas no varejo de produtos não agrícolas. Assim, os 

produtores podem pedir e receber suprimentos em seus locais de trabalho, principalmente 

insumos agrícolas como fertilizantes. No Grande Niaye de Pikine, esse papel é 

frequentemente desempenhado por mulheres.  

Uma dessas mulheres tornou-se uma horticultora comercial enquanto desenvolvia sua 

atividade profissional principal. Ela arrendou um pedaço de terra e contratou um 

agricultor para cultivá-lo. 

Embora atuando no nível individual, essas estratégias ajudam a fortalecer as capacidades 

dos produtores e de suas organizações, economizando tempo que pode ser dedicado à 

produção. Essas trocas são benéficas para toda a comunidade. 

Construindo relações 

Do produtor ao consumidor: ação coletiva em Pikine Nord 

Em Pikine Nord, um distrito perto do Grande Niaye de Pikine, foi criado um “Espaço de 

Consensos” (Espace de Concertation – ECO) para agir em vários aspectos da vida social, 

como desenvolvimento econômico, cultura, saneamento etc. Criado em 2002 e reconhecido 

oficialmente em Fevereiro de 2003, a ECO de Pikine Nord congrega cerca de 50 

organizações e estruturas como associações culturais e esportivas, associações de 

moradores, grupos de apoio a mulheres, e grupos de interesse econômico. Alguns desses 

últimos foram criados por agricultores que produzem no Niaye. A ECO criou um centro 

de vendas no varejo, uma espécie de minimercado para facilitar a venda e a compra de 

produtos agrícolas, facilitando a comercialização da produção dos agricultores. A loja, 

localizada no centro da cidade, é importante por que elimina a longa cadeia atacadista e 

apoia objetivamente os produtores locais. Essa organização ajuda assim a fortalecer as 

capacidades associativas e produtivas dos agricultores. 

Primeiro o autoconsumo: pequenas hortas coletivas 

Esse tipo de horticultura promove o plantio de todos os tipos de hortaliças em contêineres, 

que podem ser cheios com um substrato sólido, como casca de amendoim ou palha de 

arroz (usados sozinhos ou combinados), laterita ou água. Tanto os substratos sólidos 

quanto os líquidos recebem os micro e macroelementos necessários para o crescimento das 

plantas. A única condição natural indispensável, para essas micro-hortas, é que recebam 

pelo menos seis horas de luz do sol por dia. 

Desde sua introdução, essa técnica desenvolveu-se rapidamente graças à estratégia 

multiatoral envolvida. Realmente, de 50, em 1999, o número de famílias que adotaram essa 

técnica pulou para 1.440 em 2002 (Departamento de Horticultura, 2002).  
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Esses produtores contribuem para a sua própria segurança alimentar e para a dos vizinhos 

e moradores da cidade, por meio da venda de seus excedentes. Esse sucesso pode ser 

atribuído ao fato de que os promotores focalizaram primeiramente os grupos de interesse 

econômico, frequentemente formados por mulheres. Por exemplo, em uma amostragem 

com 31 micro-horticultores, 16 deles pertenciam a algum grupo de interesse econômico. 

Muitas dessas mulheres tinham sido treinadas por agentes do Departamento de Serviços 

para o Desenvolvimento Rural, primeiro sobre os processos de produção propriamente 

ditos, e depois sobre o manejo dos insumos. Por sua vez, essas mulheres tornaram-se 

treinadoras de outros membros, e capazes de gerar mais renda para suas famílias, e 

principalmente parar suas crianças. 

Alianças institucionais e formas de apoio  

Financiando empreendimentos de horticultura comercial 

Foram criados contratos de pré-financiamento no distrito de Rufisque, onde os terrenos 

produtivos podem ter até 20 ha de área, sendo geralmente maiores do que nos outros três 

distritos da região de Dacar (2). Esse mecanismo dá aos produtores comerciais os recursos 

necessários para sua produção. Por exemplo: um grande comerciante que opera no 

mercado de Thiaroye, o mercado de hortaliças de Dacar, adianta o dinheiro para um 

horticultor comercial que atua na área de Conduite de Gaz com a condição de este lhe 

garantir prioridade na compra de sua produção. Esse adiantamento não é dado ao acaso; 

baseia-se na confiança mas também na qualidade e quantidade da produção esperada. Se 

os recursos adiantados pelo comerciante forem maiores do que o valor da colheita, o 

horticultor lhe reembolsa a diferença; se menores, o comerciante completa o que faltou 

(ver também Moustier e outros, 2001). Em alguns desses contratos, o dono da terra adianta 

os recursos necessários para a compra dos insumos e de equipamentos agrícolas, e às 

vezes até dos mantimentos necessários para as refeições do horticultor. Nesse caso, depois 

de vendidos os produtos colhidos, o proprietário recupera o adiantamento antes de 

repartir os lucros com o produtor. Porém esse modelo de pré-financiamento implica no 

risco de dominação e dependência. 

Uma outra forma de pré-financiamento baseia-se na solidariedade entre os atores. Esse 

sistema é mais igualitário e aplicado mais frequentemente pelos pequenos produtores 

urbanos, como por meio da Rede de Bancos de Poupança e Crédito – RECEC (3). Essa rede 

foi criada com apoio da Enda-Graf Sahel (4) e facilita o “acesso a crédito por meio da 

mobilização da poupança popular através da solidariedade”. Ela habilita os pobres a 

financiarem suas atividades de agricultura urbana (horticultura comercial, fruticultura 

etc.), a criação de pequenos ruminantes e de galinhas (criadas soltas) e a comercialização 

dos produtos. Em 2001, foram concedidos quase 5.700 créditos, num total de 588 milhões 

de francos CFA, 98% dos quais concedidos a pessoas físicas (83% para mulheres e 15% 

para homens), e os restantes 2% concedidos a organizações de base comunitária. 
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Os créditos são concedidos em termos de curto prazo, e essencialmente visam capacitar os 

beneficiários a cobrir suas necessidades de capital de giro para desenvolver suas 

atividades produtivas agrícolas: compra de insumos agrícolas, pagamentos de mão-de-

obra etc.). O financiamento para investimentos em capital fixo (compra de equipamentos) 

é excepcional: 20 % dos créditos são depositados como poupança em garantia. Essa opção 

de pré-financiamento é portanto uma forma de aliança mais equilibrada do que a anterior. 

Envolvimento das comunidades locais 

Em muitos distritos de Dacar, como em Pikine Nord, Ouakam ou Patte D’Oie, conselhos 

locais promovem a micro-horticultura. O apoio se materializa através da oferta de áreas 

onde as micro-hortas podem ser implantadas. O conselho local de Rufisque dedicou 12 

milhões de francos CFA, em 2005, para o desenvolvimento de micro-hortas. 

Como parte do Plano Diretor para o Desenvolvimento e Proteção dos Niayes e das Áreas 

Verdes de Dacar (PDAS) e do Programa de Ações para a Proteção e Desenvolvimento 

Urbano dos Niayes (PASDUNE), todos os atores com algum tipo de interesse ou relação 

com a atividade se envolveram em consultas visando definir os planos para o 

desenvolvimento de seis locais. Dois dos objetivos desse processo eram promover a 

reflexão coletiva sobre os aspectos históricos, ambientais, econômicos e sociais desses 

locais e estabelecer uma aliança para a proteção e o desenvolvimento sustentável dos 

Niayes. (5) 

Conclusão 

Qualquer que seja o ponto de vista, o principal propósito de qualquer ligação entre 

produtores, seja informal ou institucionalizado, é assegurar que a produção agrícola 

ofereça um suprimento de alimentos suficiente para as populações urbanas. Portanto, a 

reconfiguração do setor e o desenvolvimento dos elos entre produtores e consumidores 

estão sendo realizados na agricultura urbana de Dacar. Apesar da formação, no passado, 

de um amplo fosso entre a produção e o consumo, os exemplos apresentados mostram 

alianças que mantêm ou restauram agora os vínculos sociais, estreitando os laços de 

solidariedade local e capacitando os atores a enfrentarem melhor as eventuais 

adversidades das relações comerciais. 

Notas 

1) A Niaye is an inter-dune depression where the underground water is not deep. 

2) The Dakar region has four districts: Dakar, Pikine, Guédiawaye and Rufisque. 

3) Of the total of 21,750 members and users, there are 1,087 basic organisations. The 

others are individuals (80 percent women and 15 percent men).  

4) Environnement Développement Afrique-Groupe de Recherche-Action-Formation, 

ONG. 

5) Programme of Support for the Development and Concerted and Sustainable 

Management of the Niayes (PACN). Assessment and Prospects. 
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Micro-hortas em Dacar 
Awa Ba 

awa.ba@laposte.net 

Ngouda Ba 

microjardins@sentoo.sn 

A micro-horticultura é uma resposta inovadora dos produtores para as várias restrições 

urbanas, mas também para as demandas urbanas que dizem respeito à qualidade dos 

produtos. O contexto urbano, nesse sentido, é propício às inovações tecnológicas por causa 

dos diferentes desenvolvimentos e interações que lá ocorrem. 

A cidade desempenha um 

papel proeminente no 

desenvolvimento tecnológico 

(Lefebvre, 1968): “Durante 

muito tempo, a Terra foi o 

grande laboratório, (..) foi 

apenas recentemente que esse 

papel foi tomado pela cidade”. 

Reunião da Associação UPROVAN 

de produtores em Dacar  

Foto: Awa Ba 

Algumas circunstâncias específicas ocorridas em Dacar estimularam o desenvolvimento 

da micro-horticultura, como a chegada anualmente de milhares de novos moradores 

(cerca de 100.000, de acordo com a IUCN, 2002); a resultante e inevitável busca por 

oportunidades de ganhar a vida; o acesso problemático a terras agriculturáveis (Mbaye e 

Moustier, 1999; Fall e Fall, 2001); e os esforços de várias ONGs e pesquisadores que estão 

promovendo a agricultura urbana. 

A micro-horticultura é um sistema agrícola sem-solo que envolve o cultivo de plantas em 

substratos sólidos ou em água (hidroponia). Essa tecnologia foi testada pela FAO na 

América Latina e no Caribe (ver por exemplo os artigos de Abensur Riós e César 

Marulanda na Revista de Agricultura Urbana no. 10, de 2003). Desde 1999 o Departamento 

de Horticultura do Senegal coordena um projeto chamado “Programa de Micro-Hortas”. 

Este Departamento desempenhou um papel fundamental na inovação, primeiramente ao 

decidir envolver pesquisadores em um projeto a ser desenvolvido em parceria com os 

agricultores. E depois, quando os pesquisadores e agricultores experimentaram diversos 

substratos sólidos utilizando casca de amendoim, de arroz e laterita. Essas ideias eram 

quase sempre originadas pelos pesquisadores e então testadas por dez famílias-piloto. 

mailto:awa.ba@laposte.net
mailto:microjardins@sentoo.sn
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Uma micro-horta é formada por um contêiner cheio de substrato no qual as plantas são 

cultivadas. No Programa Micro-Hortas, as plantas quase sempre são primeiramente 

cultivadas em sementeiras pelos produtores, que usam uma solução de nutrientes. 

Os ingredientes usados nessas soluções nutritivas são produzidos por indústrias químicas 

e vendidas no mercado. Inicialmente o programa forneceu as soluções gratuitamente aos 

produtores, mas, depois de um treinamento especial, os agricultores começaram a 

prepará-las eles mesmos. 

O caráter inovador da tecnologia está na aplicação de uma tecnologia produtiva moderna 

– a hidroponia – em pequenas áreas, como quintais, terraços, lajes e áreas livres em escolas 

e prédios públicos, como em Ouakam e Pikine-Guédiawaye. Os principais determinantes 

são a disponibilidade de área e o desejo das autoridades municipais de apoiar a 

implementação das micro-hortas, que são geralmente cuidadas por mulheres organizadas 

em grupos de interesse econômico (CIEs). 

Recursos humanos em pesquisa agrícola 

Antes que o projeto pudesse ser lançado, a organização da gerência de pesquisa e 

administração agrícola do Departamento de Horticultura (do Ministério da Agricultura) 

precisou ser adaptada. Primeiramente, os técnicos agrícolas do Centro de 

Desenvolvimento de Horticultura (CDH) – principalmente os que trabalhavam nos 

serviços de supervisão agrícola como o Serviço de Desenvolvimento – precisavam se 

familiarizar com essa nova tecnologia. 

O programa trabalhou principalmente com produtores que eram membros de grupos de 

interesse econômico (GIE). Um GIE é uma associação de pessoas que unem suas forças 

para criar uma pequena empresa orientada no processamento e comercialização de 

produtos locais. 

Cada GIE tinha 12 membros e as sessões de treinamento dos beneficiários eram 

descentralizadas, ocorrendo em vários pontos do distrito. 

De acordo com o Departamento de Horticultura, uma oficina de treinamento de cinco dias 

dirigida para os técnicos regionais do projeto foi organizada em dezembro de 2002. No 

nível nacional, cerca de 1.440 pessoas, provenientes das dez capitais regionais do país e 

dos departamentos de Dacar, Kaffrine e Linguere, beneficiaram-se dos treinamentos. 

Os beneficiários do treinamento foram escolhidos de acordo com seu grau de pobreza e o 

desejo de participar em atividades de (micro) horticultura – de acordo com os objetivos do 

Programa de Micro-Hortas. 

A maior parte dos treinados era composta por mulheres (existem mais mulheres do que 

homens atuando em GIEs), e como o acesso delas à terra é mais difícil, seu papel na 

agricultura urbana é muito fortalecido quando elas aprendem as técnicas da micro-

horticultura e do cultivo sem-solo.  

As mulheres também são maioria entre os produtores que adotaram a hidroponia. 
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Uma pesquisa conduzida pelo autor em 2005 verificou que 36 dos 180 agricultores 

baseados em Dacar (incluindo horticultores comerciais, fruticultores, produtores de flores, 

micro-horticultores, criadores de animais, pescadores e produtores de arroz) eram 

mulheres, e 22 delas estavam envolvidas com micro-horticultura. 

O programa está em andamento e novos agricultores estão sendo treinados e apoiados em 

Dacar e em noutras regiões. 

As pessoas ou agentes ligados a instituições privadas que desejam receber o treinamento 

podem fazê-lo, pagando apenas o custo dos materiais utilizados. Os técnicos agrícolas que 

conduzem o treinamento são pagos pelo projeto. Outra pesquisa, realizada em 2006 

envolvendo 98 agricultores de Dacar, revelou que os participantes consideravam curta a 

duração do treinamento. 

O sucesso da atividade de micro-horticultura deve-se principalmente à alta produção 

alcançada pelos micro-horticultores. De acordo com o Programa, uma micro-horta fornece 

seis ciclos de cultivo a cada ano, e produz uma média anual de 30kg de hortaliças por m2. 

A pesquisa de 2006 também revelou que a maior parte das famílias participantes consome 

entre 5 e 9 kg de vegetais por mês, mais do que as famílias não participantes do Programa 

(média entre 1 e 4 kg). Os excedentes são vendidos a vizinhos, amigos e a outras pessoas 

interessadas em produtos orgânicos gerando uma renda suplementar. 

Atualmente não está sendo oferecido nenhum treinamento voltado para a comercialização, 

mas o Programa está procurando meios para incluí-lo em seu currículo. 

Além disso, para melhor gerir seus esforços de comercialização, os micro-horticultores 

gostariam de ter um local específico para vender os seus produtos. Isso lhes daria a 

oportunidade para explicar a qualidade de suas hortaliças e os seus benefícios para a 

saúde dos consumidores. Atualmente alguns restaurantes já começaram a usar as 

hortaliças produzidas em micro-hortas. 

As micro-hortas podem ser 

instaladas em vários lugares; 

75% das micro-hortas em Dacar 

e Pikine estão localizadas em 

lajes e terraços. Em outras partes 

do país, elas estão localizadas 

sobre o chão, quintais ou pátios 

internos. 

 

 

 

Micro-horta sobre laje em Dacar  

(foto RUAF) 
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Usando o lixo urbano 

Muitas micro-hortas são confeccionadas usando-se materiais reaproveitados, tanto no 

contêiner quanto no substrato. 

Os contêineres podem ser feitos de placas de madeira encontradas no porto de Dacar, 

bacias de plástico, baldes, pneus cortados longitudinalmente e caixas de poliestireno 

usadas antes para embalar peixes. 

O substrato sólido (ou a água, na produção hidropônica de hortaliças folhosas) que enche 

o contêiner é preparado a partir de materiais descartados. Esse substrato sólido muitas 

vezes é feito de resíduos agrícolas: casca de amendoim (60%) e casca de arroz (40%) – que 

podem ser substituídas por pedrisco de laterita (um material cada vez menos usado). 

As cascas precisam ser limpas e guardadas por pelo menos 24 horas para facilitar a 

fermentação. Os pesquisadores e a equipe do projeto experimentaram esses materiais 

visando facilitar o acesso à técnica: procuraram usar o substrato mais abundante em cada 

contexto regional, de modo a baratear o custo. 

Em Dacar esses insumos são oferecidos cada vez em mais lugares, para assegurar sua 

proximidade aos beneficiários e reduzir o custo com transporte. Esses materiais têm que 

ser comprados pelos produtores. 

Os macro e os micronutrientes usados precisam ser mantidos em local fresco. Além disso, 

os micronutrientes precisam ser guardados em local escuro. Sua dosagem depende do 

substrato (se sólido ou líquido), a espécie de planta e sua fase de crescimento. 

Os dois exemplos no destaque apresentam as dosagens para várias espécies cultivadas em 

substratos líquidos (hidropônicos). A água usada na irrigação é muitas vezes a encanada, 

porém a água de poço também é usada, e agora o Programa está considerando 

sistematizar o uso da água coletada das chuvas. 

Conclusão 

Em Dacar, os pesquisadores e produtores colaboraram no desenvolvimento de micro-

hortas. A pesquisa contribuiu para aumentar a compreensão do uso de nutrientes 

combinados a vários tipos de substratos na substituição do solo. 

Além disso, o treinamento participativo foi fornecido aos produtores em áreas 

especialmente apropriadas. Essa inovação é uma resposta técnica às limitações e 

vantagens encontradas na cidade. 

Em Dacar, a presença de um importante porto e de indústrias de processamento de 

alimentos é considerada uma grande vantagem, por facilitar a obtenção dos materiais 

usados nos substratos e das madeiras para fazer a bancada onde se apoia a micro-horta. 

O sistema de produção sem-solo de hortaliças foi adotado por alguns moradores (50% dos 

produtores entrevistados declararam que começaram sua atividade agrícola em 2000). 

Porém os beneficiários mais pobres precisam de ajuda para fortalecer seu desempenho e a 

sua capacidade. 
 



170 

 

Referências 

 Abensur Ríos, J.. 2003. Hydroponics Technology in Urban Lima, Perú. In: Urban 

Agriculture Magazine no. 10, Micro Technologies for Urban Agriculture. 2003. RUAF. 

 Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). 

2002. 

 Institut du Sahel. Programme majeur population / développement (CERPOD). 

Ministère de l’Economie et des Finances. Direction de la Prévision et de la Statistique 

(DPS). Rapport de recherche. Profil démographique et socio-économique du Sénégal 

1960-2000. 174 p. 

 Fall S.T., Fall A.S. 2001. Cités horticoles en sursis ? L'agriculture urbaine dans les 

grandes Niayes au Sénégal. CRDI, Ottawa. 

 Lefebvre H., 1968. Le droit à la ville I. Editions anthropos, Paris, 165 p. 

 Marulanda Tabares, C.H. 2003. Hydroponics in Latin America. In: UA-Magazine no. 

10, Micro Technologies for Urban Agriculture. RUAF. 

 Mbaye A, Moustier P. L’agriculture urbaine Dacaroise. 1999. 26 p. 

 Prain G. 2001. Farmer Field Schools, an ideal method for urban agriculture? In UA 

Magazine, No. 5. RUAF. 

 République du Sénégal. Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique. 

Direction de l’Horticulture. FAO. PSSA. Projet Micro-Jardins, (2004). Programme 

Microjardins 2002 : rapport technique et financier. Mai 2004. Pp. 7 et 8. 29 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo publicado na edição no. 19 da Revista de Agricultura Urbana 

http://www.ruaf.org/sites/default/files/rau19_completo.pdf


171 

 

Fechando o ciclo do fósforo em Hanói, Vietnã 

Agnès Montangero 

Eawag/Sandec e Skat  

Swiss Resource Centre and Consultancies for Development  

agnes.montangero@skat.ch  

Em Hanói, Vietnã, os corpos d’água 

são poluídos por altos níveis de 

nutrientes, despejados constantemente 

nas águas servidas da cidade. Ao 

mesmo tempo, os produtores dentro e 

ao redor da cidade usam quantidades 

significativas de adubos químicos. 

Uma ferramenta para a contagem dos 

nutrientes indica onde implementar 

prioridades para melhorar a sua 

recuperação e, desse modo, reduzir a 

poluição das águas e economizar as 

limitadas reservas de fósforo. A análise 

neste artigo focará neste importante 

nutriente. 

Irrigação com águas servidas na periferia de Hanói (Foto: Montangero) 

Rocha fosfática – a principal fonte do fósforo usado na produção dos fertilizantes é um recurso 

mineral finito, e a mineração mundial de fósforo de alta qualidade está prevista alcançar seu pico 

aproximadamente em 2033 (Cordell et al., 2009), depois do que a demanda por adubos fosfatados 

irá exceder crescentemente a oferta. (Ver também o destaque no Editorial) 

Análise do Fluxo de Materiais 

EAWAG/SANDEC e seus parceiros no Vietnã desenvolveram uma ferramenta para 

avaliar e visualizar os fluxos da água e dos nutrientes em uma região. A ferramenta 

relaciona a gestão dos resíduos orgânicos urbanos e das águas servidas com a agricultura 

urbana. Concretamente, ele consiste de um modelo informatizado formado por uma série 

de planilhas Excel para contabilizar os nutrientes.  

O usuário introduz vários parâmetros, como o número de habitantes, o tipo de sistema de 

saneamento, a área cultivada e a população de animais. O modelo então estima, por 

exemplo, o despejo de fósforo nas águas superficiais, e a possível recuperação do nutriente 

para uso agrícola.  

mailto:agnes.montangero@skat.ch
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O modelo é desenhado para apoiar atores locais a analisarem o impacto de variadas 

medidas sobre a necessidade de nutrientes e sobre a sua descarga no meio ambiente. 

Essa ferramenta baseia-se na “Análise do Fluxo de Materiais” - MFA), que estuda os fluxos 

de recursos usados e transformados conforme eles fluem em uma região específica. Nos 

países industrializados, a MFA provou ser um instrumento viável para o reconhecimento 

precoce de problemas ambientais e para o desenvolvimento de contramedidas (Baccini e 

Brunner, 1991). Ela também pode ser usada em cidades em rápida expansão nos países em 

desenvolvimento para avaliar o impacto das mudanças nos padrões de consumo, na 

infraestrutura para o tratamento dos resíduos sólidos e águas servidas, na produção 

agrícola urbana e periurbana, nas práticas de reuso de resíduos e águas servidas, no 

consumo de recursos e na poluição ambiental. 

Oferta e demanda de fósforo em Hanói 

Em Hanói, como em muitas outras cidades nos países em desenvolvimento, o rápido 

aumento populacional, a industrialização e o desenvolvimento econômico levaram ao 

aumento no consumo dos recursos e à degradação ambiental.  

A agricultura periurbana é de 

vital importância no 

abastecimento de alimentos e 

geração de renda, 

especialmente para as parcelas 

mais pobres da população. 

Porém, a rápida urbanização 

também cria pressões sobre a 

terra.  

Representação simplificada do sistema 

de saneamento ambiental e 

agricultura urbana na província de 

Hanói 

Os produtores urbanos tendem a usar mais fertilizantes tentando aumentar a colheita e 

maximizar o rendimento das áreas disponíveis para a agricultura, cada vez menores.  

Um equilíbrio melhor entre a oferta de nutrientes – na forma de produtos reciclados a 

partir dos resíduos – e a demanda por nutrientes para a agricultura periurbana poderia ser 

a chave para reduzir o consumo de recursos não renováveis e a poluição ambiental 

(Montangero et al., 2007). 
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A ferramenta MFA foi aplicada para demonstrar os efeitos de cenários extremos no 

despejo dos insumos à base de fósforo nos corpos d’água e na recuperação desse nutriente 

para uso agrícola. Para esse propósito, os efeitos de vários parâmetros – como o tipo de 

sistema de saneamento, a área cultivada e a população animal – foram simulados.  

O impacto dos toaletes com desvio da urina 

Para ilustrar o modelo, esse artigo analisa o impacto que o tipo de sistema de saneamento 

tem sobre a recuperação do fósforo (mais informações e diferentes cenários podem ser 

encontrados em Montangero et al., 2007 e Montangero e Belevi, 2008).  

Em Hanói, a maioria dos edifícios está conectada a fossas sépticas, que recebem as águas 

servidas dos banheiros. A maior parte do fósforo contido nas águas servidas dos banheiros 

deixa a fossa séptica no efluente que vaza (os tanques sépticos não retêm o fósforo 

eficientemente) ou escoa pelos “sumidouros” associados às fossas. Esses efluentes das 

fossas sépticas e as águas cinzas (lavanderia, cozinha e banho) acabam alcançando as 

águas superficiais através das valas e drenos, bueiros nas vias etc. Juntos, respondem por 

94% da carga total de fósforo carreada para os corpos d’água de Hanói. Somente uma 

pequena porção desse fósforo é recuperada para uso na produção de alimentos.  

Toaletes com desvio da urina oferecem vantagens cruciais sobre as fossas sépticas, com 

relação à recuperação do fósforo, já que eles têm dois compartimentos que não deixam a 

urina se misturar com as fezes. A urina escoa pelo toalete por um tubo ou cano para um 

reservatório, e as fezes são mantidas em uma câmara seca diretamente sob o toalete. Após 

a defecação, uma quantidade de solo seco, cinzas ou serragem é lançada sobre as fezes, 

controlando o odor e absorvendo a umidade. Normalmente há duas câmaras para receber 

as fezes, usadas alternadamente. Quando uma delas está cheia, usa-se a outra, e as fezes 

da primeira câmara é mantida nele por aproximadamente um ano, antes de serem 

retiradas para uso agrícola. Durante esse período, os microrganismos patogênicos 

morrem, reduzindo substancialmente os riscos para a saúde associados ao uso das fezes 

como adubo na agricultura.  

Enquanto isso, a urina, diluída, pode ser usada na irrigação das plantas com um forte 

efeito fertilizante. Esse sistema possibilita reter todos os 

nutrientes contidos no excreta humano – exceto por 

uma pequena fração de nitrogênio volatizado durante o 

armazenamento da urina.  

Contribuições relativas das várias fontes para o  

despejo total de fósforo nas águas superficiais de Hanói 
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Esses nutrientes poderiam, portanto, substituir parte dos adubos artificiais usados na 

agricultura. É interessante notar que esse tipo de sistema já foi muito disseminado no 

antigo Vietnã do Norte. Também foi quantificado o aumento possível na recuperação do 

fósforo. Assumindo, por exemplo, que todas as fossas sépticas fossem substituídas por 

toaletes com desvio da urina, a quantidade de fósforo oriundo dos adubos químicos 

poderia ser reduzida de 2.800 toneladas por ano para 1.200 t/ano (uma redução de 57%!). 

Isso seria um passo importante para fechar o ciclo do fósforo. 

Necessidade de uma abordagem integrada de planejamento 

Para desenvolver cenários mais precisos envolvendo o desvio da urina em Hanói (como 

em outras cidades), são necessárias maiores informações sobre as percepções dos usuários 

quanto a esses novos equipamentos e sistemas de saneamento ecológico, seus custos (e se 

esses são aceitáveis pelos usuários), análises de mercado a longo prazo etc.  

A MFA também pode ser usada como uma ferramenta no planejamento integrado 

envolvendo todos os atores. 
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Para identificar o potencial da reutilização de resíduos orgânicos na produção agrícola 
dentro e ao redor da cidade, usando os chamados “cenários de reuso explicitados 
espacialmente”, é necessário analisar os padrões 
existentes na gestão dos nutrientes. Esses padrões 
de manejo são influenciados especialmente pelas 
espécies de plantas cultivadas, pela distância entre o 
campo de cultivo e a moradia dos produtores, e por 
sua percepção com relação à fertilidade do solo. 

 

Entrevistando agricultores sobre seus sistemas produtivos em 

horticultura (Foto: D. Forster) 

A demanda urbana por alimentos vai crescer fortemente nas próximas décadas, 

especialmente na África e na Ásia. As cidades constituem-se numa espécie de “ralos de 

nutrientes” (Belevi, 2000; Drechsel et al. no Editorial desta edição), já que grande parte dos 

componentes dos produtos agrícolas que nela entram é perdida, despejada nas latrinas (e 

daí aos corpos d’água próximos) ou em lixões ou aterros sanitários cada vez mais poluídos 

ou congestionados.  

Um uso mais valioso desses resíduos orgânicos, na agricultura urbana e periurbana, 

poderia ajudar a superar o problema dos resíduos e economizar recursos limitados, além 

de contribuir para a segurança alimentar sustentável (Drechsel e Kunze, 2001; Schertenleib 

et al., 2004).  

O conhecimento dos padrões, existentes ou potenciais, de manejo dos cultivos e dos 

nutrientes é um pré-requisito para se formular qualquer cenário de reuso dos resíduos. 

mailto:dionys.forster@fibl.org
mailto:harald.menzi@bfh.ch
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Portanto, o uso dos nutrientes nos sistemas agrícolas urbanos e periurbanos precisa ser 

analisado, de modo a evitar aplicações em excesso de fertilizantes. Este artigo destaca 

experiências de um estudo iniciado em Hanói e publicado anteriormente como  

“Explorando modelos espacialmente explicitados de rotação de cultura para os sistemas 

agrícolas produtivos” (Foster et al., 2009a) e ”Relacionando os fluxos dos nutrientes a 

rotações de cultura espacialmente explicitadas” (Forster et al., 2009b).   

Bac Hong, Hanói 

A comuna de Bac Hong, ao norte de Hanói, foi selecionada por causa de seu diversificado 

sistema periurbano de produção. A comuna cobre 7,2 km2 de áreas planas, dos quais 5,1 

km2 estão dedicados à agricultura mista, que combina cultivos com a criação de animais. 

Produtos ricos em amido, como arroz (Oryza s. L.), batata-doce (Ipomoea batatas L) e outros 

altamente comerciais, como o milho (Zea maize L.) e valiosos, como as hortaliças, são os 

principais cultivos nas duas primeiras épocas de plantio (de meados de fevereiro à metade 

de junho, e da metade de junho a meados de outubro), enquanto que o milho e outros 

cultivos comerciais são cultivados em áreas mais reduzidas durante uma terceira 

temporada (outubro a fevereiro).   

O estudo 

Trinta e quatro produtores foram selecionados de todas as partes da comuna. Cada 

agricultor selecionado cultivava entre 5 e 7 lotes, cujas áreas variavam de “pequenos” (79 

m2) a “grandes” (862 m2). Entrevistas semiestruturadas e um sistema GPS foram usados 

para coletar dados. Similarmente ao NUTMON (ver artigo anterior), o cultivo, a condição 

do solo (ou melhor, a percepção que o produtor tem dela) e o manejo praticado em cada 

lote foram discutidos e registrados em um mapa das áreas produtivas durante as visitas de 

campo realizadas por dois anos consecutivos (2005/2006). Três sistemas anuais de rotação 

de culturas foram avaliados: 1) “cultivos de plantas amiláceas”, com as duas épocas de 

plantio dedicadas a elas e um período de pousio; 2) “amiláceas com inclusão de um 

cultivo mais comercial ou valioso”, com duas épocas de cultivo de amiláceas e uma 

dedicada a cultivos mais rentáveis; e 3) “cultivos intensivos de plantas mais valiosas” com 

as três épocas dedicadas ao cultivo de plantas de maior procura e valor. 

Os fatores que possivelmente influenciaram a escolha dos sistemas de rotação de culturas 

foram: a distância desde a moradia do produtor até a área de cultivo; o tamanho dessa 

área; a fertilidade do solo conforme percebida pelos produtores; a disponibilidade de 

água; a topografia; e a presença de gado.  

A importância desses fatores foi analisada para explicar por que um determinado sistema 

de rotação específico foi escolhido em cada local. Depois, em um segundo passo, os fluxos 

de nutrientes associados com essas rotações de cultura foram analisados.  

Adubos somando nitrogênio orgânico, inorgânico e total (o orgânico somado ao 

inorgânico) foram usados como indicadores dos fluxos de nutrientes.  

Os adubos nitrogenados utilizados foram o esterco animal, o composto e os fertilizantes 

químicos ricos em nitrogênio inorgânico. 

file:///E:/BKP%20JOAQUIM/bkp%20joaquim/00-agricultura_urbana/rau23_b_analisando.pdf
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A escolha dos locais de cultivo  

A distância da moradia à área produtiva revelou-se um importante fator de influência. Os 

produtores cujos campos estavam localizados mais longe de suas casas estavam mais 

propensos a escolher rotações de cultura mais voltadas para a produção de alimentos 

feculentos, ricos em amido, enquanto que, quanto mais perto da casa estava o campo, mais 

provável que as rotações privilegiassem o cultivo de plantas mais valiosas, como 

hortaliças. Além da distância, a percepção da fertilidade do solo desempenhou um papel 

notável na escolha: a probabilidade de encontrar rotações incluindo cultivos valiosos como 

hortaliças era maior nos lotes considerados mais férteis. Conforme crescia a distância e se 

reduzia a fertilidade do solo percebida, diminuía a presença de cultivos valiosos nas 

rotações e aumentava a de plantas amiláceas. 

A gestão dos nutrientes 

As aplicações de nitrogênio eram significativamente menores (orgânico, inorgânico e total, 

50, 210, 260 kg/ha-1, respectivamente) na rotação baseada em cultivos de amiláceas. Além 

disso, a aplicação de nitrogênio total foi significativamente superior na rotação baseada em 

cultivos valiosos (510 kg/ha) do que na rotação de feculentas com algum cultivo mais 

valioso (480 kg ha-1).  

A variação das aplicações de fertilizantes orgânicos foi consideravelmente alta em todos os 

sistemas de rotação. No geral, a contribuição dos fertilizantes orgânicos na introdução de 

nitrogênio foi bem mais alta na rotação que combinava dois cultivos de amiláceas com um 

mais valioso (110 kg ha-1) e também na rotação exclusiva de cultivos mais valiosos (120 kg 

ha-1) do que no caso de rotações só de feculentas (50 kg ha-1).  

Isso pode ser parcialmente explicado pelo fato de os cultivos mais valiosos responderem 

geralmente bem à aplicação de adubos orgânicos.  

Distâncias maiores e a pouca disponibilidade de estrume e outros adubos orgânicos 

contribuem para reforçar esse padrão.  

Como uma primeira prioridade, os produtores aplicavam o esterco nas áreas mais 

próximas, onde predominavam os cultivos mais valiosos. Só quando sobrava o adubo é 

que ele era aplicado nos campos mais distantes, onde predominavam os cultivos de 

plantas amiláceas. Do mesmo modo, quando os produtores eram solicitados a destinar 

fertilizantes orgânicos e inorgânicos nos diversos lotes de uma área modelo, a maior parte 

do adubo orgânico foi destinada aos lotes mais perto de casa.  

Os agricultores argumentam que o adubo orgânico deve ser usado em todos os lotes, mas 

na prática eles preferiam economizar no manejo desses fertilizantes.  

Embora os produtores saibam que os cultivos se beneficiam das aplicações de material 

orgânico, eles preferencialmente aplicavam o esterco volumoso nos cultivos mais valiosos 

perto de suas casas.  

Paralelamente, aplicavam o adubo inorgânico, que pode ser transportado facilmente até 

mesmo de bicicleta, nos cultivos de feculentas nos lotes mais distantes. 
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Na comuna periurbana de Bac Hong, Hanói, os adubos 

orgânicos são altamente apreciados pelos agricultores. 

Geralmente as aplicações de nitrogênio total são 

suficientes para atender as necessidades dos cultivos.  

Já que hoje os adubos orgânicos cobrem apenas uma 

pequena fração das necessidades de nitrogênio total dos 

cultivos (entre 20 e 30%), o reuso de resíduos orgânicos 

têm ainda um grande potencial de desenvolvimento.  
Coleta de dados em Bac Hong  

Foto: D. Forster 

Não foram observados casos de excesso de fertilização com adubos orgânicos, mas os 

casos envolvendo aplicações excessivas de adubos químicos já preocupam. 

O reuso adicional de resíduos orgânicos na adubação poderia contribuir para a redução 

das aplicações de fertilizantes químicos na comuna. Possíveis obstáculos incluem os 

custos associados ao transporte dos resíduos, sua qualidade (a eventual presença de 

patógenos, metais pesados etc.), e a falta de incentivos para os produtores usarem mais 

o adubo orgânico – embora volumoso – do que os químicos – mais fáceis de manejar. 

Conclusão 

As rotações de cultura podem ser espacialmente explicitadas: a rotação pode variar 

dependendo de onde o campo está localizado, e como a sua fertilidade é percebida pelo 

produtor. Como os diferentes cultivos têm diferentes necessidades de nutrientes, a 

aplicação de adubos costuma variar igualmente, dependendo da rotação de cultura. Porém 

as rotações são temporárias e permitem o acúmulo de nutrientes durante todas as fases da 

rotação (geralmente, um ano).  

As variações na aplicação de nutrientes, que frequentemente são difíceis de explicar em 

escalas maiores, podem assim ser consolidadas e apresentadas em um gráfico (ou uma 

figura (?). Por exemplo, quando diferentes cultivos são agrupados em rotações, o 

coeficiente de variação da aplicação de nitrogênio total foi quase 10% menor do que 

quando analisados os cultivos isoladamente. Portanto, se a área da comuna ou da vila for 

mapeada de acordo com a rotação de culturas, é possível estimar as aplicações de 

nitrogênio realizadas nela.  

Além disso, as áreas com uso maior ou menor de fertilizantes orgânicos também podem 

ser identificadas. Combinados com as aplicações de nitrogênio, os dados sobre as colheitas 

(a produção dos cultivos) também podem ser levantados e usados para estimar a saída e 

daí o balanço dos nutrientes.  

Do mesmo modo, além de levantar apenas o nitrogênio, também o fósforo e o potássio 

deveriam ser incluídos, de modo a fornecer um quadro mais abrangente dos fluxos dos 

nutrientes em uma região ou comuna. 
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 No Vietnã, a agricultura urbana contribui com uma parcela substancial na produção de 

alimentos consumidos nas cidades e na geração de empregos para os seus habitantes. Sua 

contribuição para atender as necessidades alimentares da população de Hanói foi calculada 

em 44%, em 2002 (Mai et al., 2004). Naquele mesmo ano, mais de 70% das hortaliças folhosas 

eram produzidas dentro de um raio de 30 km a partir da cidade (Moustier et al., 2004). O 

distrito de Cu Chi, um subúrbio de Ho Chi Minh, é o maior fornecedor de hortaliças folhosas 

para aquela cidade. Cerca de 30% da população ao redor de Hanói e nos distritos periféricos 

de Ho Chi Minh está engajada em atividades agrícolas (Departamento de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Hanói, 2009; Dang, 2008).  

Mesmo assim, mais de 100.000 horticultores em Hanói enfrentam vários obstáculos para 

manter suas atividades. Surpreendentemente, a despeito da curta distância até os 

mercados urbanos, a comercialização é o primeiro obstáculo expressado em uma pesquisa 

com os produtores. A análise dos dados sobre preços mostra uma forte flutuação na 

cotação dos produtos. Por exemplo, os preços máximos do tomate e do repolho são dez 

vezes maiores do que os preços mínimos no período entre 1996 e 2001 (Moustier et al., 

2004). Outro problema é a desconfiança dos consumidores quanto à segurança sanitária 

dos produtos. Uma pesquisa realizada em 2005 e envolvendo 800 consumidores em Hanói 

e Haiphong (a terceira maior cidade do Vietnã), revelou que 75% dos consumidores estão 

muito preocupados com a segurança dos alimentos em geral (Luu et al., 2005).  

A segurança sanitária dos alimentos é vista como fundamental com relação a hortaliças, 

frutas e carnes, juntamente com o seu frescor.  

Em Hanói, análises de amostras mostram que os 

produtores usam frequentemente pesticidas 

proibidos e aplicam mais nitratos e pesticidas do 

que estão autorizados (Ministério de Agricultura 

do Vietnã, 2009).  

Controle interno em uma cooperativa de produção de 

“hortaliças seguras” em Huai Duc, Hanói 

Foto: Nguyen Quy Binh  
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Reduzir o uso de insumos químicos não é fácil por causa das pestes e doenças favorecidas 

pelas condições particularmente úmidas da região. Além disso, pesticidas chineses baratos 

são facilmente encontrados. 

 As preocupações quanto à segurança dos alimentos entre os consumidores representam 

uma oportunidade de mercado para os produtores, se eles responderem adequadamente à 

demanda. Elas também podem ajudar os produtores a proteger sua terra do 

desenvolvimento urbano. As autoridades das cidades estão preparadas para reservar 

algumas áreas para a agricultura desde que ela seja “ecológica e inovadora”. De outro 

modo, é muito provável que o processo de conversão das áreas agrícolas continue a 

avançar. Como em outras cidades do mundo, o processo de urbanização avança 

rapidamente à custa das áreas de cultivo. Por exemplo, no distrito de Hoai Duc, a área 

agrícola decresceu de 8.355 ha para 4.373 ha entre 2000 e 2008, enquanto as vias e 

construções se espraiavam. Donadieu e Fleury (1997) argumentam que, para ser 

sustentável nas cidades, a agricultura precisará desenvolver uma aliança com as 

preocupações dos consumidores. 

Fatores de Sucesso 

Alguns produtores provaram ser possível responder devidamente a este desafio. Eles 

exploraram as novas oportunidades do mercado e aumentaram a lucratividade de seus 

negócios. Três fatores são estratégicos nessas histórias de sucesso: o treinamento técnico 

através de programas públicos; a capacidade de reunir organizações de produtores que 

sejam focadas no desenvolvimento da qualidade; e a integração dos estágios na cadeia de 

valor e comercialização. Esses fatores serão mais bem explicados a seguir. 

Ponto de venda de uma cooperativa  

de “hortaliças seguras” em Gia La, Hanói 

Foto: Paule Moustier  

Em 1995, o interesse público pela segurança das 

hortaliças levou o Ministério da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural do Vietnã a implementar 

um programa ambicioso chamado “hortaliças 

seguras”. Com base nos princípios do manejo 

integrado de pragas (MIP), esse programa educou os produtores no uso moderado de 

fertilizantes e pesticidas químicos, bem como no uso da água de poços e rios não poluídos. 

O programa também promoveu a comercialização dessas “hortaliças seguras” com ajuda 

de estratégias de comunicação.  

Entre elas, destacaram-se a organização das “feiras de hortaliças seguras” e o apoio aos 

agricultores e negociantes que queriam abrir mercados, lojas ou bancas de “hortaliças 

seguras”. A ONG dinamarquesa ADDA também organizou programas de treinamento 

para os produtores nas práticas de MIP específicas para a horticultura em Hanói. 
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Em Ho Chi Minh, o programa foi implementado pela Secretaria Municipal de Agricultura 

em 1997. A primeira área-alvo do programa foi Ap Dinh, no distrito de Cu Chi, onde 

famílias que participavam de uma cooperativa no início dos anos 1980 estavam 

ultimamente cultivando de modo individual. Em 1997, cinco delas formaram uma 

associação de modo que pudessem desfrutar de um programa de treinamento. De 1997 até 

2000, o número de famílias envolvidas cresceu de cinco para quarenta.  

Após a feira comercial anual de hortaliças seguras na cidade realizada em setembro de 

2000, a Associação Ap Dinh recebeu numerosos pedidos de empresas que comercializam 

hortaliças, bem como de restaurantes e fornecedores de refeições prontas.  

Para atender o aumento da demanda, a associação expandiu gradualmente seu quadro de 

associados, que agora soma 200 famílias, divididas em quatro grupos menores nas quatro 

vilas que compõem o distrito. Elas produzem uma grande variedade de hortaliças folhosas 

e legumes (Phan e Loan, 2006). 

Em 2008, 27 cooperativas em Hanói já dispunham do “certificado de produção de 

hortaliças seguras”, do Departamento de Proteção Vegetal. Mas nem todas tiveram 

sucesso na comercialização de seus produtos.  

De fato, as hortaliças seguras muitas vezes são misturadas com outras, convencionais. Isso 

acontece em parte por que as cooperativas produzem apenas uma variedade limitada de 

hortaliças seguras, fazendo com que os negociantes que as compram precisem comprar (e 

vender) também as produzidas de modo convencional por outras cooperativas na região. 

Além disso, o uso do selo de “hortaliça segura” não é controlado por nenhuma 

organização pública ou privada. Mesmo assim, nove (das 27) cooperativas desenvolveram 

estratégias eficientes de comercialização. Entre elas, seis são fornecedoras regulares de 

supermercados, e seis (inclusive três das que vendem para supermercados) têm bancas de 

venda ou lojas onde vendem diretamente aos consumidores. Aproximadamente 500 

produtores estão envolvidos nessas cooperativas.   

Todas as nove cooperativas fornecem alimentos regularmente para cantinas e restaurantes. 

Diferentemente da cadeia de mercado tradicional – que é caracterizada por uma cadeia de 

compradores (recolhedores), atacadistas e varejistas – a distribuição de ‘hortaliças seguras’ 

envolve geralmente um ou nenhum intermediário. Essa é a estratégia deliberada dos 

próprios produtores, de modo que eles podem ver seus esforços por qualidade 

devidamente recompensados. A estratégia dos agricultores, de integrar as etapas da 

comercialização (removendo os intermediários), é um meio efetivo para reduzir as 

incertezas com relação à segurança dos alimentos e obter melhores preços.  

A relação produtor-consumidor ou produtor-varejista é uma oportunidade para trocar 

conhecimento e avaliar métodos de produção.  

Isso preenche a necessidade do consumidor por segurança, já que os produtores são 

percebidos como as pessoas mais competentes para prover essa informação.  
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Ao mesmo tempo, os contatos diretos entre produtor e consumidor capacitam os 

primeiros a atenderem melhor as demandas dos segundos. 

A organização é importante 

Tradicionalmente, as cooperativas no Vietnã concentram-se na oferta de serviços a seus 

associados, principalmente irrigação.  

As nove cooperativas de hortaliças seguras no estudo de Moustier et al. caracterizam-se 

por sua ação coletiva na promoção da qualidade e da comercialização (2010).  

Esse papel ativo é o resultado do apoio governamental para a melhoria da qualidade 

(especialmente treinamento em MIP), que focou nos grupos de produtores como uma 

estratégia para superar os problemas da agricultura vietnamita, em particular aqueles 

enfrentados pelos pequenos produtores.  

Mas também é o resultado da iniciativa tomada pelos produtores mais dinâmicos, que 

souberam aproveitar esse apoio e a demanda crescente por qualidades específicas nos 

alimentos. 

A primeira vantagem da ação coletiva dos produtores é a centralização das operações de 

comercialização. Ela oferece economia de escala em termos de quantidades colhidas, 

contatos e negociações com os compradores, e permite investir em um operador em 

comum com talento e tempo suficientes para as tarefas de comercialização e elaboração de 

contratos flexíveis com os supermercados, lojas, escolas etc.  

A segunda vantagem de pertencer a uma organização de produtores é que ela capacita os 

seus membros a terem acesso a treinamento em melhoria da qualidade.  

A terceira vantagem está ligada aos investimentos em conjunto pelos membros das 

organizações de produtores nas áreas de desenvolvimento da qualidade, rotulagem e 

certificação. Esses investimentos são necessários para satisfazer os padrões de qualidade 

dos supermercados. 

O seguro pode ser lucrativo 

Um estudo de 2002 fornece dados sobre a lucratividade da produção periurbana de 

‘hortaliças seguras’ comparada com a produção convencional. A pesquisa analisou os 

custos e benefícios de 30 produtores convencionais e 32 produtores “seguros” em Hanói.  

Os resultados obtidos para o repolho e o choy sum (hortaliça local) indicam que as 

hortaliças seguras têm custo de produção maior, principalmente por usar mais mão-de-

obra. As colheitas são menores por causa da maior incidência de problemas não 

controláveis, porém os preços de venda mais elevados resultam em lucros maiores no final 

(ver tabela). 
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Comparação dos custos e benefícios da produção convencional (na comuna de Van Duc, 

distrito de Gia Lam) e de hortaliças seguras (comuna de Van Noi, distrito de Dong 

Anh), na província de Hanói 

 
  

Unidade 

Repolho 
Diferença 

seg./conv. 

Choy sum  
Diferença 

seg./conv. Convencional Seguro Convencional Seguro 

Custos totais:  Vnd/ kg 850 1090 28,2% 464 639 37,7%  

Insumos Vnd/kg 552 599 8,5% 204 261 27,9% 

- Sementes Vnd/kg 170 229 34,7% 40 74 85,0% 

- Fertilizantes Vnd/kg 187 250 33,7% 54 72 33,3% 

- Inseticidas Vnd/kg 153 87 -43,1% 94 95 1,1% 

- Outros Vnd/kg 42 33 -21,4% 16 20 25,0% 

Custo total com 

insumos 

Vnd/kg 552 599 8,5% 204 261 27,9% 

Mão-de-obra* Vnd/kg 298 491 64,8% 260 378 45,4% 

Custos totais:  Vnd/kg 850 1090 28,2% 464 639 37,7% 

Preço de venda Vnd/kg 900 1200 33,3% 1025 1500 46,3% 

Lucro / kg Vnd / kg 50 110 120,0% 561 861 53,5% 

Colheita Ton/ ha. 32 28 -12,5% 21 19 -9,5% 

Rendimento/10m² Vnd 28.8

00 

33.600 16,7% 21.525 28.500 32,4% 

Lucro / 10m² Vnd 1.60

0 

3.080 92,5% 11.781 16.359 38,9% 

* O custo da mão-de-obra familiar foi calculado com base no custo do trabalho assalariado equivalente;  

Nota: US$ 1,00 = 15.000 vnd na época da pesquisa. 

Fonte: (Son et al., 2003) 

Apesar disso, a lucratividade na produção das hortaliças é frágil. A reputação dos grupos 

de produtores é vulnerável por que lhes faltam um controle externo rigoroso e um sistema 

de certificação. A variedade limitada de hortaliças oferecidas por cada grupo intensifica 

esse problema.  

Como resultado, muitos produtores compram hortaliças de outra procedência e as 

vendem com seu próprio selo, sem qualquer controle (e portanto minando a validade de 

sua própria etiqueta). Em última análise, a proteção das áreas agrícolas (mesmo as mais 

ecológicas) diante do desenvolvimento urbano é ainda bastante incerta. 

Mesmo assim, ainda existe bastante espaço para manobra por parte dos produtores de 

hortaliças seguras para aumentar sua lucratividade e sustentabilidade.  

Primeiramente, usar mais insumos orgânicos, em vez de químicos, poderia reduzir os 

custos de produção. As hortaliças seguras ainda compram adubos e pesticidas orgânicos 

caros, em vez de usar adubação verde e pesticidas mais naturais (ver RAU no. 23). 

http://www.ruaf.org/sites/default/files/rau23_completo.pdf
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Em segundo lugar, ajudar os produtores a serem mais organizados, por exemplo, 

formando associações de agricultores, e criar uma liga de horticultores seguros na região 

facilitaria a comunicação com as autoridades locais e incorporadores imobiliários para 

garantir a preservação de áreas para uso agrícola.  

Formar tal aliança também ajudaria a superar o problema da falta de variedade de 

hortaliças vendidas, por que iria encorajar os grupos de produtores de hortaliças seguras a 

trabalhar em rede e fazer entregas consorciadas aos compradores. A construção de tais 

alianças já começou no Vietnã, com o projeto “Supercadeia”, mas é um esforço que ainda 

precisa ser consolidado (Moustier et al., 2009). 
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O desenvolvimento de uma Cooperativa de Mulheres 

Produtoras em Istambul  
Yılmaz Korkmaz 
TKGD 

ykorkmaz@gmail.com  

Istambul é uma antiga cidade em fase de rápida modernização. A migração em larga escala, 

vinda de toda Turquia para a sua capital, e a integração do país no mercado regionalizado e 

globalizado mudaram os padrões metropolitanos de moradia, segurança alimentar e 

condições ambientais, principalmente desde os anos 1950s. 

 Conforme a imigração empurra a população 

total de Istambul para além de 15 milhões 

(oficialmente já são 12 milhões), torna-se 

progressivamente mais difícil para as pessoas 

encontrar trabalho, receber serviços de saúde e 

educação, e atender suas necessidades de 

alimentação. Sua área metropolitana, sempre 

em expansão, já excede 1.500 km2 e ameaça os 

mananciais d’água dos quais a cidade depende 

para abastecer sua população.  

Mulheres preparando a terra em Gürpinar. 

Foto: Yilmaz Korkmaz 

De acordo com pesquisas recentes, Istambul tem cerca de um milhão de adultos 

desempregados. Muitas pessoas, entre elas os migrantes mais recém chegados, trabalham 

por um salário mínimo (US$ 250 por mês) ou menos, insuficiente para satisfazer 

minimamente as necessidades de nutrição para uma família de quatro pessoas (cerca de 

US$ 350 mensais). Com 300.000 novos migrantes rurais chegando à cidade por ano, as 

pressões sociais e ambientais estão crescendo e já excedem a capacidade do setor formal 

para absorver, empregar e gerenciar esse crescimento. 

As autoridades municipais estão pesquisando novos modos para lidar com o crescimento 

da urbanização e da pobreza, e buscam integrar programas econômicos, sociais, espaciais 

e ambientais com o planejamento do uso do solo e as políticas públicas nacionais e 

regionais. Na apresentação do Plano Diretor, a cidade mostrou interesse na 

multifuncionalidade da agricultura urbana como um uso produtivo de espaços livres e 

cinturões verdes ao redor da cidade.  

Parcerias estão sendo criadas para identificar modos funcionais e significativos para 

alcançar os objetivos e compromissos da cidade, reduzindo a pobreza e integrando a 

atividade no planejamento do desenvolvimento sustentável da cidade e na formulação de 

políticas públicas. 

mailto:ykorkmaz@gmail.com


187 

 

Projeto piloto em Gürpinar 

Com o nome de “Contribuição para melhorar as oportunidades de trabalho e aumentar a 

segurança alimentar de grupos em situação de risco por meio da agricultura urbana”, o 

projeto foi iniciado em Gürpinar, Istambul, em 2005. 

O projeto, que foi executado pelo grupo de agricultura urbana de UYD (ver caixa abaixo), 

focou como público-alvo as mulheres pobres, objetivando ajudá-las a alcançarem mais 

educação, empoderamento e renda. O projeto foi financiado pela União Europeia 

(escritório em Ankara), por meio de uma instituição governamental (ISKUR). 

A ONG “Toplumsal Kalkınma Gönüllüleri Derneği” (TKGD) pretende mostrar às 

autoridades urbanas que a produção agrícola nas cidades tem dimensões ambientais, 

econômicas e sociais relacionadas com questões como segurança alimentar, pobreza, 

saúde, desemprego, desenvolvimento de microempresas, reciclagem de resíduos e a 

edificação das comunidades. Até 2005, a TKGD era parte da “Ulaşılabilir Yaşam 

Derneği” (UYD). Na UYD, a equipe da TKGD era responsável pelo projeto em Gürpinar 

e contava com o apoio da ETC-UA. 

O objetivo do projeto era desenvolver e utilizar um modelo orientado para a geração de 

trabalho e renda e segurança alimentar de grupos vulneráveis nas áreas urbanas, usando a 

agricultura urbana. O projeto decidiu trabalhar com mulheres imigrantes desempregadas, 

de famílias de baixa renda e que demonstraram interesse em trabalhar com agricultura. 

Vinte e cinco participantes foram escolhidas de um grande grupo de mulheres 

interessadas. A maior parte delas reside nos municípios de Esenyurt, Kıraç e Gürpınar, na 

parte europeia de Istambul. Essas mulheres não podem participar do mercado de trabalho 

formal da cidade por que não têm educação suficiente, habilidades, e o tempo necessário 

para a adaptação cultural. A agricultura era sua principal ocupação nas áreas rurais, e 

praticar a agricultura na cidade lhes dá oportunidade para usar a experiência e as 

habilidades previamente adquiridas, enquanto aprendem sobre a vida urbana e a se 

adaptarem a ela.  

Além disso, sua autoestima aumenta, bem como crescem as suas redes sociais e suas 

chances de emprego. 

Desenvolvimento de capacidades 

O grupo de 25 mulheres foi treinado por uma equipe de treinadores do UYD e de várias 

universidades em uma grande variedade de assuntos, os cultivos das várias hortaliças, 

compostagem e processamento e comercialização de alimentos, além de técnicas de 

gerenciamento e organização. As mulheres recebiam US$ 10 por dia de treinamento. Doze 

delas trabalhavam permanentemente nas hortas e ganhavam US$ 250 mensais pagos com 

parte dos lucros aferidos com as vendas de hortaliças. Dessa maneira elas melhoraram a 

alimentação de suas famílias, aumentando o volume em 30%, principalmente com 

hortaliças e legumes frescos e nutritivos.  
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Para algumas dessas famílias, a quantia 

total de dinheiro ganho por cada uma 

delas equivalia à média nacional de renda 

familiar. Além disso, todas as 25 mulheres 

atendiam suas necessidades de hortaliças 

durante o verão com a produção de suas 

hortas, que permitia uma economia direta 

de 25% nos custos com alimentação. 

Preparando as primeiras colheitas 

Foto: Yilma Korkmaz 

No projeto, que durou um ano (2005/2006), foram cultivados dois ciclos de plantio. O foco 

no primeiro período foi na produção de uma larga variedade de plantas e usando-se 

várias práticas. A maior parte da produção foi consumida pelas mulheres e suas famílias, 

mas algumas das plantas produzidas em excesso, como tomate e salsa, foram vendidas nas 

quitandas locais. O segundo período focou mais especificamente no processamento e 

comercialização de alguns cultivos selecionados (novamente principalmente tomate e 

salsa) e na formação de uma cooperativa. Também foi organizado um treinamento 

adicional em microempreendedorismo com apoio da Universidade de Ankara (Faculdade 

de Agricultura). Nesse treinamento, foram discutidos os papéis das mulheres na 

cooperativa de produtoras, a questão do financiamento e o desenvolvimento de uma 

instituição eficiente e transparente. Informações básicas de administração de negócios, 

incluindo análise de custo, análise de receitas e despesas e cálculo do lucro, também foram 

passadas para as produtoras. 

Agora em seu segundo ano, o projeto Gürpinar já é autossustentável e emprega 

atualmente seis mulheres do grupo original (três em tempo integral, três em tempo 

parcial). As funcionárias de tempo integral ganham cerca de US$ 300 a 375 por mês, com 

um adicional para despesas de transporte e alimentação. Os trabalhadores de tempo 

parcial recebem cerca de US$ 15 por dia. A cooperativa nunca se formalizou por causa do 

baixo nível de renda de suas integrantes, mas a produção hortícola é operada pela 

pequena equipe de três mulheres e apoiada por um voluntário da TKGD, também em 

horário integral. Os produtos também são vendidos duas vezes por semana no mercado 

local de Gürpinar. 

O projeto conseguiu mudar as vidas das mulheres que participam dele, e deu um bom 

exemplo à vizinhança, além de mostrar à prefeitura de Gürpinar e a outras instituições de 

Istambul um modo alternativo de usar os espaços livres disponíveis. 

Apoio municipal 

A prefeitura de Gürpinar disponibilizou o acesso à terra e à água para o projeto, e também 

ajudou de outras maneiras, quando necessário, como emprestando locais e equipamentos 

para reuniões. 
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O projeto foi atraente para a prefeitura por que além de viabilizar um uso temporário das 

áreas livres, em áreas recentemente incorporadas, e de oferecer oportunidades de trabalho 

e renda, o projeto incluiu a reutilização do lixo orgânico coletado em áreas urbanas. O 

composto não apenas representa uma fonte de nutrientes para o plantio orgânico como 

também colabora para a conscientização dos vizinhos.  

A edificação da coesão comunitária é outro aspecto do projeto muito valorizado. A criação 

de oportunidades para cooperativas reunindo cidadãos de baixa renda e desempregados, 

e o desenvolvimento de alianças com as autoridades locais foram considerados iniciativas 

de enorme importância. O projeto piloto manteve contato regular com a prefeitura e 

outros atores, e usou a mídia tanto quanto possível para mostrar que a agricultura urbana 

contribui para gerar trabalho e renda e produzir alimentação e saúde. Isso se revelou uma 

vantagem muito importante. Além disso, o projeto organizou várias visitas ao local de 

plantio e um seminário em Istambul, em agosto de 2005, para divulgar suas experiências. 

Juntamente com várias prefeituras da área metropolitana de Istambul e de outras regiões 

da Turquia, a prefeitura de Büyükçekmece revelou interesse pelo projeto e solicitou à 

TKDG o desenvolvimento de uma iniciativa semelhante. 

Büyükçekmece 

Baseado nas experiências obtidas em Gürpinar e com apoio de uma pequena contribuição 

do PNUD, em meados de 2006 a TKGD começou um projeto semelhante em cooperação 

com o governo municipal de Büyükçekmece. Neste novo projeto, agora em uma área de 60 

hectares, 50 mulheres foram selecionadas pela TKGD para iniciativas de combate à 

pobreza apoiadas na agricultura urbana e em informações e sugestões dos líderes das 

comunidades locais. Novamente elas receberam uma variedade de treinamentos sobre 

agricultura e administração de microempresas. As mulheres indicaram que gostariam de 

participar do trabalho em tempo parcial.  

Várias hortaliças de inverno foram semeadas no final do verão com finalidades de 

treinamento, mas no início de 2007 decidiu-se manter o foco na produção de hortaliças e 

ervas medicinais orgânicas para o mercado de Istambul. 

O significado desse projeto vai além da iniciativa em Gürpinar, já que a área agora fica no 

cinturão verde que cerca o Lago Buyuk Cekmece – que fornece 17% da água potável 

consumida em Istambul e que está ameaçado pelo avanço dos assentamentos irregulares. 

Atualmente nessa região já não são permitidas a agricultura convencional (com alto nível 

de insumos químicos) e edificações.  

Além de estabelecer um importante exemplo ligado a técnicas de agricultura urbana e ao 

bem estar das famílias e das comunidades, o projeto inclui intensivas negociações e 

planejamento em conjunto com agentes do governo local e autoridades metropolitanas no 

desenvolvimento das diversas funções da agricultura urbana orgânica.  
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Esses cenários mostram uma necessidade 

de planejamento multiatoral, com a 

participação ativa de vários interessados e 

envolvidos, para desenvolver uma visão 

em conjunto, elaborar critérios e decisões, 

implementar atividades e levantar os 

resultados e impactos. 

 

Durante um treinamento 

Foto: Yilmaz Korkmaz 

O desafio é estabelecer uma área agrícola urbana viável, que gere renda com a venda de 

produtos agrícolas orgânicos. Mas tanto a TKGD quanto a prefeitura veem o potencial 

dessa área para desenvolver atividades e instalações ligadas à educação, recreação e 

treinamento de capacidades, incluindo técnicas para reciclar os resíduos orgânicos e 

economizar água nos cultivos. Alternativamente, ciclovias e trilhas, por exemplo, podem 

fazer parte dos corredores verdes agrícolas urbanos, e oferecer sistemas alternativos de 

transporte e oportunidades de prática de exercícios para os moradores da cidade. O que é 

necessário, atualmente, é maior compromisso das partes envolvidas, o desenvolvimento 

de um plano de negócios apropriado, e mais apoio para projetar um sítio produtivo que 

seja adaptado para a situação urbana (com seus fatores ambiental, econômico e estético 

específicos). 

Ambas as experiências de Gürpinar e de Büyükçekmece demonstram que os espaços 

abertos da cidade podem ser transformados em áreas produtivas e oferecer uma grande 

variedade de benefícios públicos, como lazer, recreação, educação e mesmo servir como 

espaço comunitário de reunião em casos de emergências como terremotos. Criando-se um 

contexto onde a agricultora urbana pode prosperar, os benefícios se multiplicam. 

 

 

 

 

 

Artigo publicado na edição no. 18 da Revista de Agricultura Urbana 

http://www.agriculturaurbana.org.br/RAU/AU18/AU18.html
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Integração da Agricultura Urbana na agenda municipal: 

experiências em Lima, Peru  

au@ipes.org.pe  

Esse artigo é uma combinação de dois artigos que foram preparados sobre Lima: 1) “Villa 

Maria del Triunfo: Desenvolvendo uma política municipal de Agricultura Urbana”, de Gunther 

Merzthal e Noemi Soto (do IPES/Fundação RUAF), e Raquel Barriga, e Paula Ruiz (da prefeitura 

de Villa Maria del Triunfo) 2) “Integrando a agricultura urbana na agenda municipal: uma 

experiência no distrito de Lurigancho-Chosica”, de Blanca Arce e Gordon Prain (do Programa 

de Urban Harvest – Centro Internacional da Batata) e Miguel Salvo (do Programa de Urban 

Harvest e da Universidade Politécnica de Madri)  

 

No Peru, a urbanização é intensa, 

principalmente na região 

metropolitana de Lima. A migração 

massiva resultou na urbanização da 

pobreza, que, no caso de Lima, 

concentrou-se nas periferias em 

expansão da cidade. Nesse contexto 

de interface da pobreza rural com a 

urbana, a agricultura urbana é uma 

alternativa para dar uma contribuição 

importante para realização dos 

Objetivos de Desenvolvimento para o 

Milênio, combatendo a pobreza e 

promovendo a segurança alimentar. 

Formulando políticas e planejando ações – Foto: IPES 

Esse artigo descreve as experiências em dois distritos (1) da região metropolitana de Lima: 

Villa Maria del Triunfo e Lurigancho-Chosica. 

Em 1999, a municipalidade de Villa Maria del Triunfo envolveu-se com a questão da 

agricultura urbana e identificou a necessidade de desenvolver uma política municipal para 

promover a agricultura urbana como uma atividade estratégica. O processo contou com o 

apoio de organizações regionais e internacionais que promovem a agricultura urbana, 

como o programa “Cidades Alimentando as Pessoas”, do Centro de Pesquisa sobre 

Desenvolvimento Internacional (IDRC/CFP Canadá), o Programa de Gestão Urbana (PGU-

ALC) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e OUN-

HABITAT, do IPES – Promoção do Desenvolvimento Sustentável, e da Fundação RUAF – 

Centros de Recursos sobre Agricultura Urbana e Segurança Alimentar. 

mailto:au@ipes.org.pe
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Desde 2003, o Programa Urban Harvest (Colheita Urbana), sediado no Centro 

Internacional da Batata, uma iniciativa do CGIAR em Lima (2), vem implementando um 

projeto nos municípios de Lurigancho-Chosica e de Santa Maria de Huachipa, com o 

objetivo de promover a agricultura urbana como um componente positivo, produtivo e 

essencial das cidades sustentáveis, e sua interação com a gestão municipal urbana. O 

programa visa aumentar a consciência, facilitar o apoio, desenvolver capacidades e 

oferecer ferramentas para os governos municipais para implementarem programas e 

políticas de agricultura urbana. 

Villa Maria del Triunfo 

O município de Villa Maria del Triunfo está localizado a 17 km ao sul de Lima (Peru) e 

tem atualmente uma população de cerca de 368.500 habitantes (52% mulheres). A área 

urbana ocupa um terço do território municipal, enquanto que o restante é formado por 

colinas íngremes. Cerca de 57% da população vive abaixo da linha da pobreza 

(FONCODES 2000), sendo que 22% dela vive na miséria. A taxa de desnutrição atinge 

cerca de 15%, e pelo menos 23% das crianças com menos de 8 anos sofrem de desnutrição 

crônica. Cerca de 77% da população economicamente ativa da cidade está ligada ao 

comércio formal ou informal, enquanto que 18% dedica-se ao setor de serviços, e apenas 

5% atua em atividades produtivas, como a indústria e o processamento (VMT e outros, 

2005). Villa Maria del Triunfo tem uma tradição de organização comunitária e alto nível de 

participação, tanto dos homens quanto das mulheres, na formulação de políticas públicas, 

baseada na ajuda mútua, na solidariedade e no trabalho comunitário. 

Nesse contexto, a municipalidade criou uma estratégia para melhorar a segurança 

alimentar da população mais pobre, complementando e diversificando a quantidade e a 

qualidade do consumo de alimentos e facilitando a geração de renda familiar 

complementar. 

Em 1999, o prefeito da Villa Maria del Triunfo (3) e alguns vereadores iniciaram um 

processo de aprendizado sobre as contribuições da agricultura urbana no combate à 

pobreza e a outros problemas causados pela urbanização, e de avaliação dos seus 

benefícios e riscos potenciais. Eles compartilharam lições aprendidas e participaram de 

eventos e fóruns para refletir e discutir sobre as experiências de outras cidades da América 

Latina que já estão implementando programas e projetos municipais de agricultura urbana 

(4). 

A agricultura urbana no desenvolvimento urbano 

O conhecimento crescente sobre os impactos da agricultura urbana na gestão das cidades e 

a exposição das experiências de outros governos locais da América Latina encorajaram as 

autoridades da Villa Maria a incorporarem a agricultura urbana em um componente 

estratégico chamado “Município Saudável”, incluído no Plano de Desenvolvimento 

Integrado para 2001-2010. 
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A municipalidade, confiando em sua tradição de organização comunitária, promoveu um 

processo baseado em consensos para elaborar esse plano com a participação ativa de 

organizações, lideranças e representantes de toda a sociedade civil. Como resultado, o 

Programa Municipal de Promoção da Agricultura Urbana e de Proteção Ambiental (PAU) 

foi criado em 2000, subordinado ao Departamento de Desenvolvimento Humano da 

prefeitura, para melhor incorporar essa atividade na agenda da administração municipal. 

Em 2004, durante um processo de reestruturação interna, a Câmara Municipal e o prefeito 

de Villa Maria del Triunfo decidiram dar maior ênfase à promoção da agricultura urbana e 

converteram o PAU em uma unidade independente (uma sub-gerência, unidade 

administrativa de terceiro escalão) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (ver a 

figura 1). Naquele ano, a prefeitura destinou cerca de US$ 35.000 de seu orçamento para 

co-financiar várias atividades ligadas à AU (fornecimento de insumos, produção agrícola, 

processamento e comercialização de alimentos). Essa quantia não incluía os recursos 

humanos e logísticos da sub-gerência, avaliados em cerca de US$ 20.000. Essa 

contribuição, no total, representa 2% do orçamento municipal. Além disso, a prefeitura, 

em parceria com organizações locais, canalizou recursos de instituições de cooperação 

para o desenvolvimento de projetos de agricultura urbana. 

A sub-gerência de agricultura urbana tem três linhas de ação: 

Fortalecimento de capacidades: inclui atividades para a promoção, treinamento e 

orientação dos produtores urbanos, documentação das atividades, sistematização e 

elaboração de estudos básicos e projetos de pesquisa, e contatos e intercâmbio com outras 

entidades similares locais, nacionais e internacionais. 

Desenvolvimento produtivo: inclui atividades ligadas à assistência técnica, implantação 

de projetos demonstrativos, identificação e acesso a áreas livres e apoio à comercialização. 

Melhoramento do ambiente institucional: inclui os contatos e alianças locais, nacionais e 

internacionais que encorajem a promoção de políticas públicas e legislações favoráveis à 

agricultura urbana, além de atividades de gerenciamento financeiro envolvidas nos 

projetos prioritários. Também inclui a construção de consensos e estímulo à participação 

nos planos de desenvolvimento do município e nas plataformas que deles derivam. 

O público-alvo da sub-gerência de agricultura urbana é formado pelos produtores urbanos 

dos setores mais vulneráveis da população, incluindo as mulheres chefes-de-família, as 

mães jovens, as crianças trabalhadoras e as pessoas deficientes. 

Infelizmente, esse processo inicial baseou-se somente no apoio político e lhe faltaram 

dados quantitativos e qualitativos sobre a situação dos agricultores urbanos. Essa falha de 

informação limitou os resultados e impactos das atividades, já que essas não foram 

concebidas de um modo estratégico nem respondiam sempre às necessidades reais e 

questões prioritárias dos vários grupos de produtores.  
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Por outro lado, os recursos financeiros e humanos eram escassos, limitando os esforços 

para atender as necessidades e demandas dos agricultores urbanos. 

Incluindo a agricultura urbana nos planos setoriais e temáticos 

Em 2004, o município de Villa Maria del Triunfo reuniu várias instituições para 

elaborarem de modo participativo o seu Plano de Desenvolvimento Econômico. Os 

participantes trabalharam em quatro áreas: comércio, serviços, produção e agricultura 

urbana. A inclusão da agricultura urbana como uma área independente foi muito 

discutida. A decisão final foi baseada nas seguintes considerações: 

 A vontade política de promover a agricultura urbana; 

 A disponibilidade de áreas livres; 

 A existência de práticas de agricultura urbana em todas as zonas como uma expressão 

cultural tradicional da população; 

 A agricultura urbana como uma estratégia para gerar renda com baixo investimento e 

de combate à pobreza. 

 

O prefeito de Villa Maria del Triunfo colhendo com um produtor 

local 

A metodologia usada para elaborar o plano incluía 

uma sessão de trabalho inicial para apresentar a 

proposta de desenvolvimento e uma análise inicial de 

pontos fortes e fracos.  

A presença de agricultores urbanos de todas as áreas 

do município confirmou que a decisão de destacar a 

agricultura urbana foi correta.  

Os produtores, principalmente representados por 

mulheres, participaram ativamente durante todo o processo de formulação do plano e de 

sua disseminação posterior em vários outros locais. Essa tática ajudou muito a assegurar 

que todos os interessados locais conhecessem os problemas e as soluções alternativas 

propostas.  

Considerando-se que os problemas nas várias zonas eram similares, o processo também 

ajudou a fortalecer a coesão do grupo e desenvolver um sentido de identidade entre os 

produtores, já que eles não estavam (nem nunca estiveram) organizados formalmente. 

O plano focou na comercialização da produção mas não abordou as atividades produtivas 

nem de processamento.  

Além disso, como não havia dados sobre a situação real da agricultura urbana no 

município, o plano baseava-se principalmente nas percepções de quem participou de sua 

formulação. 
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Sempre consciente das limitações do processo, a prefeitura de Villa Maria del Triunfo – 

com o apoio do IPES/ RUAF (por meio de seu programa Cidades Cultivando para o 

Futuro) – iniciou uma revisão dessa política e começou a formular o “Plano Estratégico 

para a Agricultura Urbana” como um instrumento para torná-la mais operacional. Esse 

processo incluía a participação ativa dos produtores urbanos e de outros interessados. 

O Plano Estratégico baseia-se na análise de dados quantitativos e qualitativos sobre 

agricultura urbana e no levantamento de necessidades, percepções e práticas atuais dos 

produtores, conduzidos por meio de diagnósticos participativos. O processo permitiu a 

definição de questões-chave e estratégias de intervenção para superar os problemas 

identificados e promover os potenciais da situação atual da agricultura urbana em Villa 

Maria. O plano objetiva primeiramente fortalecer e consolidar as atividades existentes. 

Esse processo encorajou a formação de redes formadas pelos agricultores urbanos, 

fortaleceu as capacidades (técnica, metodológica, participativa, de abordagem sensível à 

questão de gênero etc.) da equipe da sub-gerência de agricultura urbana, e mobilizou um 

grupo mais amplo de interessados na agricultura urbana. Todos esses interessados 

participaram ativamente na formulação do Plano Estratégico e irão participar de sua 

gestão e implementação por meio do Fórum Municipal de Agricultura Urbana, criado em 

junho de 2006. O Fórum já tem uma estrutura funcional e é formado por 20 organizações e 

instituições (incluindo universidades, ONGs, organizações comunitárias, agências do 

governo nacional, organizações internacionais como a FAO, e empresas privadas). 

O Plano Estratégico permitirá intervenções estratégicas e consensuais, otimizando os 

recursos humanos e financeiros em favor da agricultura urbana. A versão final do Plano 

deverá estar pronta em setembro de 2006, e sua fase de implementação (projetos piloto, 

atividades de treinamento etc.) deve começar em outubro de 2006. 

Figura 1: Organograma da prefeitura de Villa Maria del Triunfo em 2004 
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O município de Lurigancho-Chosica 

Lurigancho-Chosica está localizado na bacia do Rio Rimac, cerca de 13 km a leste do 

centro de Lima. Tem uma população de aproximadamente 125.000 habitantes. 

Aproximadamente 10% da população adulta (acima de 15 anos) trabalha em tempo 

integral em atividades agrícolas, enquanto que 65% trabalha no setor de serviços. Entre as 

crianças com menos de 6 anos, 32% sofrem de desnutrição crônica (INEI, 1993).  

O município é um dos maiores e menos urbanizados da província de Lima. A maior parte 

das terras agrícolas está localizada no fundo de um vale (que corresponde a 

aproximadamente 45% da área do município) e abriga uma grande variedade de 

atividades agrícolas urbanas e periurbanas, principalmente como um meio de vida dos 

moradores em sua luta contra a pobreza. 

O município fornece cerca de 25% das hortaliças consumidas na região metropolitana de 

Lima e inclui muitas áreas onde se criam animais incluindo aves, porquinhos-da-índia, 

coelhos, porcos, bovinos e cabras (Arce e Prain, 2005).  

Neste contexto, a prefeitura de Lurigancho-Chosica, com apoio da organização Urban 

Harvest, começou um processo no final de 2003 visando desenvolver uma legislação 

apropriada à agricultura urbana.  

A finalidade foi promover a agricultura urbana como um meio de gerar renda e aumentar 

a segurança alimentar enquanto contribui para um ambiente urbano mais produtivo, 

saudável e verde – todos aspectos essenciais para cidades verdadeiramente sustentáveis. 

Aprendendo sobre agricultura urbana 

O processo foi iniciado com a estratégia de aumentar a consciência, entre as autoridades 

municipais e instituições locais, sobre a realidade das famílias que dependem da 

agricultura para sua sobrevivência. Duas oficinas internacionais para prefeitos foram 

realizadas em Lima desde 2003, nas quais autoridades de várias cidades latino-americanas 

trocaram experiências sobre o desenvolvimento da agricultura urbana como ferramenta 

para enfrentar a pobreza e outros problemas causados pela urbanização. Os prefeitos que 

participaram desses encontros assinaram convênios comprometendo-se a promover a 

agricultura urbana em suas cidades e municípios (essas oficinas foram co-organizadas com 

a ONG IPES-Promoção do Desenvolvimento Sustentável). 

A municipalidade de Lurigancho-Chosica identificou a promoção da agricultura urbana 

como uma atividade municipal estratégica. A Urban Harvest ajudou a: 

 criar um programa para identificar os interessados principais e localizá-los dentro do 

município; 

 formular um plano de conscientização; 

 organizar oficinas para aumentar o nível de consciência; 

 coordenar oficinas de troca de informações dentro da prefeitura; 
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 facilitar o processo de discussão em mesas-redondas; organizando eventos públicos 

significativos (inauguração da subseção de agricultura urbana, visitas a locais de 

produção agrícola, feiras de produtores etc.) e visitas a plantios-modelo onde é 

praticada a agricultura urbana ecológica. 

Nesse processo, as autoridades tornaram-se cada vez mais convencidas do importante 

papel que a agricultura urbana pode desempenhar no desenvolvimento sustentável das 

cidades. As lições aprendidas também alcançaram outros atores importantes do 

município. Foram organizados encontros com o Comitê de Usuários da Água para 

Irrigação, cujos resultados incluíram o fornecimento de treinamento para técnicos de 

produção agrícola e a organização de escolas de campo para agricultores, com 26 

produtores envolvidos como instrutores. 

Criação de uma unidade de agricultura urbana 

Antes que essas atividades fossem implementadas, a prefeitura não estava consciente das 

realidades dos produtores urbanos, já que suas demandas permaneciam desconsideradas. 

Entretanto, por meio da sensibilização, promoção dos motivos, pesquisas ativas e outros 

processos de aprendizado, a administração local reconheceu a importância da produção 

agrícola local e decidiu apoiá-la por meio da criação – no final de 2004 – de uma unidade 

de agricultura urbana (a Sub-Gerência de Agricultura Urbana) dentro da estrutura 

organizacional municipal (ver a figura 2). 

Essa unidade é um centro de serviços para os produtores agrícolas e para a população 

local, que promove a ligação entre a produção e o consumo. Usando a abordagem da 

cadeia produtiva, ela oferece informações para os produtores sobre as oportunidades de 

treinamento e programas que apoiam a produção e a comercialização no município. A 

prefeitura conseguiu reunir um orçamento de US$ 100.000, com participação da Urban 

Harvest, para várias atividades. 

Os objetivos específicos da unidade de agricultura urbana são: 

 intervir no planejamento urbano com novas iniciativas construtivas e com uma 

legislação a favor do uso produtivo das áreas livres; 

 apoiar os produtores na criação de um agro-ecossistema economicamente sustentável 

e menos dependente de produtos químicos; 

 contribuir para a produção de rendas maiores por meio de práticas agrícolas 

melhoradas e diversificação da produção. 

O plano de ação da unidade de agricultura urbana de Lurigancho-Chosica é semelhante ao 

da seção de agricultura urbana de Villa Maria del Triunfo, e envolve: 

 o desenvolvimento das capacidades dos produtores urbanos e de outros atores 

municipais; 

 a promoção do desenvolvimento produtivo; e  
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 o estímulo a parcerias estratégicas destinadas a integrar a agricultura urbana no 

planejamento físico e zoneamento do uso do solo, promovendo a integração social 

com atenção às questões de gênero. 

Os gerentes dessa unidade foram treinados com apoio do IPES. Isso ajudou a 

complementar sua experiência prática em administração municipal com conhecimentos 

específicos sobre agricultura urbana e destacou a necessidade de elaborar uma estratégia 

para o desenvolvimento dessa atividade. O esforço fez parte de um processo de 

aprendizado mútuo por parte das equipes da unidade e da Urban Harvest. 

Figura 2: Organograma da prefeitura de Lurigancho-Chosica em 2004 

 

Integração na agenda municipal 

Após o treinamento, e com apoio do programa da Urban Harvest, o escritório municipal 

de agricultura urbana começou a desenvolver um processo participativo para fortalecer o 

setor. Esse processo integrou todos os atores municipais, incluindo os produtores, os 

consumidores, os administradores públicos e ONGs, entre outros. 

Esse processo de trabalho participativo e dinâmico permite à prefeitura adaptar sua 

estrutura de acordo com as necessidades da população.  

Ele levou à criação de uma série de normas e posturas em apoio à agricultura urbana.  

Até esta data, três iniciativas foram promulgadas:  

1) a criação de uma Unidade Municipal de Agricultura Urbana para o município de 

Lurigancho-Chosica e a cidade de Santa Maria de Huachipa, que já foi aprovada;  
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2) o estabelecimento de um acordo de “sem serviços urbanos, sem taxação urbana”, de 

modo que os produtores que não recebem serviços urbanos de saneamento, 

drenagem, e coleta de lixo continuem pagando taxas correspondentes ao meio rural, já 

aprovada; e  

3) a regularização do manejo do lixo de restaurantes para a alimentação de porcos 

(atualmente sendo revista). 

Diálogo e identificação de necessidades 

Um dos primeiros passos do plano de gestão municipal foi a criação de fóruns para 

possibilitar a comunicação constante entre os gerentes de subunidades, produtores e 

instituições locais de modo a otimizar a capacidade e o potencial dos gerentes, e também 

assegurar o treinamento contínuo, gerar contribuições e encorajar a transparência. Tudo 

isso contribuirá para a criação de um programa sólido para o benefício dos agricultores. 

Uma identificação participativa das necessidades dos produtores foi realizada com o 

Comitê de Usuários de Água para Irrigação do Rio Rimac, representantes dos produtores 

e autoridades municipais. Esses encontros produziram um maior conhecimento mútuo 

entre os vários interessados e os seguintes resultados: 

 a identificação dos problemas atuais e das necessidades reais dos agricultores da região;  

 uma análise dos pontos fortes e fracos da agricultura urbana no município; 

 uma tipologia dos agricultores urbanos; 

 a criação de um plano estratégico que irá orientar um plano de ação; 

 a implementação do programa de agricultura urbana existente. 

As informações geradas foram processadas usando um Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) de modo a formar uma análise espacial do ecossistema urbano e da gestão dos 

recursos naturais. Isso levou a novas propostas para o planejamento físico do território. 

Uma estratégia de desenvolvimento 

Baseada nos resultados do estudo de diagnóstico e do processo de aprendizado social, a 

unidade de agricultura urbana criou uma equipe local formada por representantes da 

população local (produtores de alimentos com terra e sem-terra), técnicos da Urban 

Harvest e um representante de uma ONG atuante na área, que, juntamente com os 

técnicos municipais, começaram a formular um plano de ação para a unidade para os 

próximos anos. A ideia é desenvolver mais a agricultura urbana no município, 

incorporando as propostas dos grupos afetados na política municipal. Essas propostas 

cobrem questões como o acesso à terra, a sua posse, o acesso à água e sua qualidade, 

investimentos e financiamentos (microcréditos), o fortalecimento dos canais de 

comercialização e processamento, a conservação ambiental, o tratamento do lixo orgânico 

e a qualidade dos produtos agrícolas. A estratégia inicial foi apresentada à Câmara 

Municipal para discussão. 
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Entre os próximos passos, destaca-se a organização de uma série de oficinas participativas 

nas quais a estratégia será compartilhada com vários setores da população local para 

novas modificações e aperfeiçoamentos. Com esse processo de formação de consensos, 

espera-se que as atividades da unidade correspondam às reais necessidades da população. 

Conclusões 

Elevar a consciência entre os tomadores de decisões e outros envolvidos sobre o potencial 

da agricultura urbana no alívio à fome e à pobreza é uma atividade fundamental para 

promover políticas favoráveis à atividade. Isso pode ser realizado por meio de seminários 

locais que apresentem experiências de agricultura urbana (de outras cidades do país ou do 

exterior), intercâmbio de visitas, intercâmbios técnicos etc. 

Também é importante elevar a consciência entre os tomadores de decisões sobre a situação 

atual da agricultura urbana local e de seus produtores. O diálogo com os agricultores 

locais e a sua participação nas atividades mencionadas são necessários para expor as 

falhas e buscar soluções em conjunto. 

Embora o processo de elevação da consciência seja custoso e requeira tempo e esforço por 

parte dos promotores, é uma atividade decisiva para a formulação de uma política de 

agricultura urbana no nível municipal. 

É portanto essencial institucionalizar a agricultura urbana incorporando-a no marco 

normativo das cidades (como em seus planos de desenvolvimento), por meio de políticas 

específicas e marcos legais (leis, decretos, ordenanças, normas e posturas municipais) para 

a agricultura urbana que facilitem e regulem a sua prática e/ou por meio da criação de 

estruturas municipais (unidades, departamentos, etc.) de modo a operacionalizar o 

desenvolvimento de atividades concretas que a promovam. 

Igualmente importante é o fortalecimento das capacidades organizacional, gerencial, 

técnica e de trabalho em rede dos produtores urbanos. Uma organização consolidada e 

forte está mais preparada para lidar com a eventual retirada de apoio por parte das 

autoridades municipais. 

Embora nada garanta o sucesso das atividades de agricultura urbana, essas considerações 

foram apresentadas com a esperança de contribuir para a sua sustentabilidade para além 

de qualquer administração municipal em particular. 

Notas 

1) A região metropolitana de Lima tem 42 municípios, cada um deles dispondo de um 

prefeito e de uma Câmara Municipal. 

2) O CGIAR é uma coalizão global de governos, organizações multilaterais, e fundações 

privadas que trabalha para promover a segurança alimentar, a erradicação da pobreza 

e a gestão segura dos recursos naturais nos países em desenvolvimento. 
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3) O prefeito aqui referido é o Dr. Washington Ipenza Pacheco, eleito democraticamente 

pelos moradores da Villa Maria del Triunfo para os períodos 1996-1998, 1999-2002, e 

2003-2006. 

4) Esses eventos foram organizados pelo IPES em parceria com o Programa de Gestão 

Urbana da ONU/Habitat. 
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Associações agrícolas comerciais em áreas urbanas e 

periurbanas de Lima  
Jessica Alegre,  

Dennis Escudero e  

Omar Tesdell 

Programa Urban Harvest (Colheita Urbana)  

Centro Internacional de Batata - CIP  

jsalegre@gmail.com  

O grande mercado de Lima oferece uma oportunidade para os agricultores urbanos e 

periurbanos dos bairros da zona leste da cidade venderem os seus produtos. Porém os 

estudos realizados na cidade pelo Programa Colheita Urbana, do PIC, revelaram que o atual 

sistema de comercialização dos 

produtos da agricultura urbana está 

subdesenvolvido. Além disso, há uma 

falta de confiança e de capacidade 

aliada à insegurança, entre os 

produtores urbanos, para se 

organizarem e melhorarem sua 

atividade por meio de processos de 

aprendizado social e de esforços 

coordenados para melhorar a gestão 

comercial. Este artigo descreve o 

esforço para melhorar essa situação. 

Grupo de horticultores colhendo produtos orgânicos.  

O grande mercado de Lima oferece uma oportunidade para os agricultores urbanos e 

periurbanos dos bairros da zona leste da cidade venderem os seus produtos. Porém os 

estudos realizados na cidade pelo Programa Colheita Urbana, do PIC, revelaram que o 

atual sistema de comercialização dos produtos da agricultura urbana está 

subdesenvolvido.  

Além disso, há uma falta de confiança e de capacidade aliada à insegurança, entre os 

produtores urbanos, para se organizarem e melhorarem sua atividade por meio de 

processos de aprendizado social e de esforços coordenados para melhorar a gestão 

comercial. Este artigo descreve o esforço para melhorar essa situação. 

O projeto “Agricultores na Cidade”, coordenado pelo programa Urban Harvest (1) em 

Lima, Peru, juntamente com outras organizações de pesquisa e desenvolvimento, está 

fortalecendo as capacidades organizacionais dos produtores urbanos que vivem na bacia 

inferior do rio Rimac, em Lima (para mais informações, ver o artigo sobre Lima na Revista 

de Agricultura Urbana no. 16).  

mailto:jsalegre@gmail.com
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O projeto inclui 924 famílias que formam uma associação de irrigação integrada chamada 

Comissão de Usuários do Rimac, e outro grupo de famílias (cerca de 10 mil) localizadas 

em comunidades urbanas cuja principal atividade produtiva é a criação de animais. O 

sistema de produção agrícola atualmente empregado integra o cultivo de plantas com a 

criação de animais.  

As principais culturas são beterraba, alface, nabo, plantas aromáticas e outras. A criação de 

porcos, aves, porquinhos-da-índia, carneiros e outros animais é uma forma de poupança e 

de alimentação para os produtores. A criação de aves e porquinhos-da-índia é uma prática 

tradicional dos migrantes originários de áreas rurais. O potencial econômico dessas 

atividades vem sendo desenvolvido intensamente.  

A criação de porcos é feita principalmente em áreas que não se pode cultivar com plantios 

e que tendem a permanecer subutilizadas. 

Organização de produtores 

A primeira fase do projeto incluiu um levantamento básico, a discussão com grupos focais 

e oficinas de treinamento. Os pesquisadores descobriram um alto uso de produtos 

químicos, como pesticidas e fertilizantes, e práticas inapropriadas na criação de animais. 

Eles também identificaram um alto grau de individualismo, desconfiança e falta de 

comunicação como principais obstáculos para a formação de capital social. Ferramentas 

qualitativas foram empregadas, como as oficinas participativas de compartilhamento de 

informações, treinamentos em assuntos como agroecologia e criação de animais, e visitas 

de campo a plantios de indivíduos bem sucedidos. Havia uma necessidade evidente de 

mais treinamento em novas práticas de produção que possam ajudar os produtores a 

aumentar a sua produção e obter preços mais justos. 

Na segunda fase o projeto adotou a metodologia “Escola de Campo para Agricultores” - 

ECA), adaptado para o ecossistema urbano. O processo inicial de convidar as pessoas para 

participar tomou três meses, mais do que o previsto originalmente, por causa da 

complexidade da agricultura urbana. 

Escolas de Campo para Agricultores 

Essa metodologia promove a reunião de grandes grupos de produtores, homens e 

mulheres, para abordarem questões relacionadas com o Manejo Integrado de Pragas (MIP) 

para as principais culturais tradicionais na região. Duas “escolas” foram criadas, uma 

sobre MIP no cultivo de beterraba, com agricultores do subsetor de Carapongo, e outra 

sobre MIP no cultivo da alface, com produtores de Huachipa. Do mesmo modo, a 

metodologia ECA foi adaptada para oficinas participativas sobre criação de porquinho-da-

índia, com produtores do subsetor de Ñaña. Por meio desse processo, os produtores 

desenvolveram um interesse em se organizar, de modo a aplicar todo o conhecimento 

adquirido, produzir alimentos saudáveis e puros (orgânicos), acessar bons mercados com 

preços justos, e melhorar sua qualidade de vida.  
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O programa Urban Harvest apoiou essas Escolas de Agricultores Urbanos. Com o apoio 

adicional da prefeitura e dos próprios produtores, duas EAUs começaram a funcionar em 

Huachipa e Carapongo. Em ambos os casos, centros-piloto de produção agrícola foram 

implantados para experimentar, validar, demonstrar e replicar diversas técnicas nas áreas 

de plantio dos produtores participantes. 

A produção dos cultivos nos dois centros permitiu aos participantes começarem a vender 

seus produtos para os mercados públicos, em pequena escala. A gestão dos centros-piloto 

pelos produtores reforçava os laços de confiança entre os participantes. Além disso, a 

busca em conjunto por novos mercados, para o benefício de todos os membros do grupo, 

ajudou a consolidar suas organizações. Isso criou uma necessidade de formalizar a 

situação dos dois grupos, para poderem ter acesso a mercados maiores. 

A busca pela formalização 

A consolidação das organizações que alcançam um status legal pode gerar mais 

desenvolvimento local por meio do aumento da competitividade e da produtividade (De 

Soto, 2000). Duas associações de agronegócios foram criadas: a Associação de Produtores 

Orgânicos de Huachipa (APAOH) e a Colheita Saudável de Carapongo (COSANACA). 

Essa última foi criada como uma microempresa, com ajuda do Programa de Autoemprego 

e Microempresas (PRODAME), do Ministério do Trabalho e Promoção do Emprego 

(MTPE).  

Os custos associados com o processo de legalização giraram entre 700 e 900 sois novos 

(entre 217 e 281 dólares), respectivamente, e foram levantados pelas próprias associações 

com a renda obtida através da venda de produtos (Huachipa), contribuições de parceiros, 

e levantamento de recursos (Carapongo). Os produtores de porquinho-da-índia também 

receberam assistência da PRODAME, de modo a começar seu próprio processo de 

legalização. 

A principal contribuição dessa metodologia é reconhecer que a organização dos pequenos 

produtores – de qualquer forma – é o elemento indispensável para sustentar 

microempresas ao longo do tempo. Em outras palavras, os pequenos produtores precisam 

estar organizados para ter acesso a financiamento para suas atividades. Eles precisam 

formalizar algum tipo de organização para desenvolver suas microempresas (De Soto, 

2000). 

Para alcançar a consolidação e a formalização das organizações de pequenos 

agronegociantes, é necessário desenvolver uma infraestrutura funcional que defina 

claramente os papéis e as atribuições dos membros no gerenciamento da produção e das 

vendas. O processo de legalização, portanto, contribuiu nos casos descritos acima para a 

institucionalização de ambas as organizações. 
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Acesso a mercados justos 

O fator-chave na consolidação de organizações de pequenos agronegociantes é obter 

acesso a mercados alternativos, sem a interferência de intermediários. A esse respeito, o 

projeto buscou, juntamente com os produtores, um sistema de comercialização que fosse 

mais direto e lucrativo.  

De acordo com os produtores, as vendas diretas aos consumidores são muito benéficas, 

pelos preços melhores obtidos, pela constância e variedade dos pedidos e pela 

proximidade física de produtores e consumidores. 

Atualmente a APAOH e a COSANACA estão conseguindo acesso a mercados de maior 

escala graças à formalização de seu status e ao apoio do projeto e de entidades 

governamentais como o MTPE. Desse modo, ambos os grupos têm uma chance maior para 

se tornarem sustentáveis e se desenvolverem ainda mais no futuro. 

Pontos fortes e fracos das organizações de produtores 

Os fatores-chave que contribuem para a consolidação e fortalecimento dessas organizações 

é a confiança, conquistada por meio de treinamentos e processos de acompanhamento; a 

capacidade de produzir e comercializar produtos orgânicos; e o trabalho em equipe. 

Porém a coesão dos membros das várias organizações de pequenos agronegociantes pode 

ser prejudicada por uma variedade de questões.  

A dedicação a outras atividades e ocupações, por parte de alguns membros, pode impedir 

sua participação mais ativa na organização.  

Além disso, por causa de diferenças significativas na aplicação de técnicas agrícolas, a 

qualidade da produção pode ser muito variada.  

Finalmente, pode não haver capital suficiente para o desenvolvimento da capacidade 

produtiva dos agricultores. 

Sucessos e desafios 

Durante o processo de trabalho com esses grupos de produtores urbanos, seu capital social 

aumentou. Por meio de metodologias participativas de aprendizado, os agricultores 

fortaleceram suas capacidades técnico-produtivas, organizacionais, empresariais e 

comerciais.  

A formação e a formalização de associações de agroempresas também facilitou seu acesso 

a mercados para produtos orgânicos – mais novos e lucrativos, e onde se praticam preços 

mais justos. 

A principal razão pela qual os membros dos grupos começaram a cultivar produtos 

orgânicos em seus sítios foi melhorar o acesso aos mercados locais (mercados de 

produtores, restaurantes, clínicas e residências) e aos mercados comerciais (intermediários 

fixos, supermercados, restaurantes).  
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Assim, os produtores aprenderam a desenvolver planos coordenados de plantio, de modo 

a abastecer os mercados que se abriram para eles. 

Várias entidades locais e nacionais também se envolveram para apoiar e promover as 

novas organizações. As prefeituras e o governo federal (por meio do MTPE) ajudaram a 

promover, formalizar e favorecer o acesso das duas organizações a novos mercados. 

De qualquer forma, as pequenas organizações dos países em desenvolvimento enfrentam 

desafios formidáveis, especialmente com relação à agricultura urbana, onde existem 

ameaças que brotam do explosivo processo de crescimento das cidades.  

Nos últimos 4 anos, a quantidade de terra agrícola na área estudada reduziu-se em 22%, 

por causa das incorporações imobiliárias e dos assentamentos irregulares.  

Essa taxa de urbanização é uma ameaça à agricultura urbana e deve ser enfrentada de 

modo consensual pelas autoridades locais, nacionais e pelos produtores.  

Por causa do uso excessivo de fertilizantes e pesticidas, associado às águas servidas das 

moradias e das indústrias, também está acontecendo um aumento na poluição das águas, 

dos solos e do ar. Isso afeta diretamente a capacidade de os agricultores urbanos 

produzirem alimentos saudáveis e puros. 

Notas 

1) Urban Harvest (Colheita Urbana) é uma iniciativa institucional do Grupo 

Internacional de Assessoria em Pesquisa Agrícola (International Agricultural Research 

Advisory Group), coordenado pelo Centro Internacional da Batata (International 

Potato Center - CIP). 
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Experiências de Agricultura Urbana na perspectiva da 

responsabilidade social  

Departamento de Comunicação e Relações Públicas  

da Associação Atocongo Lima, Peru 

A Associação Atocongo é uma organização que surgiu do 

programa de responsabilidade social corporativa da 

empresa Cementos Lima SA. Ela está comprometida a 

desenvolver programas e projetos de capacitação e 

desenvolvimento humano que ajudem a criar novas 

oportunidades para grupos urbanos marginalizados que 

buscam melhorar sua qualidade de vida. Uma estratégia 

usada pela associação para alcançar seus objetivos é a 

agricultura urbana. 

A Associação é apoiada pelo Programa de Pequenos 

Recursos do PNUD e pela ONG Global Environmental 

Facility (GEF). Dentro do marco dessa aliança, o 

programa “Iniciativas inovadoras e participativas para 

conservar o meio ambiente” está sendo implementado, 

gerenciando um Fundo de Recursos voltado para as 

organizações de base comunitária localizadas na região 

sul da área metropolitana de Lima.  

A água é um recurso escasso nas hortas comunitárias de Lima 

Até essa data, três chamadas para apresentação de projetos foram realizadas, e 19 deles 

foram selecionados, sendo que metade deles tem relação com a agricultura urbana, 

especificamente nos distritos de Vila Maria del Triunfo e Vila El Salvador. A Associação 

Atocongo e o Programa de Pequenos Recursos apoiam os projetos de duas maneiras: (1) 

fornecendo assessoramento e assistência com relação a aspectos técnicos e práticos do 

cultivo de alimentos, plantas medicinais e aromáticas, como requisitado pelo próprio 

projeto; e (2) apoiando nas tarefas administrativas e gerenciais do projeto. 

Os atores envolvidos nos projetos 

Muitos desses projetos estão diretamente ligados à segurança alimentar e são conduzidos 

por organizações de mulheres, como os clubes de mães, as cozinhas e centros comunitários 

etc. reunindo mulheres que conhecem a pobreza de perto e não têm outro emprego que 

lhes permita manter suas famílias com dignidade.  

Na maioria dos casos, são as mulheres que assumem a liderança na busca de melhores 

condições de vida que irão tornar possível superar a exclusão social que atualmente 

enfrentam.  
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Desse modo, muitas mulheres não apenas assumem um papel central em seus lares mas 

também agem como presidentes ou coordenadoras (escolhidas pelas demais participantes 

de suas organizações em assembleias gerais). 

Impactos da responsabilidade social corporativa 

Os projetos de agricultura urbana que surgiram do programa de responsabilidade social 

corporativa tiveram diversos impactos, tanto no nível das mulheres envolvidas como no 

das comunidades onde elas vivem. A maior parte das organizações acredita que essa 

atividade é um meio para melhorar a sua capacidade para preparar e oferecer alimento 

aos moradores mais vulneráveis por meio das cozinhas comunitárias. Por outro lado, um 

espaço para diálogo e aprendizado se torna disponível, e novos compromissos coletivos 

são forjados para manter a atividade, que é depois replicada nas moradias e transformam 

as “bio-hortas” em um meio para gerar renda familiar, além de estimular as realizações 

das mulheres como microempreendedoras. 

Esse impacto multifacetado é evidenciado no testemunho de Honorata Huaman (53 anos), 

uma dona de casa e liderança local muito preocupada em melhorar a qualidade de vida de 

sua comunidade: “conseguir um projeto como este foi uma grande realização para a 

comunidade. Ele levou a melhoramentos em várias áreas, especialmente em termos de 

nutrição. Estamos prosseguindo com o processo de aprendizado de modo que possamos 

vender os produtos que cultivamos e gerar renda que permitirá atender as nossas 

necessidades básicas, como pagar as contas de água e luz.” 

Impactos nas mulheres 

Por meio da participação nos projetos, as mulheres aumentaram as suas habilidades. Elas 

agora escrevem relatórios, exercem liderança positiva e usam a Internet como um meio 

para consultas e troca de informações, o que as capacita a aprenderem sobre soluções 

inovadoras que podem ser adaptadas para sua própria situação local. Elas fortaleceram 

sua capacidade de programar, organizar e facilitar seminários e oficinas, e assim conduzir 

os processos internos de suas organizações. Além disso, a maior parte dos projetos tem 

levado as mulheres a aprenderem a planejar, assumir compromissos e dirigir-se 

periodicamente aos demais participantes para informar sobre os progressos realizados, 

estabelecendo uma relação mais dinâmica caracterizada pela integração e solidariedade. 

Essas habilidades recentes lhes permitiram melhorar em muito o seu trabalho 

comunitário. 

As mulheres agora reconhecem os problemas que às vezes surgem, e que o seu 

desempenho muitas vezes é criticado pelas parceiras, mas percebem que esses obstáculos 

têm servido para fortalecê-las, que estão constantemente recebendo o reconhecimento por 

seus esforços e por seu desejo de ajudar suas comunidades a progredirem.  
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Suas famílias as apoiam, e sabem que a sua nova atitude significa que elas não estarão 

mais o tempo todo em casa, mas que, ao saírem de casa e até da comunidade, elas estarão 

abrindo novos espaços que lhes oferecerão, a todos, valiosas experiências.  

A participação progressivamente crescente dos homens (geralmente os maridos) é um 

sinal claro do maior apoio prestado pelas famílias, com eles ajudando em tarefas mais 

pesadas como capinar e preparar o solo, e se envolvendo em outras atividades propostas 

pelos projetos. 

Impactos em suas organizações e comunidades 

O desenvolvimento das capacidades das mulheres refletiu-se claramente em suas 

organizações. Por meio da aplicação dessas habilidades recentemente adquiridas, as 

mulheres conseguiram despertar mais responsabilidade e compromisso de parte das 

demais integrantes de suas organizações, que agora participam mais ativamente nas várias 

atividades que são implementadas.  

Além disso, suas organizações também se fortaleceram na medida em que assumem novas 

responsabilidades, por meio da criação de comissões para compra de insumos e venda de 

produtos etc., com atenção especial para as bio-hortas e as atividades de treinamento, 

entre outras. A capacidade para tomada de decisões também foi aprimorada, juntamente 

com as habilidades para conduzir negociações, fortalecendo o funcionamento interno 

democrático de suas organizações. 

O funcionamento melhorado das organizações não se limita aos avanços internos, mas 

também se reflete nos resultados que elas alcançam ao construir alianças externamente.  

Os membros das organizações estão sendo apresentados a outras instituições e outros 

profissionais, e, como uma organização, eles buscam ativamente contatos com outras 

pessoas com as mesmas preocupações e interesses, por meio de atividades voltadas para o 

público como campanhas de conscientização, concursos de desenhos etc.  

Algumas alianças já viabilizou, por exemplo, a participação das organizações e seus 

membros em mercados locais de produtores, onde eles agora podem vender os seus 

produtos. 

Também os membros dessas organizações atualmente veem o conhecimento como uma 

ferramenta que os torna mais fortes, e que pode ser transmitida a suas comunidades. Por 

exemplo, o conhecimento prático é trocado por meio de estágios e sistematização das 

experiências. Deste modo, qualquer pessoa pode aprender com as experiências das outras. 

Os impactos alcançados não se limitam à esfera social das comunidades, mas se 

estenderam a seu meio ambiente na medida em que as organizações estão ajudando a 

reduzir a poluição por meio da agricultura orgânica; costumes e práticas tradicionais 

locais estão sendo reavaliados; espécies nativas em perigo de extinção estão sendo 

cultivadas; e o solo está sendo preservado pela aplicação de adubos orgânicos. 
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Conclusão 

A história da Associação Atocongo mostra que a responsabilidade social corporativa pode 

ser um veículo importante e bem sucedido para edificação comunitária por meio da 

agricultura urbana, e que empoderar grupos sociais em desvantagem, como as mulheres, 

pode iniciar processos sociais, econômicos e ambientais bastante significativos para as 

comunidades. 

Cultivando sob linhas de alta tensão: uma boa ideia, um grande desafio 

A Rede Energética do Peru (REP), uma companhia de propriedade do Grupo ISA 

Colômbia, opera e fornece manutenção para a rede nacional de transmissão de energia, 

por meio de uma concessão garantida pelo governo peruano. A REP, como parte de seu 

programa de relações públicas, mantém comunicação constante com os membros da 

comunidade que são influenciados diretamente por suas atividades. Três anos atrás, 

como resultado deste diálogo, surgiu a ideia de converter os campos arenosos de Vila 

Maria del Triunfo (localizada na periferia sul de Lima) em hortas de agricultura urbana. 

Para isso, a REP reuniu três instituições: a prefeitura de Vila Maria del Triunfo, a ONG 

IPES e os moradores locais, que juntos com a companhia alcançaram sinergias 

significativas. Hoje, Vila Maria del Triunfo tem três hortas comerciais que geram renda 

para os seus beneficiários diretos. 

Transformar este projeto ambicioso em realidade não foi uma tarefa fácil. A geografia de 

Vila Maria del Triunfo é irregular, com montanhas arenosas, muitas rochas e um clima 

com pouca chuva. Em um terreno como esse, implementar o projeto foi um grande 

desafio, pois de certo modo significava cultivar no deserto. 

Esforços unidos 

A equipe do Departamento de Parques e Jardins da prefeitura de Vila Maria del Triunfo 

encarregou-se de identificar as pessoas interessadas nas comunidades, de modo a treiná-

las em questões diretamente relacionadas com a agricultura urbana. Com 95% dos 

participantes sendo mulheres, elas realmente se destacaram, ainda mais por assumirem 

a responsabilidade pelo projeto desde o início.  

Os engenheiros do IPES cuidaram de selecionar os locais de plantio, que precisavam ser 

preparados para a atividade, já que eram quase sempre aterros ou cortes, ou terras 

pobres nunca antes cultivadas. Usando a mão de obra doada pela população e tratores 

fornecidos pela prefeitura, o terreno foi nivelado ou terraceado quando necessário. 

Em uma das hortas (chamada de Machu Picchu por causa de sua forma), as rochas 

transportadas para a área para servir como arrimo para os terraços precisaram ser 

cortadas com picaretas e marretas pelos próprios moradores. 

No início do projeto, a prefeitura facilitou o suprimento de água, e durante sua 

implementação o IPES forneceu assistência profissional. A REP ficou encarregada de 

monitorar o projeto, além de oferecer o apoio necessário para enfrentar as dificuldades 

que aparecessem. 
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Atualmente a prefeitura organiza mercados de produtores onde os agricultores podem 

vender os seus produtos, ganhando assim cerca de 20% a mais por mês. Em termos 

econômicos, o projeto dá aos beneficiários maior autonomia com respeito a seus gastos 

domésticos, e em termos de nutrição as hortas fornecem hortaliças para as cozinhas 

comunitárias instaladas na área, garantindo nutrientes e enriquecendo as dietas de 

centenas de beneficiários indiretos. 

As hortas Julian Cadavid, Machu Picchu e Indo-America são o resultado de esforços em 

conjunto entre os setores público e privado, a sociedade civil e a comunidade, que 

tornaram possível cultivar alimentos sob as linhas de alta tensão elétrica. 

Olhando para o futuro 

Atualmente uma área de treinamento está sendo implantada em um sítio de 4.000 m2, 

graças aos esforços financeiros da REP e da Fundação RUAF. Luis Perez Egaña, um 

especialista em responsabilidade social que trabalha para a REP vê o futuro com grande 

entusiasmo e esperança, dizendo que “a visão de futuro deste projeto é que, quando 

terminar o prazo de vigência da concessão, toda a terra sob as linhas de alta tensão serão 

verdes, com pessoas trabalhando e gerando renda nela.” 
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Da erradicação à inovação: a criação saudável e lucrativa de 

porcos em Lima 
Jessica Alegre,  

Miguel Salvo 

Gordon Prain 

g.prain@cgiar.org 

A criação de porcos é um importante meio de vida no distrito de Lurigancho Chosica, um 

bairro periurbano de baixa renda localizado no vale de Rimac, na parte leste da cidade de 

Lima. Calcula-se que 1600 famílias dependem desta atividade como fonte de renda exclusiva 

ou secundária. Sem organização, apoio técnico ou regulamentação, os produtores trabalham 

em pequenos agrupamentos de unidades informais de criação, ocupando os declives áridos 

desta cidade desértica.  

Esse tipo de produção provoca 

preocupações quanto aos riscos 

para a saúde e o ambiente, embora 

mudanças relativamente simples no 

manejo possam tornar a criação de 

porcos um negócio lucrativo e 

sustentável que pode contribuir 

significativamente para o bem-estar 

das famílias urbanas e periurbanas. 

Capacitação dos produtores de porcos da 

Associação “Haras El Huayco” 

Foto: Urban Harvest 

Antes de 2005, as autoridades municipais de Lurigancho-Chosica focavam apenas nos 

aspectos negativos das atividades informais da criação de porcos. As pocilgas não eram 

sequer consideradas como um sistema informal de produção, mas como uma atividade 

clandestina. 

Porém, desde a criação da Subsecretaria de Agricultura Urbana (SSAU) descrita na 16ª. 

Edição da Revista de Agricultura Urbana (Arce e outros, 2006), o governo local mudou seu 

ponto de vista. 

Agora, ao invés de erradicação como principal estratégia, o governo começou a apoiar um 

processo de transformação objetivando organizar a atividade.  

Neste processo, a municipalidade tem sido apoiada por algumas instituições locais e 

empresas que identificaram oportunidades de negócios para os produtores e para si 

mesmas, derivadas da transformação no reconhecimento da atividade de criação de 

porcos. 

mailto:g.prain@cgiar.org
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Em 2004 os técnicos do Ministério da Saúde (MS) identificaram a presença de várias 

doenças sérias, como a cisticercose e a leptospirose, nos criatórios de porcos existentes em 

Lurigancho- Chosica.  

Ao mesmo tempo, a Urban Harvest (“Colheita Urbana”) estava trabalhando no estudo de 

caso da Associação de Criadores de Suínos de Saracoto Alto, em Cajamarquilla, o maior 

aglomerado de suinocultores informais do distrito (129 suinocultores somando cerca de 

3000 animais). 

Este estudo também identificou algumas preocupações ligadas à saúde pública e destacou 

a falta de conhecimento sobre certos aspectos da criação de animais como uma de suas 

principais causas. 

Como parte dos esforços para melhorar o entendimento entre a prefeitura e os criadores, a 

Urban Harvest promoveu a primeira mesa-redonda entre as partes, em agosto de 2004, 

para definir os melhoramentos no manejo da criação, por um lado e, por outro, o 

reconhecimento formal, pela municipalidade, da criação de porcos como uma atividade 

legitimamente estabelecida. 

Porém um estudo realizado pela Secretaria de Saúde, sobre a relação entre o saneamento e 

a criação de porcos, mostrou os impactos negativos da atividade para a saúde pública e o 

meio ambiente de Lurigancho–Chosica. 

Com base nesta informação, o MS requisitou, em janeiro de 2006, que a prefeitura 

erradicasse todas as criações existentes no aglomerado de Saracoto por causa das más 

condições sanitárias das instalações. 

Mas graças ao diálogo que já ocorria entre os técnicos municipais e os criadores, a 

prefeitura, em vez de chamar a polícia, preferiu organizar uma reunião com 

representantes do Ministério da Saúde e os suinocultores de Saracoto. 

No decorrer do processo, a erradicação deixou de ser vista como a opção prioritária, pois 

logo se percebeu que seu único efeito seria forçar os produtores a se mudarem para outros 

locais, espalhando os riscos sanitários e ambientais em outras partes do distrito. 

A abordagem alternativa foi eliminar as origens dos riscos. Da reunião resultou um “mapa 

para a transformação” no qual o MS adiou a ordem de erradicação por seis meses e os 

produtores começaram a melhorar o manejo de seus animais de acordo com uma agenda. 

A Urban Harvest apoiou esta agenda organizando um curso de treinamento para mais de 

produtores em junho e julho de 2006. O curso apresentou os aspectos técnicos, biológicos e 

nutricionais de uma pocilga saudável que tira proveito dos recursos disponíveis na região, 

e focou nos critérios de transformação definidos em conjunto com os técnicos do MS. 

Os produtores que completaram devidamente o curso foram convidados a integrar a 

“Organização para a Criação Saudável de Porcos”, uma iniciativa da SSAU para reunir os 

produtores interessados em transformar positivamente a suinocultura no distrito.  
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Esse curso foi início de um novo estilo de trabalho para a SSAU, que envolve a promoção 

de relações entre o público e as instituições privadas e ajuda os produtores a enfrentarem e 

superarem uma situação negativa. 

O Programa de Desenvolvimento da Suinocultura (PDS) 

O PDS é uma atividade da SSAU que formaliza a agenda de transformação da criação de 

porcos dentro das políticas da prefeitura. Ele foi aprovado pelas autoridades municipais 

em janeiro de 2007 e é portanto um resultado direto das reuniões promovidas pela Urban 

Harvest. 

O PDS objetiva a criação de aglomerados sustentáveis de pocilgas, promovendo a 

formalização da atividade com base nos critérios do MS em três áreas fundamentais: 

ordem, limpeza e vacinas. Se os produtores atenderem aos critérios nessas três áreas, eles 

poderão aplicar efetivamente os novos conhecimentos e capacidades obtidos nos cursos. 

A adoção dessas práticas de manejo pode reduzir os riscos à saúde, proteger o ambiente e 

melhorar a qualidade de vida do pequeno suinocultor urbano (ver Figura 1). O PDS tem 

seguido esses sete passos no processo de transformação que promove. 

Até agora, os atores envolvidos no processo são: o Ministério da Saúde (Departamento 

Distrital DISA IV – Este), o Serviço Nacional de Sanidade Agrícola (SENASA), o Programa 

Urban Harvest (UH/CIP), a prefeitura de Lurigancho–Chosica, duas instituições de ensino 

privadas, e a Política Nacional do Peru (PNP). 

Realizações e desafios 

O trabalho interinstitucional promovido pela SSAU e apoiado pela Urban Harvest e 

parceiros conduziu à identificação de 40 aglomerados de suinocultores no distrito, 

envolvendo cerca de 1.600 famílias que criam, anualmente, um plantel de 5.000 porcas 

matrizes e produzem cerca de 60.000 porquinhos por ano (conforme o mapa de criação e 

porcos. 

Isto representa um importante setor da economia local, que as autoridades municipais não 

podem mais desconhecer. Atualmente os maiores beneficiários do sistema são os 

comerciantes que representam a parte “legítima” do sistema local de produção de suínos, 

por meio de suas ligações com o mercado que lhes permite auferir os lucros mais 

significativos e reduzir os rendimentos dos pequenos produtores. 

Com a transformação para um sistema de suinocultura mais organizado, com ênfase na 

qualidade e na segurança, espera-se que os pequenos produtores se tornem capazes de 

vender seus porcos diretamente ao mercado, aumentando a sua renda. 

Até agora, cerca de 200 produtores de porcos participaram de cursos de treinamento. 

Desses, 25 já transformaram seus chiqueiros em pocilgas limpas, organizadas e saudáveis, 

e aproximadamente outras 70 unidades produtivas estão em processo de transformação. 
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Isso significa que cerca de 50% dos treinados aplicaram o que aprenderam para mudar 

radicalmente o manejo de seus animais. O fato também demonstra que após cinco meses o 

PDS alcançou cerca de 13% de produtores informais, que agora estão cientes de como criar 

porcos em condições mais saudáveis. 

 

Mesmo assim, ainda há resistência à mudança entre alguns produtores, que se arriscam a 

serem erradicados.  

Como o mercado ainda aceita seus porcos criados como se fazia há décadas, eles não veem 

razão para mudar suas práticas, especialmente por que a transformação exige 

investimentos adicionais em nova infraestrutura. 

Os produtores de porcos que não desejam mudar nos colocam dois desafios:  

Em primeiro lugar, existe uma necessidade de melhorar o nível de colaboração 

interinstitucional, especialmente a formação de um sistema multiatoral de monitoramento 

da qualidade, envolvendo autoridades municipais e de saúde pública na coordenação, ao 

lado da Organização de Criadores de Porcos Saudáveis.  

O sistema de monitoramento precisa receber o reconhecimento formal por meio de uma 

Regulamentação Municipal de Criação Saudável de Porcos. Para proteger quem já 

transformou suas operações, a regulamentação deve ser exigente com aqueles produtores 

que, após terem participado do curso de treinamento, continuam a praticar um manejo 

inseguro, arriscando a saúde pública e o futuro dos suinocultores locais.  

Em segundo lugar, a SSAU deve ajudar os criadores a entrar em contato com instituições 

de microcrédito para financiar a transformação de seus sistemas de manejo.  

Outras experiências da Urban Harvest/CIP mostraram que os participantes mais 

responsáveis durante os cursos de treinamento são também os mais responsáveis quando 

recebem crédito. 
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Para facilitar o uso do microcrédito, devem ser oferecidos cursos que forneçam esquemas 

viáveis para promover mudanças graduais e de pequena escala nos sistemas produtivos, 

que possam ser financiadas com microcréditos sucessivos, mais do que a atual única 

opção, de um único empréstimo, maior, para realizar toda a transformação de uma só vez. 

Finalmente, uma importante realização foi o interesse e o apoio revelados pelos 

representantes do MS com relação à ideia de que a inovação é uma alternativa à 

erradicação quando se trata de suinocultura urbana.  

Eles reconhecem que a inovação protege o interesse público e o ambiente, ao mesmo 

tempo em que oferece grandes benefícios para os produtores locais. 
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Inovações nas relações entre produtores e o mercado: 

escolas de campo urbanas e mercados de produtos 

orgânicos em Lima 
Nieves Gonzales 

Urban Harvest 

n.gonzales@cgiar.org  

Miguel Salvo 

Urban Harvest e Universidade Politécnica de Madri 

Gordon Prain 

Urban Harvest e International Potato Center (CIP) 

A demanda por alimentos produzidos organicamente cresce entre as populações urbanas 

mais afluentes dos países em desenvolvimento, e esses consumidores estão dispostos a 

pagar mais pela qualidade e segurança dos produtos que consomem. Os produtores que 

vivem dentro e ao redor dessas cidades estão bem situados para tirar vantagem deste 

lucrativo mercado. 

Além de permitir preços mais elevados, o mercado orgânico também garante uma maior 

estabilidade nesses preços durante todo o ano. Porém a maior parte dos produtores 

urbanos não está familiarizada com as técnicas específicas da produção orgânica, ou não 

conhece todas as oportunidades econômicas que o mercado, tão próximo, lhe oferece. 

Outro aspecto a ser considerado é que o mercado orgânico tem demandas de qualidade 

muito definidas, como a certificação, e muitas vezes exige capacidade de negociação dos 

produtores que procuram vender diretamente aos consumidores ou a distribuidores 

especializados. A maioria dos produtores não está acostumada com essas exigências. 

Falta-lhes principalmente capacidade de gerenciamento e de organização que lhes permita 

vender melhor os seus produtos. 

Sendo assim, abordagens inovadoras são necessárias para capacitar os produtores a 

tirarem vantagem dessa nova demanda. “Agricultores em la Ciudad” é o nome do projeto 

colaborativo do programa Colheita Urbana (Urban Harvest) do CGIAR (1) e parceiros 

locais que está sendo realizado em Lima, Peru, para ajudar os produtores a aproveitarem 

melhor essa oportunidade e a superarem as suas dificuldades. 

O programa está usando a metodologia desenvolvida localmente chamada “Escola de 

campo urbanas” para fortalecer a organização interna dos agricultores e ajudá-los a 

desenvolver novas relações com os vários tipos de mercados orgânicos. 

Desenvolvendo uma nova metodologia de “Escolas para agricultores urbanos” 

Um estudo básico realizado em 2004 identificou as forças e limitações para o 

desenvolvimento de agroempresas entre os produtores agrícolas locais e quais as suas 

necessidades de capacitação. Uma conclusão importante que surgiu foi a necessidade de 

capacitação em desenvolvimento de empresas, mas também concluiu-se que há uma 

carência de metodologias de aprendizado compatíveis com o estilo de vida urbano. 

mailto:n.gonzales@cgiar.org
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Com base em seu uso em contextos rurais, pelo Centro Internacional da Batata 

(International Potato Center), a equipe de pesquisas da Urban Harvest identificou a 

metodologia de “Escola de Campo do Agricultor” (Farmer Field School - FFS) como uma 

ferramenta de grande potencial para uso em ambientes urbanos, se devidamente 

adaptada.  

A adaptação do modelo FFS foi realizada durante dois anos em dois distritos de Lima 

onde a pressão urbana sobre as terras agrícolas é mais alta. Os objetivos eram: 

• Melhorar o acesso dos produtores 

urbanos a mercados mais 

valorizados voltados para 

produtos orgânicos; 

• Aumentar o acesso dos 

consumidores a alimentos frescos 

e saudáveis e melhorar a dieta das 

famílias; 

• Eliminar os efeitos danosos da 

agricultura química no ambiente. 

 

Avaliando uma “armadilha amarela” durante 

uma análise agroecológica. 

A Urban Harvest foi apoiada pela “Junta de Usuários Rímac (JUR)”, que é a instituição 

que maneja o sistema de irrigação local, pelo governo local e pelas administrações 

regionais de Lurigancho Chosica e Santa Maria de Huachipa. 

A metodologia para as Escolas para Agricultores Urbanos tem três passos. Embora eles 

tenham sido elaborados durante um período de dois anos, os três passos podem ser 

completados em apenas 15 meses, dependendo das circunstâncias locais. 

Primeiramente é feito um diagnóstico de campo participativo durante cerca de seis meses. 

Utilizando diversos métodos de diagnóstico (oficinas participativas, entrevistas em grupos 

e levantamentos), esse passo envolve a documentação das práticas locais e das 

oportunidades e dificuldades que afetam a produção. Esse processo de diagnóstico 

também inclui a divulgação de informações e a sensibilização com relação ao projeto e 

seus objetivos. 

O segundo passo envolve a criação de uma FFS para promover o manejo integrado de 

cultivos (MIC) e adaptada para o contexto urbano, com particular atenção ao manejo 

integrado do solo e das pragas.  

Oficinas preliminares de sensibilização ajudam a criar consciência entre os produtores 

sobre o valor do capital humano e natural – protegendo a saúde ambiental e humana – e o 

valor do capital social – representado pela importância da organização do grupo. 
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Um aspecto importante da adaptação do FFS para o contexto urbano envolve um intenso 

trabalho preparatório com os produtores urbanos (que dispõem de pouco tempo livre) 

sobre as vantagens da agricultura orgânica. 

Nas FFS urbanas são necessárias interações mais intensivas entre a equipe da pesquisa e os 

produtores selecionados do que nas FFS rurais, principalmente pelo modo como a 

agricultura nas cidades compete – por tempo e espaço – com outras estratégias de 

subsistência, de modo que a sensibilização para o valor e o potencial da agricultura 

demanda mais tempo. 

O terceiro passo é uma “escola de campo urbana”, envolvendo a capacitação em 

agricultura orgânica e o desenvolvimento de uma orientação comercial voltada para as 

novas oportunidades de comercialização (quadro abaixo). Esses passos serão discutidos 

abaixo com maiores detalhes. 

Os três passos da metodologia “Escolas para Agricultores Urbanos” para estimular a produção orgânica 

Diagnóstico de campo Escolas Agrícolas de Campo MIC Escola de Campo Urbana – Produção orgânica 

 

Diagnóstico de campo participativo 

O estudo do diagnóstico realizado na região leste de Lima utilizou oficinas preliminares, 

entrevistas em grupo, informantes-chave e levantamentos para compreender os sistemas 

de produção e meios de vida locais. 

O estudo verificou que os produtores locais são pouco organizados, suas áreas produtivas 

são pequenas e a comercialização de seus produtos depende de uma rede complexa de 

intermediários. 

Os produtores têm poucas informações sobre os preços praticados no mercado e a 

tendência é todos cultivarem os mesmos produtos nas mesmas estações, levando a 

excedentes na oferta e a preços mais baixos. 

Nesse cenário, os produtores buscam maximizar a produtividade e a aparência dos 

produtos, e minimizar os custos de produção e mão-de-obra, o que leva a maior 

dependência com relação aos produtos químicos (especialmente pesticidas altamente 

tóxicos), geralmente sem atentar para os procedimentos de segurança na aplicação. 

Com os altos custos dos insumos e os preços flutuantes de venda, o retorno econômico 

nesse tipo de horticultura é frequentemente negativo. 

Diante deste quadro, em vez de vender a terra a incorporadores imobiliários por causa dos 

parcos ganhos com a atividade agrícola (como muitos produtores já têm feito), uma 

alternativa identificada pelo diagnóstico é tirar vantagem dos novos e próximos mercados 

urbanos.  

Existe um compromisso local com a horticultura, mas é preciso urgentemente encontrar 

caminhos para tornar a produção mais lucrativa. 
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Escolas agrícolas de campo adaptadas 

O Centro Internacional da Batata tem grande experiência no uso das metodologias 

desenvolvidas em suas Escolas Agrícolas de Campo (Farmer Field School - FFS) para 

capacitar os agricultores das áreas rurais, especialmente no manejo integrado das pragas 

(MIP) da batata. 

Esse método também se mostrou capaz de contribuir para o fortalecimento do capital 

social entre os produtores (Pumisacho & Sherwood 2005). 

A metodologia FFS precisa ser adaptada para as condições urbanas por que os 

participantes são produtores envolvidos com estilos de vida e sistemas de produção 

urbanos, e têm demandas específicas em termos de tempo, mão-de-obra e recursos físicos, 

envolvendo diversas rotações de culturas, solos etc., diferentemente do setor rural. 

O foco das Escolas Agrícolas de Campo adaptadas para as condições urbanas (FFSu) foi o 

manejo integrado dos cultivos (MIC) por que o manejo deficiente das pestes e do solo foi 

identificado como a principal fraqueza dos produtores urbanos. No início do FFSu (em 

2005), eram ouvidos frequentemente os seguintes comentários: 

• “É impossível produzir alfaces sem usar Furadan” (um inseticida altamente tóxico). 

Sem ele, a chupadeira (Fussariun spp, uma importante doença viral) vence sempre.” 

• “Os produtores orgânicos mentem quando dizem que não usam agrotóxicos. Eles os 

aplicam durante a noite, quando ninguém está olhando.” 

• “Você pode obter melhor preço, mas se você não usar agrotóxicos as folhas ficarão 

danificadas e desvalorizadas.” 

• “As plantas cultivadas sem aplicação de ureia ficam com uma cor amarelada. Quem 

vai querer pagar por elas?”  

A FFSu objetivou modificar esses sentimentos, tornando os produtores conscientes das 

possibilidades de se usarem diferentes meios para controlar os insetos e as doenças, de 

modo a reduzir o uso de produtos químicos.  

Ela também buscou mostrar as vantagens da auto-organização de modo que eles 

pudessem trocar experiências e aprendizado, reduzir custos e melhorar sua capacidade de 

comercialização. 

Associações de escolas de campo urbanas 

As Associações de Escolas de Campo Urbanas (Urban Field School Associations - UFSAs) 

é o resultado da auto-organização entre alguns membros das FFSu, principalmente com o 

objetivo de fortalecer sua capacidade produtiva orgânica e ecológica e suas habilidades 

organizacionais e empresariais como produtores. Os membros são portanto auto 

escolhidos entre os membros das FFSu, e são aqueles com maior interesse nas técnicas de 

produção orgânica e ecológica introduzidas no segundo passo da metodologia. 

O terceiro passo encoraja os produtores auto-indicados e mais motivados a elaborarem 

melhor as suas dificuldades e planos, dentro das atividades empresariais e de capacitação 

de sua UFSA.  
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No caso de Lima, os produtores expressaram a necessidade de organização mais 

formalizada, maior capacitação em gerenciamento empresarial, mais pesquisa e 

treinamento em práticas agrícolas orgânicas, e mais apoio para aplicar o que aprenderam 

nas FFSu. 

Eles também desejam alcançar as condições de produção necessárias para serem 

formalmente certificados como produtores orgânicos. O planejamento participativo da 

metodologia garante que os próprios produtores implementem e mantenham a sua UFSA, 

enquanto que as organizações de pesquisa e desenvolvimento lhes fornecem o apoio 

técnico. 

Outras instituições locais, como a prefeitura ou a Agência de Usuários de Irrigação, 

também apoiaram na pesquisa de mercado e em diálogos empresariais buscando novas 

oportunidades de negócios. 

Um centro UFSA é composto fisicamente por três áreas: 

Modelo operacional de uma Associação de Escolas de Campo Urbanas 

Treinamento técnico Produção comercial Pesquisa e avaliações 

Organização social 

Uma área-piloto de produção comercial é usada para testar a aplicação de métodos 

orgânicos de cultivos e criação de animais para o mercado. 

Uma área de pesquisa participativa é usada para avaliar as novas tecnologias orgânicas. 

Uma sala de treinamento técnico e reuniões é usada para os eventos de capacitação. 

Um centro UFSA objetiva tanto treinar os produtores que se envolveram em seu 

planejamento e implantação quanto também treinar outros agricultores locais que queiram 

aprender com as experiências do grupo inicial e, muitas vezes, ingressar na organização. 

Grupo da organização de produtores orgânicos  

de Huachipa após a Escola 

A proposta da UFSA baseia-se na auto-

organização dos produtores que fazem 

parte dela. Leva aproximadamente um 

ano para alcançar o nível de participação, 

organização e autonomia dos produtores 

que garanta a sua sustentabilidade. 

Para tanto, o treinamento começa com 

questões sociais: autoestima, 

desenvolvimento de liderança, trabalho 

em rede, negociação. A partir dessa base, o grupo trabalha com a geração e aplicação de 

técnicas orgânicas integradas de cultivo, e sua adaptação ao ambiente urbano, incluindo o 

processamento para agregar valor aos produtos e a identificação de mercados viáveis 

(Urban Harvest 2007). 
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Os produtores envolvidos também são responsáveis pela difusão do conhecimento que 

eles aprenderam de outros agricultores em Lima. Os “produtores graduados” começam a 

dar treinamento produtor-a-produtor cerca de seis meses após estabelecida uma UFSA, e 

depois que eles mesmos receberam vários tipos de treinamento em capacitação. 

Eles também participam cada vez mais em demonstrações e feiras comerciais organizadas 

pelas autoridades municipais e pela Urban Harvest, que permitem outro tipo de 

sensibilização horizontal envolvendo agricultores e outros atores interessados na 

atividade. 

Realizações e desafios 

A principal realização foi o estabelecimento de duas UFSAs estáveis e sustentáveis para 

produzir e comercializar hortaliças orgânicas: a Colheita Sadia (Cosecha Sana SAC  

COSANACA) e a Associação de Produtores Agropecuários Orgânicos de Huachipa 

(APAHO) (Urban Harvest 2007; Alegre et al. 2006). 

Outros resultados específicos incluíram os seguintes: 

• Os produtores capacitaram-se a cultivar organicamente, e conhecem as informações 

técnicas necessárias. 

• Os produtores agora estão aptos a negociar suas vendas para diversos mercados sem a 

intervenção de intermediários. 

• Atualmente, 2,5 ha de terras urbanas estão sendo manejados pelas duas associações, 

que estão oficialmente certificadas como áreas de produção orgânica por uma 

organização certificadora independente. 

• Vários pontos de venda foram estabelecidos para os produtos orgânicos. 

 Uma organização de segundo nível, a “Organização de Produtores Orgânicos de Lima 

e Callao” foi criada, ligando os produtores da região leste com outras áreas de 

produção de Lima. 

• Há um aumento no consumo de produtos orgânicos saudáveis entre os próprios 

agricultores e entre seus vizinhos, graças às vendas locais. 

• O grupo original de produtores orgânicos já está treinando outros colegas. 

• A produção orgânica restaurou a agricultura como um meio lucrativo de ganhar a 

vida. Os dados de cinco produtores cultivando áreas de cerca de 0,25 ha mostrou que 

eles agora vendem aproximadamente US$ 930 por mês durante o inverno (a época de 

demanda menor, pois o consumo de hortaliças é maior no verão). 

Mesmo assim, os produtores orgânicos participantes ainda identificam questões para 

serem cuidadas. Os produtores precisam: 

• Explorar melhor a proximidade dos mercados urbanos. 

• Melhorar sua organização e o planejamento dos plantios para responder melhor à 

demanda aumentada. (A análise de pontos fortes e fracos conduzida pelos próprios 

produtores apontou a falta de comunicação, de perseverança e de responsabilidade 

como fraquezas). 
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 Dedicar-se ao trabalho em tempo integral, no futuro, para responder ao crescimento 

do mercado, com produtores de tempo parcial apoiando a produção a partir de lotes 

menores. 

• Continuar o desenvolvimento de tecnologias de produção, como sistemas mais 

eficientes de irrigação e práticas de proteção dos cultivos. 

 Usar mais amplamente as tecnologias que já foram testadas localmente para melhorar 

a qualidade das águas usadas na irrigação de cultivos urbanos. 

Nota 

1) O Grupo Consultivo em Pesquisa Agrícola Internacional (Consultative Group on 

International Agriculture Research - CGIAR) é uma parceria única no mundo que 

trabalha para promover a segurança alimentar, a erradicação da pobreza e a gestão 

responsável dos recursos naturais nos países em desenvolvimento. O Centro 

Internacional da Batata, que é um dos quinze Centros financiados pelo CGIAR, 

participa do programa Urban Harvest. 
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Usando águas servidas domésticas tratadas na agricultura 

urbana e em áreas verdes: o caso de Lima 

Gunther Merzthal 
SWITCH Lima Project Coordinator, IPES 

gunther@ipes.org.pe  

Ernesto Bustamante  

SWITCH Lima, IPES  

ernesto@ipes.org.pe  

A escassez de água é um dos principais problemas de Lima, e hoje existe uma competição 

crescente pelo uso da água para atender ao consumo humano, agrícola, industrial e 

paisagístico-ambiental-recreativo (nas áreas verdes urbanas). O uso de fontes alternativas de 

água é, portanto, urgentemente necessário. 

A cidade de Lima (1) cobre uma área de 2.794 km2, sua população já ultrapassou 7.765.151 

habitantes (e aumenta à taxa de 2,1% anualmente), sendo que a taxa de pobreza 

corresponde à 46,8% da população total (INEI, 2002, 2005 e 2006). É intensa a migração 

interna, a partir das províncias para a capital do país, de pessoas em busca de melhores 

oportunidades de vida. Esse fluxo faz aumentar a demanda por água. Porém Lima situa-se 

em uma área desértica, que quase não apresenta precipitação pluvial (apenas cerca de 

25 mm por ano).  As principais fontes de água para a cidade são as águas superficiais (os 

rios Rimac, Chillon e Lurin, que contribuem com um total de 39,1 m3/s), e as águas 

subterrâneas (infiltradas a partir desses rios, que contribuem com 8,3 m3/s).  

Existe algum tratamento disponível para as águas servidas urbanas, mas ele é 

relativamente limitado: apenas 1,6 m3/s, representando 9,2% do total (SEDAPAL, 2006). 

Como resultado, a maior parte delas (90,8%) é despejada nos corpos d’água, e a seguir no 

Oceano Pacífico, sem qualquer tratamento, causando contaminação das águas superficiais 

e dos produtos agrícolas. 

Existe necessidade de pesquisar fontes alternativas de água, 

como o uso de águas servidas tratadas. Foto: IPES 

É importante notar que, das águas servidas que 

são tratadas, 54,4% são despejadas em direção ao 

mar sem qualquer reuso – evidente desperdício 

de um recurso escasso.  

Existe um vácuo legislativo nacional com respeito 

ao tratamento e ao reuso das águas servidas para 

finalidades produtivas e recreativas, complicando 

ainda mais a gestão sustentável das águas 

servidas. É nesse contexto que o programa SWITCH Lima opera.  

mailto:gunther@ipes.org.pe
mailto:ernesto@ipes.org.pe
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SWITCH LIMA 

O projeto demonstrativo do SWITCH Lima recebeu o nome de “Tratamento e uso de águas servidas na 
agricultura urbana e periurbana e em áreas verdes”, e está sendo implementado pelo IPES – Promoção 
de Desenvolvimento Sustentável (Peru) e pelo Ministério da Habitação, Construção e Saneamento.  

O principal objetivo do projeto é formular diretrizes para a promoção do tratamento e reuso integrados 
para a agricultura urbana e periurbana e para as áreas verdes. A Aliança de Aprendizado do SWITCH 
Lima facilita a disseminação dos resultados obtidos nas pesquisas e permite a participação de atores 
envolvidos na discussão e validação desses resultados, com o objetivo de formular diretrizes políticas e 
desenvolver suas capacidades ao mesmo tempo.  

Uma parte importante da demonstração é o projeto-piloto “Otimizando a gestão da água para combater a 
pobreza urbana: desenvolvendo áreas produtivas e recreativas por meio das águas servidas tratadas”, 
que busca melhorar a segurança alimentar, aumentar a participação comunitária da população pobre do 
distrito de Villa El Salvador, e gerar renda complementar para as famílias.  

Uma vez validada, a experiência será usada como exemplo para replicação em outras zonas do país, em 
colaboração com o Ministério da Habitação, Construção e Saneamento. 

Casos de uso de águas servidas 

Como parte do projeto SWITCH em Lima, foram identificados 37 casos envolvendo o uso 

de águas servidas domésticas de várias fontes secundárias. Eles incluem atividades 

produtivas como a agricultura e a aquicultura, e o desenvolvimento e/ou manutenção de 

áreas verdes da cidade. Eles também incluem atividades onde águas servidas não tratadas 

são usadas. Dezessete desses casos estão localizados na área meridional de Lima, onde a 

disponibilidade de água é mais baixa se comparada com outras partes da cidade. Todos os 

casos estão localizados em áreas periurbanas (54%) bem como intraurbanas (46%).  Os 37 

casos identificados cobrem uma superfície total de 985 hectares e usam um fluxo-volume 

de aproximadamente 1.478 l/s de águas servidas, das quais 716 l/s são usados sem 

tratamento e 762 l/s são tratados. A maioria das águas servidas (quase 80%) é usada em 

áreas pequenas ou médias (até 20 hectares), sendo 11% delas menores do que 1 hectare.   

As águas servidas são usadas para várias finalidades. Cerca de 45% dos casos envolvem 

atividades produtivas (agricultura e aquicultura). Essas atividades representam 77% da 

área irrigada total com águas servidas tratadas e estão localizadas predominantemente em 

áreas periurbanas.  

Os outros 55% dos casos envolvem o reuso de águas tratadas para atividades recreativas, 

como áreas verdes, campos de esportes, e parques públicos, que correspondem a 23% da 

área irrigada total, e estão localizados principalmente no interior da cidade. A maioria dos 

casos (34) envolve o uso de águas servidas tratadas de alguma maneira.  

Os três casos de uso de águas não tratadas representam 40% da área total irrigada com 

águas servidas em Lima. As tecnologias usadas para tratar as águas servidas foram 

agrupadas em cinco tipos: tanques de estabilização (29%), lagoas aeradas (29%), lodo 

ativado (24%), alagados artificiais (12%), e filtros de percolação (6%).  
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A pesquisa-ação 

A equipe de pesquisas do SWITCH selecionou 19 desses 37 casos para um estudo de suas 

dimensões institucional, social, técnica, econômica e ambiental. Dentro desse grupo 

selecionado, é produzida uma grande variedade de cultivos, incluindo frutas, hortaliças, 

ervas aromáticas etc. Oito desses casos envolvem um total de 314 produtores que usam 

águas servidas para irrigar 653 hectares de plantios. Os principais cultivos são as 

hortaliças, que cobrem 60% da área total produtiva.  

A maior área é em San Agustin, onde 445 hectares de hortas irrigadas são cultivados 

usando-se águas servidas não tratadas. Entre os cultivos mais importantes estão o aipo 

(Apium graveolens), a cebola (Allium cepa), o alho-porró-selvagem (Allium ampeloprasum), o 

rabanete (raphanus sativus), o tomate (Lycopersicon sculentum) e a abóbora (Cucurbita maxima 

Duch). Nove casos usam águas servidas para fins recreativos, como áreas verdes, campos 

esportivos e parques públicos. Eles cobrem 116 hectares de gramados e outros 54 hectares 

de florestas com árvores ornamentais, como eucaliptos (Eucalyptus spp.), poncianas 

(Caesalpinea pulcherrima) e a pimenteira peruana (Schinus molle). As técnicas de irrigação 

variam e incluem o uso da gravidade por inundação ou valetas, aspersores e gotejadores. 

O tamanho dos sistemas de tratamento depende do volume a ser tratado, a qualidade final 

do efluente e a tecnologia usada. As lagoas aeradas requerem mais espaço, em seguida 

vêm as instalações para o lodo ativado, e depois os tanques de estabilização. 

A qualidade das águas servidas sendo tratadas é monitorada em apenas nove desses 

casos, o que significa que atualmente não há um sistema adequado de controle para as 

atividades de reuso que operam em Lima. Os parâmetros que são monitorados são os 

coliformes fecais e a demanda bioquímica de oxigênio. Apenas duas instalações têm 

efluentes com menos de 1.000 coliformes fecais por 100 ml, que é a qualidade requerida 

para irrigar parques e campos esportivos.  

O resto tem níveis mais altos, e portanto os efluentes só podem ser úteis para 

determinados cultivos. Em apenas dois casos foi constatada a presença de parasitos 

humanos, já que essa era uma variável que não era monitorada obrigatoriamente. Os 

custos de investimento, operacionais e de manutenção das instalações não estavam bem 

documentados, impedindo que se tirassem conclusões válidas a partir desses dados. 

Usando as informações produzidas pela pesquisa, a equipe do SWITCH em Lima 

preparou diretrizes políticas para promover o tratamento e o reuso das águas servidas 

para utilização na agricultura urbana e periurbana e nas áreas verdes da cidade.  

Essa minuta de diretrizes tem um alcance nacional, e será validada por meio de uma série 

de reuniões e oficinas e de uma plataforma virtual com diversos atores, como as várias 

instituições governamentais (locais e federais), universidades, setor privado e 

representantes da sociedade civil que participam da Aliança de Aprendizado organizada 

pelo programa. Espera-se que o processo esteja finalizado em 2008.   
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Encontro com a Sra. Ricardina Cardenas, Diretora da Agência de Ambiente do 
Ministério da Habitação, Construção e Saneamento 

Uma das responsabilidades do Ministério da Habitação, Construção e Saneamento do Peru (MHCS) é o 

tratamento das águas servidas. O Ministério está implementando um Programa Nacional de Agricultura 

Urbana que busca facilitar o reuso das águas servidas tratadas.  

Como parte do projeto SWITCH Lima, o IPES e o MHCS estão colaborando em pesquisas-ação que 

buscam formular as diretrizes políticas para a promoção do uso das águas servidas tratadas com 

finalidades produtivas (na agricultura urbana e 

periurbana) e recreativas (na irrigação de áreas verdes).  

Sra. Cardenas: O Ministério, por meio de sua Agência 

de Ambiente, promove a agricultura urbana para 

melhorar a qualidade de vida dos moradores mais 

pobres, especialmente nas áreas periurbanas, através 

do treinamento e apoio a atividades geradoras de 

renda. Além disso, estamos promovendo a criação de 

áreas verdes sustentáveis usando as águas servidas 

tratadas. (..) 

O Ministério colabora com o projeto SWITCH 

especificamente na formulação de políticas e diretrizes operacionais sobre o tratamento e o reuso de 

águas servidas na agricultura urbana e no paisagismo.  

A Agência está dedicada à preparação dessas diretrizes políticas, que irão formalizar o tratamento, o uso 

e o reuso, e a construção de estações de tratamento acessíveis aos setores mais pobres da população. 

A água é um direito humano essencial. Portanto, cuidar desse recurso é um dever cívico nosso. As águas 

servidas não são apenas “lixo”; mas também um recurso!  

E com o tratamento adequado, maior consciência entre os cidadãos e as empresas, e um marco legal 

regulatório adequado, as águas servidas podem ser utilizadas. (..) 

A Agência já está trabalhando nas regulamentações necessárias, tais como o nível máximo de emissões 

das estações de tratamento quando despejarem os seus efluentes em corpos d’água, como o oceano, 

lagos, rios etc.; e o reuso de águas servidas na agricultura, áreas verdes, aquicultura, e reflorestamento.  

Outros projetos em que a Agência está atuando incluem o nível de descarga na rede de esgoto (uma 

questão controvertida na qual estamos trabalhando há dois anos com o CONAM e agora com o recém 

criado Ministério do Ambiente); regulamentos para a gestão de resíduos sólidos; uma classificação 

ambiental para projetos nessas áreas; e diretrizes para a preparação de estudos de impacto ambiental e 

programas de ajustamento ambiental para atividades que envolvam água e saneamento. (…) 

Para maiores informações, por favor contate:  ambiente@vivienda.gob.pe 

Conclusões 

Há necessidade de pesquisar novas fontes de água, incluindo o uso potencial das águas 

servidas tratadas, para enfrentar a alta demanda pelo recurso. Já que 92% das águas 

servidas atualmente acabam despejadas no Oceano Pacífico, existe um alto potencial para 

o seu uso (depois do tratamento apropriado). 
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Por causa da falta de água, as águas servidas não tratadas já estão sendo usadas 

produtivamente na cidade. E esses sistemas de produção tornaram-se importantes fontes 

de comida para a cidade.  

As águas servidas tratadas também são usadas, mas ainda correspondem a uma parte 

mínima do potencial que o recurso oferece.  

Menos de metade do total de águas servidas tratadas é usada em atividades agrícolas ou 

recreativas.  

Utilizar esse potencial requer o levantamento da qualidade do efluente das estações de 

tratamento e o desenvolvimento de diretrizes para seu uso nas diversas atividades. 

O uso de águas servidas tratadas na agricultura reduzirá a super-exploração das reservas, 

já que haverá um fluxo maior e constante de água disponível.  

Isso resultará em colheitas maiores, produtos melhores e mais acesso aos alimentos na 

cidade, bem como renda e trabalho extras.  

Usar águas servidas tratadas nas áreas verdes e bosques urbanos dinamizará os espaços 

recreativos públicos, melhorará a paisagem, capturará dióxido de carbono e outros gases 

poluentes, bem como produzirá outros benefícios ambientais. 

Um marco legal e institucional precisa ser criado em nível nacional que encoraje o 

tratamento e o uso integrados das águas servidas para fins produtivos e recreativos. 

Assim, em vez de desperdiçar um recurso valioso, deve-se desenvolver uma política que 

reconheça esse rejeito como um recurso. As diretrizes elaboradas pela equipe do SWITCH 

Lima irão permitir a realização desse objetivo. 

Diversas tecnologias de tratamento de águas servidas estão disponíveis, com diferentes 

custos iniciais e operacionais, e que são apropriadas para as características físicas da 

cidade. Porém, apenas para algumas dessas tecnologias existem marcos regulatórios 

fornecidos pelo governo peruano.  

Essas regulamentações relacionam-se com o tratamento e o despejo final das águas 

servidas em um corpo hídrico receptor, mas não levam em consideração a opção de reusar 

o efluente.  

Por essa razão, uma das ações estratégicas prioritárias identificadas nos estudos do 

SWITCH é a atualização desses marcos regulatórios, para incluir o reuso das águas 

servidas para finalidades produtivas e recreativas.  

Além disso, é essencial desenvolver um sistema governamental que ligue os vários atores 

e setores envolvidos, de modo a definir os variados papéis e facilitar a implementação e a 

gestão de sistemas integrados de tratamento e reuso de águas servidas. 
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Finalmente, o acesso a informações e a capacitação desses atores precisam ser melhorados, 

de modo que eles sejam capazes de implementar e gerir sistemas integrados de tratamento 

e reuso de águas servidas. Esta iniciativa é apoiada pelo SWITCH em Lima por meio de 

uma Aliança de Aprendizado.  

Notas 

1) Quando nos referimos à “cidade de Lima”, estamos incluindo, para simplificar, toda a 

região metropolitana, com 43 distritos e a província de Callao, com mais 6 distritos.   

Referências 

INEI, 2002; INEI, 2005; INEI, 2006 
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O papel da agricultura urbana na construção de cidades 

resilientes: exemplos de bairros de Londres 

Elisa Peduto 

elisapeduto@hotmail.com 

Dilyara Satdinova  

dilyara.satdinova@googlemail.com  

Hoje em dia, o conceito de cidades resilientes atrai cada vez mais atenção. Enquanto que, nos 

países do Sul, ter acesso aos alimentos é a principal motivação para alguém se dedicar à 

agricultura urbana, nas cidades do Norte, como Londres, as motivações vão mais para o lado 

ambiental, como as relacionadas com os efeitos 

prejudiciais das excessivas “milhas alimentares” 

embutidas no sistema alimentar convencional. O 

certo é que, seja qual for o motivo, a agricultura 

urbana é um passo positivo para aumentar a 

resiliência das cidades. 

 

 

Curso de permacultura: distribuição de sementes 

 (Foto: James Taylor) 

Em sua publicação “Cultivando Melhores Cidades”, Mougeot (2006) apresenta uma 

situação ideal na qual a agricultura urbana integra-se em uma cidade resiliente, imaginada 

como um verdadeiro ecossistema.  

O Centro Internacional de Pesquisa para o Desenvolvimento (IDRC), do Canadá, listou os 

aspectos-chave de uma cidade desse tipo:  

1. Agricultura urbana integrada na gestão urbana (reconhecimento governamental); 

2. Autossuficiência através de sistemas locais de alimentos (mercados locais e segurança 

alimentar graças à cooperação de produtores locais);  

3. Disponibilidade de áreas verdes que proporcionam benefícios ecológicos e sociais tanto 

a ricos quanto a pobres; e  

4. Uma adequada recuperação de recursos, onde os resíduos são reutilizados como 

biocomposto. 

Essa situação ideal ainda não foi alcançada, em sua totalidade, por nenhuma cidade do 

mundo. Porém algumas áreas de Londres já avançaram bastante, sobretudo a partir do 

lançamento, em novembro de 2008, da iniciativa “Crescimento Capital”1, que busca 

converter 2.012 espaços vazios em áreas verdes para cultivar alimentos na capital do Reino 

Unido até 2012, como parte do Plano de Ação contra a Mudança Climática. 

mailto:elisapeduto@hotmail.com
mailto:dilyara.satdinova@googlemail.com
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Uma “Cidade em Transição” (Transition Town) é uma comunidade que se une para 

responder aos desafios e oportunidades da crise do petróleo e da mudança climática, e 

iniciar atividades de transição. Uma iniciativa desse tipo busca responder à pergunta: 

“Para todos aqueles aspectos da vida que esta comunidade necessita, a fim de se 

sustentar e prosperar, como aumentar de forma significativa a resiliência (para mitigar 

os efeitos da crise do petróleo) e como reduzir drasticamente as emissões de carbono 

(para mitigar os efeitos da mudança climática)?”  

Isso deveria resultar em uma variedade coordenada de projetos ao longo de todas as 

áreas que lutam por reconstruir a resiliência perdida na época do petróleo barato, e 

reduzir as emissões de carbono da comunidade de forma drástica.  

A Cidade em Transição de Brixton (TTB) busca desenvolver o trabalho conjunto da 

comunidade rumo à sustentabilidade local, e reduzir de forma drástica suas emissões de 

carbono. Hopkins, fundador da TTB em 2000, explica: “o conceito de resiliência é central 

para as TTs, e é visto como a capacidade de um sistema para permanecer unido e manter 

seu funcionamento diante da mudança climática e demais choques externos”. O Projeto 

Abundância da TTB, iniciado em 2007, na área livre de um prédio cedido pela Guinness, é 

um projeto demonstrativo de horticultura comunitária em áreas alugadas. Seus primeiros 

produtos foram colhidos este ano. Os residentes do prédio se envolveram no projeto, o 

que é um grande resultado para os organizadores. Todas as colheitas foram consumidas 

no local, salvo por algumas hortaliças que foram vendidas em cestas de verduras. 

Apesar de Brixton não ser ainda muito mais autossuficiente agora do que era no início do 

projeto, despertaram-se interesses e discussões importantes, e hoje a produção local de 

alimentos é considerada bem-vinda e benéfica. Porém não há suficiente participação 

dentro do prédio; até agora apenas nove moradores solicitaram espaço para plantar.  

Outros 50 membros da comunidade participam de outras atividades, como o projeto de 

mapeamento para identificar outras áreas verdes para a agricultura, o desenvolvimento de 

uma moeda local (a libra de Brixton), e o Plano Estratégico de Decrescimento Energético, 

para reduzir o uso de energia em Brixton (um objetivo estratégico para o ano de 2009).  

A TTB pretende criar um sistema de alimentos local que diminua as “milhas alimentares” 

percorridas pelos produtos até chegar à cidade, e ofereça áreas verdes que proporcionarão 

benefícios ecológicos e sociais à comunidade inteira (satisfazendo assim dois aspectos da 

“cidade autossuficiente” de Mougeot).  

Enquanto a TTB explora como melhorar a produção e o consumo local, outra organização 

de base, Cultivando Comunidades no Leste de Londres, apoia a produção local de 

alimentos através de membros da comunidade, beneficiando a economia local. Esta 

organização, baseada no bairro londrino de Hackney, envolve 25 pequenos produtores 

orgânicos locais e fornece verduras frescas a mais de 450 famílias desde 2007.  
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A organização tem um volume de vendas anual no mercado local de 600 mil libras, e um 

lucro de 290 mil libras, graças ao trabalho de 17 empregados em horário parcial e mais 48 

voluntários. Nas hortas comunitárias são produzidas 230 bolsas de hortaliças por semana, 

enquanto que outros produtos vêm das granjas próximas.  

Um estudo mostrou que 89% dos associados caminham ou usam suas bicicletas para 

recolher suas bolsas a cada semana, para reduzir as emissões de carbono e as milhas 

alimentares embutidas em sua alimentação. 

A organização oferece uma feira semanal de produtores e um esquema de entrega de 

cestas de verduras como formas de comercializar os produtos das hortas comunitárias e 

das granjas locais. O programa da Cultivando Comunidades também busca abordar o 

problema urgente da mudança climática: “Já que a agricultura é responsável por pelo menos 

30% das emissões mundiais de gases do efeito-estufa, é necessário reduzir sua alta dependência com 

relação aos combustíveis fósseis. As pessoas precisam conectar-se novamente com a produção e o 

preparo dos alimentos que consomem, de modo a poder reduzir a fragilidade de seu sistema 

alimentar” (Brown, 2008). É por isso que a organização se concentra na produção ecológica 

e na distribuição: “que devem buscar um uso do carbono mais amigável para o ambiente, 

promover o conhecimento e se esforçar por serem economicamente viáveis e 

independentes (Brown, 2008, Conferência Cultivando Alimentos para Londres). 

Ainda que, quando comparado com a TTB, o programa Cultivando Comunidades busque 

uma adaptação menos extrema à crise do petróleo, ele demonstra como as pessoas podem 

ser convencidas gradualmente a comprarem alimentos orgânicos produzidos localmente. 

O programa pretende produzir o suficiente para alimentar o bairro de Hackney até o ano 

2040, de modo que as importações de produtos (europeus e de outros lugares do mundo) 

se vejam reduzidas de forma considerável e que a provisão urbana e periurbana de 

alimentos aumente (apresentação de Brown, Conferência Cultivando Alimentos para 

Londres, 2008). 

Os dois exemplos acima mencionados buscam aplicar a agricultura ecológica como uma 

alternativa à agricultura convencional. A permacultura (agricultura permanente), 

desenvolvida pelo ecólogo australiano Bill Mollison, vai mais além e aponta para o projeto 

de habitats humanos e sistemas de produção de alimentos ecologicamente integrados que 

recorrem ao processo de regeneração da natureza e enfatizam a combinação sinérgica de 

plantas com multipropósitos para prover uma produção sustentável durante todo o ano.  

Este enfoque foi aplicado em Hornsey Rise, em Islington, Londres. Lá, Alpay Torgout e 

outros membros da Naturewise converteram uma área verde baldia na Escola Margaret 

McMillam em um Horto Florestal de permacultura, concebido para ser um sistema a exigir 

baixa manutenção. A Naturewise se concentra em promover a consciência ambiental e 

estimular as pessoas a adotarem estilos de vida mais sustentáveis (Burnett, 2008).  
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O projeto do terreno seguiu a concepção de paisagem comestível, com base nas sete capas 

ou nichos identificados por Robert Hart a partir de sua observação e réplica da estrutura 

de bosques naturais (Fundação para a Pesquisa Agroflorestal, 2009; Burnett, 2008). 

Os principais usuários do horto permacultural na Escola Margaret McMillam são 200 

crianças de diferentes contextos, que usam o espaço diariamente. Ali eles aprendem a 

produzir e consumir frutas e verduras.  

Os professores aproveitam o horto para a educação, e parte do pessoal administrativo faz 

doce com as maçãs e seriguelas ou levam as frutas e 

verduras excedentes para casa.  

Durante os dias de visitação, convidados do bairro e de 

outras partes de Londres vêm até o horto para aprender.  

De dois a sete voluntários por mês ajudam na sua gestão 

(Claire White, 2009). O Horto Florestal em Hornsey Rise é 

um modelo no entorno da cidade que oferece produtos 

comestíveis e medicinais, assim como cursos de 

permacultura, à comunidade3.  

 

 

Revolvendo o solo em curso organizado pela Naturewise  

Foto: James Taylor 

Esse e outros Hortos Florestais em Londres, incluindo o OrganicLea e o Horto Florestal de 

Hackney (uma operação comunitária dirigida por voluntários no Pântano de Hackney), 

são parte de uma crescente rede de permacultores de Londres (Naturewise, 2009). 

Cidades resilientes 

Luc J.A Mougeot imaginou a cidade do futuro como uma cidade resiliente e 

autossuficiente, que alcança a etapa de ‘ecossistema’ através do uso extensivo da 

agricultura urbana.  

Os exemplos proporcionados mostram como iniciativas locais vêm se esforçando para 

alcançar esse ideal, e como a agricultura beneficia a comunidade local (fornecendo 

alimentos frescos produzidos na localidade) e o ambiente (reduzindo os resíduos graças à 

promoção da compostagem).  

As iniciativas locais também abordam o problema da poluição, ao enriquecer a 

biodiversidade local e reduzir as emissões no transporte. Porém, para fazer maiores 

avanços nesta viagem rumo à cidade do futuro, é necessário alcançar e envolver mais 

cidadãos.  
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É preciso aumentar a compreensão das pessoas sobre porquê e como cultivar alimentos 

diversificados e ecológicos de maneira produtiva, e assegurar colheitas estáveis durante 

todo o ano.  

Também é necessário reconhecer e divulgar o potencial dos espaços urbanos disponíveis 

na cidade.  

O sistema alimentar insustentável de Londres 

 2.400.000 toneladas de alimentos são consumidas em Londres a cada ano; 

 29% das hortaliças e 89% das frutas são importadas; 

 883.000 toneladas de lixo orgânico são produzidas por ano;  

 11% dos empregos na cidade estão ligados à indústria/sistema alimentar 

 0,04% das pessoas (3.000 pessoas) trabalham na agricultura; 

 Existem 13.566 ha de áreas agrícolas na Grande Londres (principalmente na área 

de Lea Valley);  

 Existem 30.000 pessoas cultivando parcelas de hortas que somam 831 ha, dos 

quais 111 ha na área mais central da cidade;  

 Existem 65 “fazendas urbanas” no Reino Unido, 8 delas em Londres, desde 1970; 

 Existem 77 hortas comunitárias em Londres; 

 São produzidas comercialmente, por ano, em Londres, 8.400 toneladas de 

hortaliças, (7.450 toneladas nas hortas em parcelas) e 27 toneladas de mel; 

Mais informações: www.londonfoodstrategy.org.uk/  

Considerando-se que os hábitos alimentares dos habitantes de Londres resultam na 

emissão de cerca de 19 milhões de toneladas de gases do efeito-estufa por ano, é 

importante que uma cidade desse tamanho se converta em um ambiente mais sustentável, 

com habitats humanos e sistemas de produção de alimentos mais ecológicos.  

Os três exemplos dados são parte de um panorama mais amplo que inclui a campanha 

“Crescimento Capital” e muitas outras iniciativas emergentes que trabalham para reduzir 

as emissões daninhas e economizar dinheiro, bem como destinar menos alimentos ao lixo.  

O informe sobre as “Emissões de Gases do Efeito-Estufa pelo Setor de Alimentos de 

Londres” estimou que a população da cidade joga fora quase um terço dos alimentos que 

compra, e esses resíduos de alimentos liberam aproximadamente 6,3 milhões de toneladas 

de gases do efeito-estufa por ano – mais do que o total produzido na Islândia, somando 

todas as origens e setores. 

Notas 

1. A campanha “The Capital Growth” é implementada pela “Sustain’s London Food 

Link”, uma rede de organizações e indivíduos com membros tão diversos como 

agricultores, processadores e responsáveis por projetos de alimentação comunitários 

(Sustain, 2009). 

http://www.londonfoodstrategy.org.uk/
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Acessando http://www.projectdirt.com/page/capital-growth é possível identificar as 

localidades onde há áreas de cultivo, e conhecer os projetos de agricultura urbana em 

andamento em Londres, bem como informações sobre as organizações envolvidas.  

2. Oficinas Naturewise: Enxertia e poda de macieiras e como criar um horto florestal; os 

princípios e aplicações da permacultura; redesenho e sucessão (Naturewise, 2009). 

3. O primeiro estudo a examinar a relação entre a alimentação consumida pela 

população londrina e as mudanças climáticas foi produzido pela Autoridade da 

Grande Londres (Greater London Authority) e pela Agência de Desenvolvimento de 

Londres (London Development Agency), com apoio da “London Food”, compilado 

por Brook Lyndhurst e publicado em fevereiro de 2009. 
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O bairro Elephant and the Castle; rumo a um ambiente 
comestível em Londres 

Mikey Tomkins 

mikeytomkins@gmail.com 

Fotos: Jamie Barra 

Muitos projetos de agricultura urbana e de cultivo de alimentos estão sendo implementados 

atualmente por organizações governamentais e regionais no Reino Unido1, que buscam 

fomentar nas pessoas um senso de pertencimento ao lugar através do cultivo local de 

alimentos. No entanto, as autoridades parecem não ter um registro claro e conciso do total de 

espaços públicos disponíveis e, portanto, 

subestimam grosseiramente o potencial da 

agricultura na cidade. 

Há uma lacuna entre o desejo expresso pelo 

governo de estimular atividades de agricultura 

urbana e o conhecimento disponível sobre 

como ela pode ser adaptada retroativamente 

nos planos urbanos e integrada aos padrões 

hoje predominantes de produção e consumo 

de alimentos.  

Cenário típico em Elephant and Castle:  

grandes prédios e lojas. Foto: Jamie Barra 

A agricultura urbana também precisa estar ligada à redução das emissões de gases do 

efeito-estufa (GEE), indo mais além da discussão usual sobre "milhas alimentares". 

Um dos principais problemas quantitativos que precisam ser investigados é quanto espaço 

está disponível para a agricultura urbana dentro das cidades do Reino Unido, e quantas 

pessoas ela poderia alimentar. Essa pesquisa é complicada pelo fato de que o espaço 

público, exceto os parques municipais, tem uma função ambígua e é muitas vezes sub-

registrado pelas autoridades locais. 

Como um primeiro passo, foi selecionado um local de teste de 191 hectares na área 

conhecida localmente como "Elefante e Castelo" no centro de Londres2. 

Esta área caracteriza-se pela presença em larga escala de habitações, comércio e vias de 

tráfego, tendo sido erguida na década de 1960 e apresentando hoje uma densidade média 

de 85 pessoas por ha (a média em Londres é de 69 pessoas por ha). 

Durante um período de 21 dias, todos os espaços públicos no local do teste foram 

mapeados utilizando-se uma metodologia quantitativa de sete estágios. Consistia 

inicialmente em percorrer a área e registrar o uso da terra em mapas de papel, resultando 

depois na criação de um mapa digital3.  

mailto:mikeytomkins@gmail.com
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Outras áreas, tais como hortas e jardins privados ou áreas baldias, também foram 

mapeadas em papel e em seguida georeferenciadas com ajuda do aplicativo Google Earth.  

Foi solicitado à autoridade local (Southwark Council) e regional (Greater London 

Authority – GLA) que fornecessem dados sobre os espaços públicos abertos na área de 191 

ha, sob a forma de arquivos digitais de SIG (Sistema de Informação Geográfica). 

As visitas ao local revelaram que pouco mais de 21 ha dos 191 analisados consistiam em 

espaços públicos gramados, com nenhum ou poucos obstáculos de acesso – e todos viáveis 

para atividades de agricultura urbana. 

Em comparação, os dados do SIG do Conselho de Southwark mostravam apenas 14 ha de 

área pública total aberta dentro do local do teste, enquanto que os dados regionais do 

GAGIS (?) mostraram ainda menos: apenas 5 ha - uma diferença de 60 por cento.  

Nenhuma autoridade tinha condições para fornecer dados sobre os terrenos e jardins 

privados. Pode-se concluir que quanto mais longe da escala local uma instituição opera, 

mais depende da detecção remota e menos detalhes consegue registrar. 

Os espaços aptos para o cultivo de alimentos foram distribuídos empiricamente nos 21 ha 

de áreas públicas gramadas, com o cuidado para não perturbar os padrões atuais de lazer 

e recreação. Como resultado da distribuição, apenas 6 ha dos 21 livres foram considerados 

adequados para a produção de alimentos, ou seja, 4,5% da área total da 191 ha. 

 
Fotos: Jamie Barra 

Para avaliar o rendimento potencial dessa área, foi projetada uma unidade básica para a 

produção de hortaliças, utilizando-se dados de rendimento de pesquisas da Royal 

Horticultural Society (RHS) para o cultivo de 22 variedades de vegetais para consumo 

doméstico4. A partir desta pesquisa, extrapolou-se a produção de 31 toneladas por hectare 

por ano. 

Com 31 toneladas por hectare, o rendimento anual dos 6 ha seria de 179 toneladas. 

Quando combinado com estimativas produtivas de parte de espaços que hoje têm outros 

usos (ver tabela abaixo), a área total disponível para a produção agrícola urbana aumenta 

para 9 ha, com um rendimento combinado de 267 toneladas. 
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Tipo de área Total (ha) 

Área da AU 

como % do  

Total 1 

Área total 

para AU  

(ha) 

Produção 

potencial por 

(ha)2 

Produção 

total da AU 

(toneladas) 

Espaços públicos 
21,39 26,75 5,72 

31,28 

toneladas 
178,99 

Jardins privados 
11.88 14 1.66 

31,28 

toneladas 
52,05 

Hortas em parcelas 
0.39 100 0.39 

31,28 

toneladas 
12,20 

Área para 

cachorros 
0.44 14 0.06 

31,28 

toneladas 
1,93 

Praças particulares 
0.32 14 0.05 

31,28 

toneladas 
1,0 

Áreas baldias 
0.50 100 0.50 

31,28 

toneladas 
15,64 

Escolas 
0.09 14 0.01 

31,28 

toneladas 
0,40 

Fazendinhas 

urbanas 
0.52 25 0.13 

31,28 

toneladas 
4,07 

Total 
35,53 ha  8,53 

31,28 

toneladas 
266,63 

Com base na população do bairro de 16.245 pessoas e no consumo médio de verduras 

semanais por pessoa no Reino Unido de 1.600 g, pode-se estimar que a produção da 

agricultura urbana local, de 267 toneladas, proporcionaria 26% das necessidades hortícolas 

domésticas médias para cada residente na área de teste. 

Os cálculos sobre o impacto que esta produção agrícola urbana teria sobre as emissões de 

CO2 basearam-se principalmente na eliminação do transporte correspondente do sistema 

alimentar. 

Para calcular essas "milhas alimentares", as 22 variedades de legumes incluídas no RHS 

foram coletadas no supermercado ‘Tesco’ local. 

Utilizando a rotulagem do país de origem aplicada em cada produto, foi feito um cálculo 

das emissões de CO2 para os meios de transporte presumidos - caminhão, barco, voo de 

longo curso (Jones, 2001). 

Essa estimativa somou o CO2 por km para as 267 toneladas de hortaliças. Os resultados 

mostraram que, teoricamente, as hortaliças produzidas localmente poderiam eliminar 162 

toneladas de CO2 graças à redução na necessidade de transporte total5 
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Discussão 

Existe visivelmente dentro da área do teste uma abundância de espaços altamente 

atomizados e não documentados, muitas vezes com pouca ou nenhuma identidade6.  

Considerando-se a disparidade entre os dados do SIG levantados pela pesquisa e os 

obtidos do Conselho de Southwark e da GLA, percebe-se que qualquer levantamento 

sobre o potencial da agricultura urbana produtiva com base nos dados da autoridade local 

e da regional, por si só, indicaria um produção local subdimensionada. 

Quanto à questão da segurança alimentar, uma provisão de 26% das necessidades 

semanais de produtos hortícolas representa uma contribuição significativa, especialmente 

quando se considera que estão sendo utilizados apenas 27% do espaço potencial total. Este 

valor está em linha com a pesquisa realizada em 2000 por Viljoen e Bohn (Viljoen et al., 

2005).  

Os resultados também demonstraram que a quantificação precisa das áreas disponíveis 

pode revelar uma massa crítica de espaços aos quais pode ser dado um valor real, 

traduzido em produção de energia alimentar. 

A capacidade potencial desses espaços baldios para fornecer uma porcentagem substancial 

de uma necessidade primária de energia urbana na forma de comida deve abrir uma 

discussão mais completa dos alimentos considerados como parte da "infraestrutura 

essencial" das cidades (Viljoen e Bohn, 2005).  

Além disso, o trabalho identifica o mapeamento voltado para a agricultura urbana como 

uma ferramenta poderosa para a transformação do discurso do planejamento urbano7. 

Embora o cálculo de milhas alimentares não seja uma ciência exata e não inclua as 

complexidades dos modernos sistemas de fornecimento de alimentos (Weber e Matthews, 

2008), os resultados demonstram claramente que a agricultura urbana pode e deve ser 

usada para reduzir o crescente transporte de alimentos, desde que sejam adotados 

modelos locais que privilegiem o transporte de carbono zero.  

Também ficou demonstrado que a agricultura pode entrar na paisagem urbana sem 

prejudicar os usos atuais da terra, e ajudar a alimentar as cidades. 

Notas 

1. Por exemplo, Capital Growth in London (www.capitalgrowth.org), o National Lottery 

Food Fund ( localfoodgrants.org) e, em 2007, o Design of the Times em 

Middlesborough (www.dott07.com) são três exemplos notáveis. 

2. Duas áreas para controle da experiência também foram selecionadas para 

mapeamento: a primeira, medindo 107 ha, era adjacente à área de teste, enquanto que 

a outra, de 23 ha, situava-se a 1,5 km mais ao sul. 

3. Para maiores informações sobre o processo de mapeamento, ver Tomkins, M. 2006: An 

Edible Urban Landscape, disponível em cityfarmer.org.  

http://www.capitalgrowth.org/
http://www.localfoodgrants.org/
http://www.cityfarmer.org/
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4. A pesquisa da RHS foi realizada em 1975 em uma horta de 3 por 10 metros. 

5. A pesquisa também calculou os gases do efeito-estufa emitidos pelas roçadeiras 

usadas para aparar os gramados. 

6. Consideradas as diferenças no tamanho, os dois locais de controle confirmaram os 

resultados da área do teste em todos os parâmetros. 

7. Para acessar o mapeamento dos telhados e coberturas prediais de Londres na região 

metropolitana de Londres, consultar a tese de Oscar Rodriguez (disponível em 

http://www.fcrn.org.uk/ > research library  ) 
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Horta comunitária em Westwyck 

Foto: Fiona Barker Reid 

O aumento na produção 

urbana de alimentos 

perecíveis pode aumentar a 

diversidade do sistema 

alimentar, adicionando-lhe 

novos produtos, produtores, 

técnicas e sistemas capazes 

de resistir a diversas 

ameaças e satisfazer várias 

necessidades. Enquanto a Austrália prossegue lutando contra a escassez de água e climas 

extremos, a produção de alimentos ao redor de suas cidades pode contribuir para a 

construção de comunidades saudáveis e resilientes. 

A maior parte das cidades australianas tem algum nível de restrição hídrica permanente, 

e, como consequência da mudança climática, prevê-se que o sudeste da Austrália 

(Adelaide, Melbourne e Sídney) enfrentará condições ainda mais adversas, incluindo a 

redução das precipitações e o aumento da evaporação (devido ao aumento das 

temperaturas), entre outros acontecimentos meteorológicos extremos.  

Até princípios de 2009 houve significativas perdas agrícolas devido a incêndios e ondas de 

calor, e a continuação da pior seca registrada no país ocasionou a perda quase completa do 

sistema de irrigação e quebras de safra no “celeiro de alimentos” mais importante da 

Austrália: a bacia de Murray Darling.  

Os australianos também experimentam a atual tendência mundial rumo à urbanização, 

com dois terços da população vivendo nas capitais dos estados que compõem o país. O 

rápido crescimento demográfico em Melbourne tem levado o crescimento urbano na 

direção de terras agrícolas altamente produtivas.  

Os australianos têm um impacto ambiental muito grande (com a terceira taxa mais alta de 

consumo hídrico per capita entre os países da OCDE e a taxa per capita mais alta de 

emissões de gases-estufa no mundo).  

mailto:s.barker-reid@pgrad.unimelb.edu.au
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E menos de 7,5% dos habitantes do estado de Victoria cumprem as Diretrizes de Comida 

Saudável, que recomenda o consumo de frutas e verduras (DHS, 2006), o que contribui 

para importantes problemas de saúde, como enfermidades cardíacas e apoplexias. 

A Austrália importa mais frutas e verduras do que exporta. O acesso a esses alimentos é 

um componente essencial em qualquer sistema alimentar resiliente, e a contínua 

degradação da capacidade de abastecimento doméstico predispõe para a vulnerabilidade 

futura.  Já temos visto o impacto de fatores ambientais locais sobre os preços dos alimentos 

e a sociedade.  

Por exemplo, o crescente custo das frutas e verduras aumenta a insegurança alimentar nas 

comunidades vulneráveis. Mudanças na maneira como produzimos nossos alimentos, 

especialmente a produção urbana de frutas e verduras, oferecem importantes 

oportunidades para reduzir o impacto ambiental (especialmente através da redução de 

emissões de efeito-estufa e do reuso de águas residuais com ou sem tratamento), 

aumentando a resiliência das cidades australianas, enquanto nos adaptamos à mudança 

climática. 

Desenho urbano com sensibilidade alimentar 

A Austrália desempenha papel fundamental no abastecimento mundial de alimentos, 

como um exportador-chave de produtos agrícolas (segundo maior exportador de carne de 

vaca, um dos cinco maiores de trigo, e contribui com aproximadamente 13% das 

exportações globais de produtos lácteos).  

Porém, pressões ambientais e de recursos hídricos já estão limitando o aumento da 

produção de alimentos.  

A recente grande seca reduziu em 50% a produção de trigo e derrubou a produção 

hortícola de Vitória (50% a menos na produção de tomate, 10% a menos na de maçã e 

batata; ABARE, 2008 e ABS, 2008).  

Existe sempre a expectativa de que os sistemas agrícolas devam produzir crescentemente 

produtos exportáveis para alimentar mais pessoas. Porém, fazê-lo de forma sustentável 

requer selecionar adequadamente quais alimentos vamos produzir, como (e onde) os 

produzimos, como tiramos o maior proveito possível dos recursos disponíveis, como são 

distribuídos e o quanto é descartado ou perdido no processo. 

O desenho urbano sensível à questão alimentar é um novo enfoque dentro do urbanismo, 

que leva em conta o abastecimento e o acesso aos alimentos desde o início do projeto dos 

assentamentos urbanos. Os futuros projetos dos novos prédios ao redor dos subúrbios de 

Melbourne e a modernização das áreas urbanas existentes, para adaptá-las à mudança 

climática, oferecem oportunidades para um novo enfoque que reconheça a contribuição 

decisiva da produção local de alimentos para a resiliência das cidades. 
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O conceito de desenho urbano sensível à água também vem ganhando uma atenção 

significativa dentro do desenvolvimento urbano australiano, pois a necessidade de 

melhorar a gestão hídrica urbana é vital.  

A ampliação desse enfoque para incluir os alimentos está abrindo espaços de diálogo e 

oportunidades para a inclusão da produção e melhoria do acesso aos alimentos nos 

espaços urbanos. Isto pode incluir recursos e infraestrutura para a produção e o 

processamento, a distribuição, a geração de empregos, o entretenimento e o espaço 

público, assim como a saúde e o bem-estar da comunidade. 

O planejamento urbano que leva em consideração a questão alimentar contribui para a sustentabilidade 

urbana e oferece as condições para ambientes atraentes, vivos, por meio da integração do projeto urbano 

com a produção e o acesso equitativo a alimentos saudáveis. Isso significa: 

 Tentar fazer uso da capacidade produtiva urbana e de seus recursos para fornecer alimentação 
segura, saudável e sustentável; 

 Otimizar as sinergias entre a alimentação, a energia, a água e os nutrientes; e 

 Reduzir a necessidade de transportar alimentos (e portanto de água e energia) ao produzi-los mais 
perto de onde são consumidos. 

Pessoas e comunidades resilientes 

As cidades resilientes do futuro serão capazes de garantir alimentos a seus habitantes 

frente a mudanças e crises drásticas, e de reorganizar e criar soluções conforme as 

condições de funcionamento mudem – gradual ou repentinamente. Essas cidades deverão 

dispor de diversas fontes de alimentos e sistemas de distribuição e processamento, com 

capacidade suficiente para resistir a choques substanciais. 

As cidades resilientes também dependerão da resiliência das pessoas que vivem nelas. 

Enquanto o mundo luta com a crise econômica e a mudança climática, fica claro que a 

resiliência mental e emocional humana já se encontra severamente afetada. Os problemas 

mentais, de comportamento e sociais são uma crescente 

carga para a saúde pública em todo o mundo, e a pobreza e 

a insegurança alimentar contribuem para esses problemas 

de saúde física e mental, particularmente nas crianças. 

Quando a gente se dá conta dos desafios colocados pela 

mudança climática e pela escassez do petróleo, a 

desesperança pode tornar-se uma resposta natural. Porém a 

rápida expansão da produção doméstica de alimentos e de 

inovações alimentares comunitárias sugere que a 

participação ativa na produção individual e comunitária de 

alimentos pode apresentar uma oportunidade de re-

empoderamento.  

Horta comercial do CERES (Foto: Serenity Hill) 
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A produção e o intercâmbio de alimentos estão emergindo como atividades concretas, 

positivas e agradáveis que as pessoas podem fazer por elas mesmas e por suas 

comunidades, diante de desafios aparentemente insuperáveis. 

O CERES (Centro de Educação e Pesquisa em Estratégias Ambientais) é um exemplo de 

longa data na integração da educação com a produção comunitária de alimentos dentro do 

entorno urbano de Melbourne. Estabelecido em um terreno de 4,5 hectares, é o centro 

ambiental comunitário mais visitado da Austrália, e desempenha um papel crítico tanto 

educando sobre sustentabilidade quanto experimentando numerosas inovações dentro 

dos limites da cidade. 

Agora o CERES estabeleceu com êxito uma granja urbana no coração de uma área 

residencial densamente povoada, e conseguiu a certificação orgânica apesar de ela estar 

estabelecida onde era um antigo depósito de lixo. O Centro também administra uma 

parcela adjacente de terra para produzir alimentos e vendê-los em seu próprio mercado 

(complementados com produtos produzidos externamente), duas vezes por semana.  

Além da granja e do mercado (que empregam 4 pessoas em tempo integral e mais 22 em 

tempo parcial), as operações comerciais do CERES incluem um centro de propagação de 

mudas orgânicas, um viveiro especializado em arbustos alimentícios (espécies indígenas 

que produzem alimentos) e outras plantas para a permacultura, como o café orgânico.  

Por seu compromisso permanente com a provisão de soluções alimentares comunitárias, o 

CERES tem sido parceiro no estabelecimento de diversas empresas sociais, incluindo uma 

granja de cogumelos e um negócio de produção e distribuição de refeições prontas.  

Uma nova área para a hidroponia utiliza os nutrientes residuais da produção de pescado 

para produzir alfaces para o mercado.  

Cerca de 75% da renda do CERES é gerada por essas e outras empresas. 

Muitos dos subúrbios de Melbourne contêm árvores frutíferas bem estabelecidas, que 

muitas vezes produzem muito mais do que os atuais residentes precisam.  

Isso tem levado a novos acordos para o intercâmbio dos excedentes.  

Conversão de um jardim de Melbourne em horta Foto: 

Kirsten Larsen 

O programa “Sua Primeira Horta Urbana” 

conta com 140 famílias como membros que, a 

cada semana, trocam frutas e verduras 

excedentes no mercado.  

Esse modelo foi adotado e adaptado ao longo 

de Melbourne, com mais três grupos (por ora) 

funcionando com regularidade. 
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Outra iniciativa, o ‘Permablitz’, surgiu em Melbourne em 2006, com um pequeno grupo de 

pessoas que se ajudavam umas às outras para transformar seus jardins suburbanos em 

espaços de produção de alimentos utilizando os princípios da permacultura. 

Esse modelo de voluntariado – se a pessoa ajudar no trabalho em três outras hortas, então 

ganhará ajuda para cuidar da sua – expandiu-se rapidamente para incluir oficinas, 

almoços e atividades sociais. O mesmo modelo foi replicado com êxito em outras cidades 

australianas e fora do país (chegando até Uganda). 

Sistemas hídricos resilientes 

Com um manejo adequado, a produção de alimentos em áreas urbanas pode fazer uso das 

águas cinzas, bem como das águas da chuva antes que regressem ao oceano.  

Um estudo recente da disponibilidade e do uso da água na cidade de Melbourne verificou 

que mais de 80% das necessidades hídricas atuais da cidade poderiam ser satisfeitas pelas 

chuvas que caem sobre a cidade (se fossem coletadas), e que aproximadamente 12% de 

toda a água é usada para regar espaços abertos e jardins privados.  

Uma redistribuição de uma parte dessa água para a produção de alimentos poderia gerar 

entre 5,7 e 29,4 milhões de dólares australianos em frutas e verduras (preços de 2001 e 

2005, respectivamente, e refletindo a eficiência média e a otimizada no uso da água). 

Os efluentes urbanos são um recurso muito subutilizado que poderia contribuir com 

quantidades significativas de água para a produção agrícola. As águas residuais poderiam 

ser tratadas em sistemas pequenos, descentralizados e adequados para o uso intraurbano, 

ou em estações de tratamento mais tradicionais na periferia urbana.  

Em Melbourne, 23% das águas residuais são recicladas, e mais de 30% são utilizadas para 

a produção agrícola, enquanto que um conjunto de pequenos centros regionais reciclam 

todos seus efluentes para a agricultura local.  

Embora existam questões por aperfeiçoar, ligadas ao reuso de águas residuais na 

produção de alimentos, exigindo mais pesquisa, desenvolvimento e um manejo adequado, 

os 448 bilhões de litros/ano dos efluentes de Victoria poderiam ser um valioso recurso 

para a produção de alimentos. 

Barreiras à produção urbana de alimentos 

Existem obstáculos à produção de alimentos em Melbourne que precisam ser superados. Eles 

estão relacionados em grande parte à insuficiência de habilidades e às restrições institucionais 

(restrições às regas ao ar livre e ao uso de infraestruturas, e o controle centralizados da água, 

planejamento convencional, e deficiências no mapeamento de solos contaminados). Superar 

essas barreiras será indispensável para aproveitar o potencial dos recursos físicos existentes no 

interior das cidades. 
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Manter a capacidade (em terras, recursos e habilidades) necessária para produzir e 

fornecer alimentos ao redor dos centros urbanos é uma parte crítica em qualquer sistema 

alimentar resiliente.  

A produção de uma proporção significativa de frutas, verduras, ovos e mesmo de 

laticínios dentro das áreas urbanas pode reduzir a dependência frente às longas cadeias de 

abastecimento. 

É preciso implementar nas cidades um conjunto integrado de vários sistemas urbanos de 

produção de alimentos, de diferentes escalas, desde a atual produção periurbana de 

verduras em grande escala até as pequenas unidades intensivas dentro da cidade.  

Temos que repensar as paisagens produtivas para incluir a produção em terraços e lajes, 

hidroponia, aeroponia, aquicultura e inclusive granjas verticais. A Austrália tem uma 

longa história de pesquisa agrícola, e essas habilidades são necessárias para desenhar 

novos sistemas de alimentos que sejam viáveis, sustentáveis e produtivos. 

A produção urbana de alimentos representa uma estimulante convergência de recursos 

disponíveis, interesses da comunidade, saber fazer e conhecimentos científicos, juntamente 

com oportunidades para empreender e pesquisar.  

Não é “a solução total” para os problemas que enfrentamos no sistema alimentar, mas tem 

potencial para ajudar muito, enquanto contribui para melhorar a paisagem urbana, utilizar 

os recursos renováveis disponíveis, reduzir as emissões de efeito-estufa e incrementar a 

resiliência dos sistemas de alimentos e das comunidades – enquanto vamos nos adaptando 

à mudança climática. 
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Organizando grupos de produtores urbanos na cidade de 

Nairóbi e em sua periferia  
Zarina Ishani  

Zaynah Khanbhai 

Mazingira Institute 

mazinst@mitsuminet.com  

Nas áreas urbanas e rurais do Quênia, podem-se encontrar diversos tipos de grupos 

informais. Muitos imaginam que agricultores, criadores de animais e grupos de produtores 

agrícolas só são encontrados nas áreas rurais, mas eles também existem nas cidades e em 

seus arredores, onde estão engajados na agricultura urbana e periurbana. 

Alguns grupos ativos em Nairóbi  

 Grupo de Mulheres Agricultoras de Kabete, criado em Lower Kabete, interessa-se 

em obter informações sobre práticas agrícolas e de comercialização.  

 Os produtores de Soweto Kahawa West cultivam couve, espinafre, cebola, cenoura e 

outras hortaliças, e seu maior interesse é obter informações sobre o aumento da 

produção.  

 Fundação Jovem de Mathare, organizada em Mathare, cultiva plantas como 

espinafre e outras hortaliças, e cria vacas, cabras e porcos. 

 A Mathare Mbolea, em Mathare, é formada por produtores de composto e seu 

interesse está na comercialização de composto pronto. 

 Grupo de Autoajuda de Mwirimiri Mugunda, em Wangige, reúne criadores de gado 

e busca mais informações sobre comercialização de seus produtos. 

Os grupos listados acima estão mobilizados em um fórum multiatoral – o Fórum de 

Segurança Alimentar, Agricultura e Criação de Animais de Nairóbi e Arredores (Nairobi 

and Environs Food Security, Agriculture and Livestock Forum - NEFSALF) –que tem sido 

operado pelo Instituto Mazingira (1) desde 2003. 

NEFSALF 

O NEFSALF reúne diversos atores da comunidade, do governo e da iniciativa privada. Ele 

promove a cooperação, na 

cidade e em seus arredores, 

em assuntos relacionados 

com segurança alimentar, 

agricultura e criação de 

animais.  

Horticultores e criadores de 

animais da Rede de Agricultores 

reunidos com a equipe da 

NEFSALF 

mailto:mazinst@mitsuminet.com


248 

 

O Fórum busca criar novos meios para melhorar a segurança alimentar e a 

sustentabilidade de uma população cada vez maior, em Nairóbi e arredores, através da 

produção urbana de plantas e animais. 

Os objetivos gerais do Fórum incluem facilitar interações setoriais; adquirir e divulgar 

conhecimentos relevantes; e monitorar processos e avaliar resultados. Um dos objetivos 

mais prioritários do NEFSALF é facilitar a organização no nível das comunidades, por 

meio do apoio à criação de grupos e redes. Outros objetivos são:  

 Capacitar os agricultores e criadores para a troca de informações por meio das 

reuniões periódicas do NEFSALF e do boletim eletrônico acessível em 

www.mazinst.org;  

 Facilitar o acesso, pelas comunidades, aos serviços municipais e estaduais 

apropriados;  

 Divulgar conhecimento ligados às pesquisas realizadas pelos parceiros do Instituto;  

 Produzir informações e conhecimentos relevantes para o processo de formulação de 

políticas, em colaboração com todos os envolvidos;  

 Facilitar a interação entre a comunidade e os setores do mercado; e  

 Monitorar e registrar o processo e suas atividades. 

A rede NEFSALF de produtores 

A Rede de Produtores foi criada em janeiro de 2004 pelo Instituto Mazingira. Ela é 

formada por indivíduos e grupos que praticam a agricultura, a criação de animais e a 

produção de composto na cidade de Nairóbi e em seus arredores.  

Uma diretoria de oito membros, de ambos os sexos, de diferentes localidades de Nairóbi e 

arredores, foi eleita em janeiro de 2004 pelos produtores que compareceram à primeira 

reunião do NEFSALF.  

Os membros da Rede encontram-se nas reuniões periódicas do NEFSALF, na Feira de 

Comercio Internacional realizada pelo Ministério da Agricultura, e em outros eventos 

como o Dia Mundial da Alimentação e o lançamento do Programa de Extensão para 

Agricultura e Criação de Animais de Nairóbi (Nairobi Agriculture Livestock Extension 

Programme - NALEP).  

O NEFSALF oferece aos produtores uma oportunidade para interagirem com todos os 

atores presentes durante suas reuniões, que são realizadas geralmente três vezes por ano. 

Os participantes são postos a par dos últimos acontecimentos e informações relacionadas 

com a agricultura urbana, incluindo progressos nas pesquisas relacionadas às zoonoses e 

brucelose.  

As discussões e debates são animados, com as preocupações dos agricultores, dos 

criadores, dos comerciantes e dos pesquisadores sendo expostas e confrontadas 

abertamente, de modo a apoiar e regular as atividades produtivas na cidade e em sua 

periferia. 
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Apoio fornecido 

Cursos de treinamento 

O Instituto organiza cursos de treinamento em agricultura e criação de animais nas 

cidades em colaboração com a Agência Provincial de Produção de Animais de Nairóbi, do 

Ministério do Desenvolvimento da Criação e da Piscicultura, a Urban Harvest e a 

Associação Parcerias por Cidades Verdes do Quênia. Visitas prévias aos locais de 

produção são feitas para identificar os tipos de treinamento requeridos.  

 

Reunião da NEFSALF em 2005 com 

formatura de produtores treinados pelo 

Instituto. Foto: A. Njenga 

Até hoje, mais de 120 produtores 

(agricultores, criadores e produtores 

de composto) foram treinados em 

tópicos importantes para a 

agricultura urbana. Visitas aos locais, 

após os cursos, mostram que mais de 

80% dos treinados adotaram as 

práticas nos treinamentos. 

Nas palavras de Sylvia Oluoch, participante de um grupo de mulheres produtoras 

periurbanas, “por meio do Fórum, aprendemos a não lutar contra nossos vizinhos, mas 

sim lhes mostrar o que nós já sabemos”.  

Outro produtor, Julius Mirara, um criador de cabras leiteiras da periferia de Nairóbi, 

comentou: “antes do curso, estávamos na escuridão. Com o treinamento, aprendemos o 

que é o lucro e como registrar nossas atividades e resultados”.  

Pesquisa de zoonoses 

A Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade de Nairóbi, em colaboração com o 

NEFSALF, realizou uma pesquisa sobre os riscos associados à criação de animais nas 

favelas de Nairóbi.  

Atualmente um estudo está sendo realizado sobre a incidência da brucelose humana. Os 

estudo sobre zoonoses revelou a possível existência de ocorrência de brucelose entre os 

criadores de gado. 

Feira Internacional de Comércio em Nairóbi 

A Feira é um evento anual realizado pelo governo queniano. O NEFSALF tomou parte da 

Feira nos últimos anos em colaboração com a Agência Estadual de Serviços de Extensão 

do Ministério do Desenvolvimento da Criação e da Piscicultura. Membros da Rede de 

Produtores do NEFSALF representam o Fórum.  
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Seu papel é explicar o funcionamento e as atividades do NEFSALF e registrar novos 

membros. Os produtores dizem que, na Feira, aprendem muito com o intercâmbio de 

informações e o contato com novas tecnologias e desenvolvimentos. 

Trabalhos em rede com outras organizações no Quênia 

Duas outras cidades quenianas, Nakuru e Kisumu, replicaram a abordagem do NEFSALF. 

O Instituto Mazingira participou de várias reuniões realizadas nessas duas cidades.  

A iniciativa em Nakuru, “Pesquisa e desenvolvimento locais participativos sobre 

agricultura urbana e criação de animais” (Local Participatory Research and Development 

on Urban Agriculture and Livestock Keeping”) foi implementada pela Urban Harvest, 

Associação de Parcerias para Cidades Verdes do Quênia, a Câmara Municipal de Nakuru 

e o Departamento de Ciências do Solo da Universidade de Nairóbi.  

Diversos fóruns multiatorais já foram realizados nessas duas cidades. 

NALEP 

O NEFSALF esteve ativamente envolvido no Programa Nacional de Extensão para 

Agricultura e Criação de Animais (National Agriculture and Livestock Extension 

Programme - NALEP) do Ministério da Agricultura, que está em sua segunda fase. Sua 

missão é “fornecer e facilitar serviços de extensão pluralistas e eficientes para aumentar a 

produção, a segurança alimentar, a renda e a qualidade ambiental”.  

O objetivo a longo prazo é o empoderamento em geral dos produtores, a sustentabilidade 

da prestação do serviço de extensão e um papel mais ativo do setor privado. A 

implementação do processo obedece a uma abordagem “de baixo para cima”. 

A realização dos objetivos da 2ª. Fase do NALEP depende de parcerias efetivas com outros 

ministérios governamentais, com o setor privado e com outros colaboradores.  

Quando o NALEP começou sua segunda fase (2006-2010), o Ministério da Agricultura 

percebeu que, para alcançar seu objetivo de aplicar uma abordagem pluralista, seria 

importante que o NEFSALF fosse incluído, já que ele criara uma Rede de Produtores, tinha 

um forte relacionamento com outros atores envolvidos e construíra redes em outras 

cidades do Quênia, além de Nairóbi.  

O Ministério então criou um Fórum Multiatoral Estadual, tendo sido eleito uma comissão 

diretora provisória cuja vice-presidente, Zarina Ishani, pertence ao Instituto Mazingira. 

Construindo uma política para a agricultura urbana e periurbana em Nairóbi 

Na fase seguinte, iniciada em janeiro de 2007, o NEFSALF pretende colaborar com 

instituições relevantes envolvidas na formulação de políticas para a agricultura urbana e a 

criação de animais na cidade.  

As políticas e legislação atualmente em vigor são ultrapassadas e desconexas.  
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O processo começou em julho de 2004, quando uma reunião de atores interessados no 

tema “Perspectivas políticas para a agricultura urbana e periurbana no Quênia” foi 

realizada no Instituto de Pesquisa Agrícola do Quênia, do qual participaram alguns 

membros do NEFSALF.  

Nessa reunião ficou resolvido que o Ministério da Agricultura seria a instituição mais 

capacitada para conduzir o processo para desenvolver uma política para a agricultura 

urbana e periurbana. 

Em março de 2006, a Comissão Estadual de Agricultura de Nairóbi promoveu uma oficina 

de dois dias sobre agricultura urbana e periurbana, reunindo todos os atores com interesse 

na área. A reunião adotou um guia para o desenvolvimento, regulamentação e 

implementação de um marco legal para a agricultura urbana e periurbana.  

Ela concluiu que o PAB iria indicar uma comissão diretora para a agricultura urbana e 

periurbana para implementar o guia, e uma comissão técnica seria formada para orientar e 

implementar as recomendações. Agora os membros do NEFSALF desejam dar andamento 

ao assunto, e estão trabalhando no que é preciso para torná-lo realidade. 

O Instituto Mazingira tem feito campanhas visando reformas justas, e combatendo a 

grilagem de terras e a corrupção desde 1996, em sua campanha “Operação Firimbi” 

(“Sopre o Apito”). A campanha tem uma base de apoio nacional, com mais de 165 seções 

locais espalhadas pelo país. O Instituto também defende direitos iguais de acesso à terra e 

à propriedade para as mulheres, e faz isso particularmente nos níveis regional e 

internacional. 

Referências 

 Mazingira é uma ONG queniana que foi pioneira na pesquisa, defesa e apoio ao 

reconhecimento da agricultura urbana e periurbana, nas últimas duas décadas. 
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Criando oportunidades comerciais para as mulheres 

produtoras do Quênia  
Mwangi Stanley,  

Mumbi Kimathi,  

Mary Kamore - Farm Concern International (FCI) 

Nancy Karanja e Mary Njenga - Urban Harvest – CIP 

mwangi@farmconcern.org  

As hortaliças folhosas africanas (HFAs) são tradicionalmente um elemento importante na dieta 

de muitos africanos, mas seu mercado se manteve pouco desenvolvido pela falta de esforços 

bem sucedidos para comercializar a produção. A origem de alguns lotes significativos de 

hortaliças vendidas em um mercado de Nairóbi foi rastreada e na maioria das vezes levou a 

colheitas na natureza e a cultivos praticados por mulheres pequenas produtoras do Quênia 

ocidental – a 400 km de Nairóbi. Na maioria das vezes, intermediários e comerciantes 

embalavam as hortaliças em sacos que eram transportados para Nairóbi em ônibus noturnos. 

Esse sistema reduzia dramaticamente a qualidade das hortaliças. As intervenções iniciadas 

em 2002 pela Farm Concern International - FCI e seus parceiros mudaram substancialmente 

essa situação. 

Aula prática com  

produtores periurbanos. 

Foto: CIP/Urban Harvest 

 

O programa de intervenção buscou 

ajudar as produtoras a alcançarem 

uma fonte mais confiável de renda 

e a melhorarem sua alimentação.  

O programa objetiva o aumento da 

comercialização de HFAs por meio 

da melhora da produção e de sistemas coletivos de comercialização, da agregação de valor 

ao longo da cadeia de comercialização, do aumento da demanda e do consumo, do 

melhoramento da imagem dessas hortaliças e, finalmente, de novas relações de consumo. 

Ele opera em várias vilas em Kiambu, Quênia, com o objetivo de satisfazer a crescente 

demanda por HFAs em Nairóbi. 

A FCI é uma agência de desenvolvimento de mercados que elabora modelos de 

comercialização e alianças estratégicas para melhorar o desenvolvimento econômico das 

comunidades pobres. Ela implementa programas voltados para o mercado por toda a 

África Oriental e oferece assessoramento técnico para vários projetos de desenvolvimento 

hoje em curso na África subsaariana. 

mailto:mwangi@farmconcern.org
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O programa Colheita Urbana (Urban Harvest) é uma iniciativa sistemática lançada pelo 

Grupo Consultivo de Pesquisa Agrícola Internacional (Consultative Group on 

International Agricultural Research) para reunir, direcionar e coordenar o conhecimento e 

tecnologias coletivas nos Centros de Colheita do Futuro (Future Harvest Centers) com o 

objetivo de fortalecer a agricultura urbana e periurbana. 

O programa é co-financiado pela Rockefeller Foundation, USAID Horticulture 

Development Programme e IDRC por três anos, e está sendo implementado pelo Farm 

Concern International (FCI) em colaboração com o IPGRI-SSA, AVRDC-World Vegetable 

Centre, CIP, Urban Harvest, Ministério da Agricultura e Instituto de Pesquisas Agrícolas 

do Quênia, e de outros atores locais. 

Antes de o programa ter sido iniciado em 2002, a maior parte dos produtores que 

cultivavam esses vegetais não estava organizada, o que prejudicava o seu acesso à 

tecnologia, ao crédito, à informação, aos mercados e aos serviços de extensão do governo. 

Seus locais de cultivo eram pouco desenvolvidos, e a produção era quase toda destinada à 

própria subsistência da família dos produtores. Eles vendiam os produtos no mercado 

informal, sempre em pequenos volumes. A maior parte dos produtores sobrevivia com 

menos de um dólar por dia. Os intermediários não estavam interessados em comercializar 

hortaliças de origem africana, pois (supostamente) não havia uma demanda dos 

consumidores por elas. 

Impactos socioeconômicos 

Melhorar o acesso das HFAs ao mercado produziu um enorme aumento em sua 

comercialização, na medida em que elas se transformaram de um produto subutilizado em 

um cultivo realmente comercial, cuja comercialização subiu de 31 toneladas mensais em 

média, em 2003, para 600 toneladas mensais, em média, em 2006. Isso corresponde a 10 

toneladas de sementes, no valor anual de US$ 430.000 (Nekesa e Meso, 1994). 

As HFAs são consideradas em geral como um cultivo típico de mulheres, que formam 

cerca de 60% do total de produtores com objetivos comerciais. Um estudo conduzido pelo 

FCI, em colaboração com a Urban Harvest, também revelou que o comércio informal de 

HFAs é dominado por mulheres, que correspondem a 75% de toda a cadeia de atores 

envolvidos em sua comercialização. As transações com base nas HFAs visando os 

supermercados e os mercados locais são uma enorme fonte de renda para grande número 

de famílias das áreas rurais, periurbanas e urbanas. A pequena produção de HFAs com 

fins comerciais gera US$ 2 milhões de renda, anualmente. Ela é, de longe, um dos mais 

promissores cultivos capazes de ajudar a erradicar a pobreza, devido à grande demanda 

reprimida (que supera a oferta em mais de 40%), ao importante papel desempenhado 

pelas mulheres no comércio da produção, à resistência relativamente alta dessas plantas 

com relação a doenças e pragas e ao seu baixo custo de produção se comparado com o de 

outros cultivos.  
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A maior parte dos produtores no programa FCI abandonou o cultivo de plantas 

ornamentais (flores cortadas) para se dedicar ao das hortaliças folhosas africanas - HFAs. 

Além do crescimento continuado, as intervenções visavam o melhoramento da saúde, da 

nutrição e da renda dos grupos mais vulneráveis, incluindo os formados por pessoas 

contaminadas pelo HIV-AIDS, por meio do estímulo à produção nas hortas domésticas e 

nos sistemas produtivos comerciais. O programa foca no desenvolvimento econômico 

progressivo, promoção de empresas relacionadas com as principais atividades do grupo 

alvo, e um ambiente socioeconômico melhorado e favorável às necessidades das mulheres 

pobres. 

Os parceiros do FCI e CGIAR e seus respectivos papéis e contribuições 

O FCI trabalha em conjunto com a Urban Harvest na pesquisa de mercado para os 

sistemas urbanos de produção e comercialização de hortaliças; com a AVRDC e IPGRI 

na multiplicação e distribuição de sementes de HFAs selecionadas por sua riqueza em 

micronutrientes; com o Ministério da Agricultura e a KARI no treinamento dos 

produtores; com atores na cadeia de comercialização no acesso ao mercado; e com mais 

de 100 grupos de produtores para melhorar a comercialização das sementes e produtos 

de HFAs. As organizações de pesquisa AVRDC e KARI têm colaborado na capacitação 

de produtores por meio de treinamento em multiplicação de sementes e práticas 

agrícolas. O Ministério da Agricultura oferece serviços de extensão para os produtores. 

A Urban Harvest tem sido crucial na mobilização e empoderamento dos produtores 

através de treinamentos em todas as práticas ligadas ao cultivo dessas hortaliças. 

Abordagens, metodologias e inovações 

A pesquisa de mercado foi realizada usando-se a ferramenta “Redes de Valor e Sistemas 

de Comercialização” (Value Networks and Marketing Systems - VNMS), uma ferramenta 

de pesquisa sobre desenvolvimento criada pela FCI para identificar práticas produtivas, o 

tamanho do mercado e a sua dinâmica. A pesquisa identificou uma enorme demanda 

potencial do mercado pelas dez principais espécies de hortaliças folhosas africanas. 

O VNMS tem seis passos, mas a FCI, em sua pesquisa sobre HFAs, usou apenas os cinco 

citados abaixo: 

• análise do tamanho da demanda do mercado; 

• análise do comportamento do consumidor e do mercado;  

• identificação dos segmentos do mercado e seleção de mercados-alvo; 

• análise das redes de formação de valor e canais de comercialização (incluindo a análise 

da cadeia de valor, análise da cadeia de fornecimento; e análise dos canais de 

comercialização);  

• integração do grupo-alvo no levantamento da rede de formação de valor, análise da 

viabilidade do negócio; e análise do valor dos produtos. 
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Diante da pouca divulgação do produto e da imagem negativa das HFAs (tidas como 

“alimento para pobre”), a FCI começou a mobilizar as comunidades nos vários locais-alvo 

para adotarem mais HFAs em sua alimentação diária. Para a maior parte das 

comunidades, a produção e a comercialização de HFAs eram uma novidade. 

Disseminação de tecnologias produtivas 

Os grupos de produtores tinham muito pouco conhecimento sobre práticas agrícolas 

relacionadas com a produção de HFAs. A FCI portanto divulgou informações sobre 

tecnologias de produção por meio de treinamento nos locais de produção, treinamento em 

estações demonstrativas, distribuição de manuais de cultivo de HFAs, disseminação de 

folhetos sobre hortaliças específicas, treinamento de treinadores e Foros de Disseminação 

de Tecnologias Multifacetadas (uma ferramenta de disseminação de tecnologias 

desenvolvida pela FCI). Ela envolveu produtores treinados e praticantes por meio de 

visitas de intercâmbio, dias no campo, foros de produtores para treinar outros produtores 

e demonstrar as tecnologias adotadas. Mais 

de 3.000 produtores receberam treinamento 

diretamente, enquanto que, por meio da 

estação de rádio FM e de uma estação de 

rádio comunitária, estima-se que mais de um 

milhão de residências tiveram acesso à 

informação sobre tecnologias de cultivo de 

HFAs. 

Adaptação para aumentar a capacidade de transporte 

Foto: CIP/Urban Harvest 

 

Um dos desafios destacados pelos produtores foi a falta de sementes com qualidade 

suficiente, por isso a FCI projetou canais de distribuição de sementes que alcançavam os 

pequenos produtores urbanos e periurbanos. A FCI identificou fornecedores de sementes 

e os pôs em contato com empresas e produtores capazes de produzir sementes 

adequadamente, fazendo uma ponte entre os produtores rurais de sementes e os 

produtores urbanos de HFAs. Os produtores foram treinados em técnicas para a 

reprodução de sementes, o que se revelou uma excelente oportunidade de negócio para 

dois produtores de escala média, e para cerca de 300 pequenos produtores que venderam 

“despretensiosamente” mais de 10 toneladas delas desde que o projeto iniciou em 2002! 

A produção simultânea de muitos pequenos produtores e a sua oferta acumulada eram 

motivos que prejudicavam os agricultores na hora de negociar os preços dos produtos ao 

longo da cadeia de formação de valor e no mercado. Uma estratégia de produção foi 

projetada para assegurar que uma oferta consistente de hortaliças ao mercado pudesse ser 

alcançada, fator indispensável para viabilizar uma demanda constante e sustentável por 

parte do mercado.  
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Os esquemas e calendários de produção são preparados conforme a demanda do mercado, 

e em cada grupo de produtores as plantas são semeadas simultaneamente, e 

diferentemente dos outros grupos. Os esquemas de produção e os calendários são 

desenvolvidos pelos subcomitês de produção de modo participativo. 

A abordagem “Vilas Comerciais” 

A organização de uma fase de comercialização de acordo com a “abordagem de vilas 

comerciais” (Commercial Villages Approach - CVA) ajudou a FCI e seus parceiros 

colaboradores a organizarem 1.700 pequenos produtores em quatro vilas comerciais e no 

distrito de Kiambu, a 50 km de Nairóbi.  

A CVA é um conceito que envolve a comercialização de vários grupos de produtores 

reunidos em uma vila para assegurar que o maior número possível de membros 

pratiquem a agricultura com finalidades comerciais. Os produtores com experiências e 

procedência social similares são organizados em “unidades de apoio à comercialização” 

(Market Support Units - MSUs) e capacitados para atuarem como uma unidade comercial 

que pode comercializar sua produção de modo efetivo e sustentável, como um grupo.  

Cada MSU projeta esquemas de produção que asseguram que eles sejam capazes de 

vender HFAs de modo consistente para comerciantes tanto formais quanto informais. Esse 

modelo de organização de produtores em grupos é vital para uma abordagem coletiva dos 

mercados para os pequenos produtores urbanos cujo volume de produção individual é 

muito baixo para atender os pedidos dos grandes mercados e das instituições. 

Sistemas de canais de comercialização e desenvolvimento de redes de valor 

O acesso ao mercado foi alcançado por meio de uma abordagem sistemática de 

“desenvolvimento de Redes de Valor” (Value Networks Development - VND), que inclui 

cadeias de valor formais e informais e de Serviços de Desenvolvimento de Negócios 

(Business Development Services - BDS) como transporte, fornecimento de sementes e 

redes de distribuição para alcançar vários segmentos de consumidores.  

A FCI identificou muitos atores envolvidos na comercialização, como mercados, 

supermercados, instituições, mercearias, quitandas e comerciantes informais, que se ligam 

aos MSUs cujos esquemas lhes permitem atender de modo consistente a demanda do 

mercado. O valor inicial de mercado das HFAs foi extremamente alto, com os 

supermercados oferecendo preços que estão 20% acima dos oferecidos pelas hortaliças 

convencionais.  

As MSUs ligaram-se a supermercados, quando dispunham de formalização suficiente para 

emitir faturas e recibos fiscais e manter livros contábeis, atos indispensáveis no processo 

de transações no mercado.  

A FCI mantém contratos com supermercados e produtores, o que assegura preços 

favoráveis durante todo o ano. 
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Serviços Financeiros para Acesso ao Mercado 

Os comerciantes formais geralmente compram os produtos para pagá-los de 30 a 60 dias 

depois, o que exclui os pequenos produtores dos sistemas de fornecimento pois eles não 

podem enfrentar todo esse período sem receber. A FCI desenvolveu então os Serviços 

Financeiros para Acesso ao Mercado (Market Access Financial Services - MacFis), que age 

como um fundo disponível apenas até que as MSUs acumulem suficiente capital com o 

lucro das vendas e parem de usar o sistema, passando a vender coletivamente. Os grupos 

devem depositar 10% de seu faturamento. Essa abordagem permitiu que mais de 50% dos 

grupos iniciais agora financiem o processo. Eles recebem apoio na forma de pagamento do 

aluguel de uma camioneta para transporte, autoridades locais, descontos nos insumos e 

nas faturas. 

Capacitação 

A FCI projetou conteúdos e módulos de treinamento para aumentar a capacidade dos 

produtores, criar união entre os membros e tornar as MSUs mais competitivas. A FCI usou 

15 de 30 módulos de treinamento para os produtores de HFAs.  

Criando demanda 

As preferências e demanda dos consumidores por HFAs aumentou por meio de uma 

estratégia promocional sistemática que focou em todas as classes de consumidores. Essa 

estratégia incluiu uma série de campanhas promocionais das HFAs nas lojas e nas ruas, 

distribuição de folhetos e livretos, entrevistas para rádios e tevês, exibições e feiras 

comerciais. Abordagens promocionais são comparadas com a abordagem do setor 

comercial privado, aumentando a consciência, em todos os mercados-alvo, dos benefícios 

nutricionais e medicinais das HFAs.  

Um “levantamento rápido de mercado” (Rapid Market Appraisal), conduzido pela FCI em 

colaboração com os atores da cadeia de valor, revelou que o atual nível de oferta atende 

apenas 60% da demanda existente. 

Crescimento e sustentabilidade 

Os produtores estão sendo encorajados a economizarem até 10% de seu faturamento para 

não dependerem mais dos fundos do MacFIS. As MSUs estão sendo introduzidas no 

mercado onde elas identificam oportunidades de comercialização, e sua capacidade está 

sendo desenvolvida para manter os vínculos já estabelecidos e identificar outros novos 

mercados. 

Para ampliar a intervenção, a FCI combinou seus recursos com vários outros 

patrocinadores visando capacitar mais produtores nos centros urbanos do Quênia e da 

África Oriental a comercializarem hortaliças e outros produtos. Um desses produtos é a 

batata-doce de polpa alaranjada. Um estudo de impacto será conduzido para determinar 

os ganhos alcançados até agora e orientar as próximas intervenções.  
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Vários grupos estão sendo formados e registrados pelo Ministério da Cultura e Serviços 

Sociais do Quênia, que poderão funcionar até que sejam dissolvidos por dois terços de 

seus membros.  

Mais de 90% desses grupos, que passaram pelo processo de comercialização, estão 

produzindo e comercializando HFAs coletivamente durante os últimos quatro anos, 

motivados pelos 40% da demanda que a atual oferta não consegue atender.   

Conclusão e recomendações 

O acesso sustentável ao mercado pelos pequenos produtores exige produtos pelos quais 

exista um alto ou médio crescimento na demanda. Grandes e médios produtores e 

companhias são conhecidos por fecharem o acesso dos pequenos ao mercado.  

Qualquer estratégia destinada a reforçar as chances dos pequenos produtores de 

permanecerem no negócio deve integrar mais produtos que ofereçam vantagens 

competitivas, tais como o baixo custo de produção.  

As HFAs, por exemplo, são facilmente cultivadas sem exigir o uso de produtos 

agroquímicos. 

 Uma abordagem coletiva desempenha um papel vital no aumento da participação dos 

pobres. Para habilitar os pobres a competirem eficientemente em todos os segmentos do 

mercado, suas capacidades para acessar mercados devem ser construídas, eles precisam 

organizar-se em MSUs e vinculados aos mercados.  

Antes que seus produtos possam acessar os mercados, sua imagem e valor devem ser 

construídos por meio de abordagem típica do setor privado, visando a criação de maior 

consciência com relação a esses produtos.  

Disponibilizar crédito apenas, como um instrumento isolado, pode não aumentar 

necessariamente a renda, mas sistemas de microcrédito integrados em um programa de 

acesso aos mercados aumentam a renda dos produtores e contribuem para aumentar a 

poupança e reduzir os níveis de pobreza. 

 Os agricultores pobres na África urbana e periurbana estão desejando ter apoio na 

comercialização por meio de tais intervenções, que podem criar uma renda significativa 

para eles, de modo a superarem a pobreza.  

Muita tecnologia tem sido disseminada no processo, mas ela só pode ajudar se puder 

aumentar a renda dos produtores. 

Referências 

 Nekesa e Meso, 1994 
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Agricultura urbana de base comunitária em duas capitais da 

África Oriental  
Rebecca L. Rutt 
International School for Humanities and Social Sciences 

Universiteit of Amsterdam, Holanda  

beckyrutt@hotmail.com   

A agricultura urbana é geralmente uma iniciativa solitária praticada por indivíduos ou famílias 

em busca de alimentos frescos. Os benefícios das atividades de agricultura urbana estão bem 

documentados, por isso a busca por modos de viabilizar as suas valiosas contribuições é uma 

questão vital, particularmente nos países em desenvolvimento, onde a agricultura urbana é 

frequentemente a principal atividade de subsistência para muitos, e tem um altíssimo 

potencial para impactar suas vidas diárias. 

 As famílias afetadas pela AIDS 

tendem a ter mais despesas 

devido aos custos com o 

tratamento das infecções. Ao 

mesmo tempo, essas famílias 

tendem a se empobrecer por 

causa do enfraquecimento 

provocado pela doença e da 

perda de status de seus 

membros, levando a uma 

espiral de deterioração 

socioeconômica. 

Envolver, na agricultura urbana, as 

crianças com necessidades especiais é 

uma inovação. Foto: Rebecca Rutt  

Um dos meios pelos quais a agricultura urbana pode contribuir exponencialmente para a 

sustentabilidade de um centro urbano em desenvolvimento é por meio da ação coletiva 

dos produtores. Frequentemente os grupos são formados quando os membros de uma 

comunidade enfrentam crises sociais ou carências graves, percebidas por vários de seus 

moradores.  

Os esforços compartilhados dão origem então ao trabalho em equipe e à cooperação. Em 

duas capitais da África Oriental, Kampala (em Uganda) e Nairóbi, (no Quênia), são 

inúmeras as evidências das realizações e benefícios alcançados por iniciativas agrícolas 

urbanas.  

Este artigo focaliza os agricultores criativos e suas realizações, que resultaram de trabalho 

duro e colaboração.  

mailto:beckyrutt@hotmail.com
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Além disso, irá elucidar algumas diferenças marcantes experimentadas pelos produtores e 

grupos de produtores das duas capitais, conforme a situação legal (ou ilegal) da 

agricultura urbana em suas respectivas cidades.  

A ilegalidade resulta muitas vezes da falta de confiança das autoridades nas atividades 

agrícolas, por causa dos riscos envolvidos para o ambiente urbano. 

Este artigo apresenta várias iniciativas de agricultura urbana comunitária em Kampala e 

Nairóbi, como ocorriam em meados de 2006, durante pesquisa sobre inovações locais em 

agricultura urbana realizada pela autora. Envolvendo grupos marginalizados como 

mulheres, portadores de deficiências físicas ou mentais e jovens em situação de risco, esses 

projetos revitalizaram áreas empobrecidas e decadentes e melhoraram as condições de 

saúde das pessoas moradoras em muitas pequenas comunidades pobres. 

Kampala, Uganda 

Agora que foi legalizada (em 2005), a agricultura urbana em Kampala tornou-se um 

elemento valioso no mosaico de meios de vida urbanos, e tem se aperfeiçoado graças ao 

reconhecimento oficial e às políticas urbanas que passaram a apoiar a atividade. Os 

produtores de Kampala estão agora mais aptos a se unirem e se organizarem para 

enfrentar juntos os problemas e necessidades em comum. Alice Tebyasa, de Kawempe, em 

Kampala, é uma liderança comunitária que organizou um dos grupos de moradores mais 

bem sucedidos da cidade. 

Em 1997 Alice foi eleita vereadora local. Nessa função, ela procurou um meio de envolver 

as mulheres suas vizinhas em algum tipo de atividade agrícola. Para tanto convidou 

agentes extensionistas, peritos em agricultura, criação de galinhas, de peixes etc. para 

participarem de uma oficina para treinar as mulheres da comunidade. 

As mulheres, naturalmente, deram prioridade às suas necessidades e habilidade pessoais e 

daí surgiu a ideia de instalar um tanque para criar bagres (catfish). Essa ideia foi escolhida 

por que os peixes forneceriam uma complementação nutricional importante para as 

famílias do bairro e também a renda produzida com a venda dos peixes excedentes. O 

presidente do Conselho Local (1) doou a terra, e em seis meses as mulheres construíram o 

poço que desejavam. 

Cerca de 900 peixes, cada um valendo 5.000 xelins (US$ 3), são agora colhidos a cada sete 

meses. O capital para essa iniciativa foi levantado dentro da comunidade e os custos de 

manutenção são compartilhados, incluindo a manutenção, a ração e as ovas. 

Se uma participante for incapaz de pagar integralmente as despesas relativas à sua cota, 

ela vai compensar recebendo menos dinheiro quando os lucros forem divididos.  

Alice considera os melhoramentos comunitários e sociais como sendo os aspectos mais 

importantes do projeto. Quarenta mulheres e dois jovens (rapazes a quem se paga um 

salário por sua ajuda) mantêm em funcionamento a iniciativa.  
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Alice percebeu uma mudança no “clima” da 

comunidade. As mulheres tornaram-se mais 

capazes de negociar com seus maridos e há 

um sentimento mais elevado de coesão social. 

Ela também percebe que as pessoas não estão 

mais deixando o bairro para buscar outras 

opções de vida, mas sim preferindo investir 

trabalho e recursos em seu crescimento e 

desenvolvimento a longo prazo. 

 

Horticultura em escola para estudantes  

com deficiências.  Foto: Rebecca Rutt 

As mulheres tornaram-se mais empoderadas em casa e na comunidade, capazes de 

contribuir para atender aos custos da subsistência doméstica e dos gastos escolares, e, no 

geral, estão mais organizadas e ativas. Uma pessoa pode imaginar o que pensam os 

maridos dessas mulheres sobre as suas atividades profissionais. Alice defende o projeto 

em suas discussões com os homens, e hoje ela nota que alguns deles são “feministas e 

adoram a ideia”. “Os homens agora veem suas mulheres como recursos da família.” 

Algumas das famílias espantam-se com a sua maior capacidade para pagar as taxas 

escolares anuais de suas crianças. A renda gerada no tanque de peixes reduziu essa carga 

financeira, resultando em menor evasão escolar e mais chance para seus filhos. As famílias 

também valorizam os aspectos de treinamento e de cooperação. Um outro benefício 

compartilhado, que não está diretamente ligado ao tanque de peixes, mas ao sucesso em 

geral do grupo, foi a doação de uma grande caixa d’água para várias finalidades; antes a 

comunidade não tinha acesso desse tipo à água, e agora ela pode ser distribuída para 

irrigação e para a manutenção do tanque piscícola. 

Outros grupos locais e comunitários tentaram projetos similares na trilha do tanque bem 

sucedido, mas ainda não alcançaram os mesmos resultados. O segredo do sucesso de Alice 

e de sua comunidade é a “abertura” (ou liberdade). Elas recusam, sempre que possível, os 

recursos vindos do governo, para manter a atmosfera não politizada. Isso também permite 

um senso mais elevado de propriedade, pelo qual cada mulher é uma “acionista” e tem 

um profundo compromisso com o sucesso do projeto. O grupo até evita realizar reuniões 

em época de eleições, para permitir que cada participante possa ter suas próprias 

preferências políticas e evitar discussões quase sempre infrutíferas. O grupo prefere se 

reunir quando a única coisa na mente das participantes é o progresso mútuo e o 

desenvolvimento geral. Os planos futuros de Alice incluem a expansão do mercado 

comprador e o aumento da capacidade do tanque, para aumentar a quantidade de peixe 

que cada família recebe a cada mês, conforme o objetivo maior do projeto: melhorar a 

nutrição. Atualmente cada família recebe um peixe por mês. Além disso, cada participante 

recebe 50.000 xelins (US$ 30) das vendas a cada sete meses. 
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Outras cooperativas de agricultura urbana comunitária em Kampala podem ser 

encontradas dentro dos espaços escolares. Graças a um projeto que promoveu o plantio de 

batatas-doces-de-miolo-alaranjado, de 2004 a 2006, no qual as escolas foram usadas pelo 

programa FARM-AFRICA como centros de treinamento para alcançar os produtores 

locais, novas relações foram estabelecidas e ideias foram geradas para a continuação da 

cooperação. Em Lubaga, a escola de Kampala para deficientes físicos abriga cerca de 100 

jovens com necessidades especiais físicas e mentais. A escola mantém uma horta 

produtiva que contribui para alimentar a comunidade escolar. A idade dos alunos varia de 

6 a 24 anos e estão divididos em oito grupos. Todos os grupos participam de algum modo 

no cultivo das plantas e na manutenção das hortas. Os mais jovens aprendem sobre 

agricultura pela observação. Os mais velhos mantêm os canteiros e durante a época 

chuvosa cultivam repolho, cenoura, 

couve, milho, bredo e a popular batata-

doce-de-miolo-alaranjado. As colheitas 

produzidas vão diretamente para o 

programa de nutrição da escola, onde os 

alunos residem de modo permanente. 

 

Tanque para criar peixes e a 

sua piscicultora, em Tebyasa, Uganda 

Foto: Rebecca Rutt 

O agente de extensão agrícola Pross Owino comentou, “só o fato de termos as crianças 

portadoras de necessidades especiais envolvidas com a agricultura, plantando e 

cultivando, já é uma inovação importante! E estarem aptos a produzirem sua própria 

comida significa que eles, no futuro, serão capazes de se manterem e gerarem renda, tudo 

graças a uma habilidade que aprenderam na escola. E o benefício deste programa para a 

comunidade deve ser visto na perspectiva do futuro dessas crianças.” 

Hoje em Uganda, as pessoas com deficiência física ou mental têm pouquíssima chance 

para encontrar emprego no setor formal. Essas deficiências limitam severamente suas 

oportunidades de alcançar uma vida adulta segura e estável. Florence Tweyambe, uma 

professora dessa Escola, explicou que a agricultura urbana é parte importante do currículo 

escolar por que habilita os estudantes a se manterem e a se alimentarem no futuro.  

Eles podem eventualmente ter excedentes para vender, e por isso também praticam as 

técnicas de comercialização com os professores. Eles terão mais chance para se manterem 

saudáveis e menos propensos a dependerem de esmolas ou de atividades ainda piores 

para sobreviverem. Algumas das dificuldades que a escola experimenta incluem a área 

cultivável limitada e mão-de-obra insuficiente. Parte da manutenção da horta é muito 

pesada para as crianças; por isso os professores precisam ajudar.  
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Quando esses não podem realizar alguma tarefa necessária, como capinar as plantas 

invasoras, contratam ajuda de fora e isso pode ser caro.  

Mesmo assim, os benefícios costumam ultrapassar os custos. 

Nairóbi, Quênia 

A agricultura urbana é uma atividade popular em muitas – se não todas – cidades 

quenianas, mas nem sempre é permitida. Mesmo assim, na capital, Nairóbi, iniciativas 

comunitárias de agricultura urbana não apenas produzem alimentos mas também 

contribuem para dar emprego aos mais jovens, para garantir maior segurança local e, no 

geral, melhorar a capacidade produtiva dos moradores da cidade. 

Por oito anos, a Mathare Youth Foundation Centre vem realizando um projeto de 

agricultura urbana comunitária nas favelas de Mathare. O projeto inclui 15 rapazes com 

idade entre 20 e 30 anos, que costumavam cometer pequenos delitos e que agora são 

produtores prósperos que reconquistaram o respeito de seus vizinhos. A Fundação 

fornece uma renda estável para esses jovens por meio da venda dos produtos aos 

moradores locais. Esse dinheiro também lhes permite frequentar cursos noturnos na 

Mathare Hope Achiever Adult Education. Podendo pagar por sua educação, sua vida 

transformou-se completamente. “Nós costumávamos roubar as pessoas da comunidade. 

Mas nos juntamos para mudar essa vida e também para apoiar uns aos outros”, disse o 

coordenador do grupo, James Karaoke, de 26 anos. 

O local, que inclui a criação de 10 caprinos (pela carne) e seis vacas leiteiras e a produção 

de couve, espinafre, e muitas outras hortaliças locais e exóticas, está localizado no que já 

foi um lixão regional. A terra agora está cuidada, fértil e produtiva, revitalizando essa 

parte de Mathare e oferecendo uma fonte de alimentos frescos para a comunidade. Além 

disso, a iniciativa eliminou a ociosidade (e o desemprego) de alguns jovens locais, 

ajudando-os a escaparem da marginalidade. Alguns dos problemas experimentados pela 

Fundação incluem atritos com as gangs locais. Alguns de seus programas de 

aconselhamento tiveram que ser fechados por causa da resistência das gangs às mudanças 

positivas. Esses grupos de jovens desorientados às vezes também roubam cabras e plantas 

produzidas. Outras questões surgem decorrentes da situação ilegal da agricultura urbana 

e da criação de gado em Nairóbi. Mas quando o Conselho da Cidade ameaçou confiscar as 

vacas do sítio, o grupo de jovens apelou com sucesso para os agentes públicos, dizendo-

lhes “Nós não queremos voltar a roubar as pessoas!” O Conselho Municipal de Nairóbi 

então permitiu a manutenção das vacas em locais onde não “ficassem visíveis”, e o grupo 

tem buscado seguir essa regra. 

Por fim, os horticultores do projeto temem perder suas terras. O padre Frederick, da 

Escola Católica de Santa Tereza, existente no bairro e voltada para meninas, deu-lhes a 

ideia e o apoio inicial (inclusive o primeiro terreno, de 0,5 ha), para ver o projeto 

deslanchar.  
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Desde então o trabalho tem crescido aos poucos, e alguns vizinhos ficam enciumados com 

o seu sucesso, mesmo embora ele tenha sido conquistado onde era antes um lixão 

abandonado. Também sente-se a falta de vários insumos, como bombas d’água. 

Conclusões 

A incerteza enfrentada pelos produtores urbanos em Nairóbi está em contraste agudo com 

a confiança dominante nos grupos comunitários de Kampala. O projeto de criação de 

bagre e outros projetos agrícolas de base comunitária visitados pela pesquisadora em 

Kampala recebem recompensas objetivas, como recursos fornecidos pelas autoridades 

governamentais. As organizações privadas também frequentemente oferecem apoio aos 

agricultores urbanos que adotaram práticas sustentáveis. O Projeto Internacional Heifer, 

por exemplo, está ativo em Kampala oferecendo não apenas vacas leiteiras aos 

participantes, mas também promovendo treinamentos em criação higiênica de gado 

leiteiro em ambientes urbanos. 

O apoio, o treinamento e as recompensas produzidas pelos projetos só podem ocorrer 

quando as autoridades reconhecem os benefícios da agricultura dentro da cidade e a 

legitimam. A legalidade é um elemento crucial para melhorar as iniciativas de agricultura 

comunitária, viabilizando políticas e mecanismos estratégicos e especializados de apoio. 

Com relação às políticas, de Zeeuw e outros (2006) comentam que “desse modo, os 

formuladores de políticas municipais e as instituições de apoio podem contribuir 

substancialmente para o desenvolvimento de uma agricultura urbana sustentável.” 

Embora alguns dos produtores de Nairóbi tenham resistido à repressão das autoridades 

locais através dos anos com variados graus de sucesso, sempre é possível que tudo lhes 

seja tomado a qualquer momento. A legalização, acompanhada por políticas bem 

orientadas e implementadas, irá encorajar decididamente os produtores quenianos – quase 

sempre pobres – e ao mesmo tempo elevar significativamente sua renda. 

A implantação de muitos grupos de produtores em Kampala e em Nairóbi tornou-se 

possível graças ao apoio das equipes de extensionistas do governo de ambas as cidades. 

Em Kampala, as atividades desses especialistas são claramente legais e oficiais, enquanto 

que em Nairóbi a existência de técnicos extensionistas do governo especializados em 

agricultura e pecuária é até paradoxal – em uma cidade que não reconhece a existência da 

agricultura urbana. Embora a agricultura urbana seja ilegal na cidade, ela recebe ajuda 

principalmente de funcionários dos Ministérios da Agricultura e Pecuária e de Pesca. 

Realmente, essas instituições, federais mas baseadas em Nairóbi por ser ela a capital do 

Quênia, têm agentes extensionistas que colaboram com os agricultores, mas, como um 

deles explicou: “precisamos justificar nossas apoio aos produtores, por isso nós 

focalizamos principalmente nos aspectos ligados à segurança do consumidor.” 

Independentemente de suas razões, seu apoio ajuda diariamente os agricultores urbanos 

de Nairóbi a melhorarem suas tecnologias e práticas. 
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A agricultura urbana fornece meios excelentes para promover a inclusão social de setores 

hoje marginalizados da sociedade. Nas histórias descritas acima nós testemunhamos o 

empoderamento de mulheres pobres, um futuro melhor para crianças portadoras de 

necessidades especiais e para jovens em situação de risco – que trocaram um cotidiano de 

crimes por outro de cultivo e produção. Iniciativas coletivas não apenas oferecem uma via 

para vencer a pobreza mas também constroem capital social no ambiente urbano. 

Exemplos mais fortes de agricultura urbana baseada na comunidade serão encontrados 

principalmente onde as suas contribuições para a cidade são reconhecidas e onde ela é 

autorizada pelo governo e apoiada por ONGs e outras instituições. Os exemplos descritos 

acima demonstram as possibilidades dos projetos de agricultura urbana comunitária para 

transformar a vida de mulheres e jovens e de quem sofre de deficiências mentais e físicas. 

Além disso, os grupos de agricultura urbana também podem oferecer uma contribuição 

maior para as famílias afetadas pelo HIV. Com uma comunidade mais saudável, vem a 

paz e a prosperidade. Esses exemplos podem fornecer inspiração para outras pessoas se 

unirem, recuperarem seu sentido de comunidade e melhorarem as suas vidas por meio do 

empoderamento e da ação cooperativa autodirigida. 
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Uma horta num saco: experiências em Kibera, Nairóbi   

Peggy Pascal, Solidarités  

Eunice Mwende, Solidarités (Kenya Office) 

ppascal@solidarites.org  

Mais de 60% da população de Nairóbi vive nas numerosas comunidades que cresceram ao 

redor da cidade. A comunidade de Kibera é uma das 146 existentes na capital queniana e a 

segunda maior da África (depois de Soweto, na África do Sul). Aproximadamente um milhão 

de pessoas vive atualmente em Kibera e a população aumenta diariamente. Na cidade são 

frequentes os deslizamentos de terra, e a taxa de desemprego é muito alta. A maior parte das 

terras está dedicada às moradias, razão pela qual os terrenos agrícolas são escassos. 

Em dezembro de 2007, Kibera foi uma das duas 

comunidades golpeadas pela violência pós-eleitoral que 

atingiu o Quênia. Esses distúrbios foram o resultado de 

diversos fatores combinados com o alto nível de pobreza 

e o incremento da vulnerabilidade.  

 

Cultivo de couve em Kibera 

Foto: Solidarités 

A maior parte das famílias que vivem nessas comunidades estava recém estabelecida, 

depois de abandonar as áreas rurais superpovoadas. 

Durante 2008, os preços tanto dos alimentos como dos produtos não alimentícios subiram 

até 50% no período de seis meses(1). Como resultado, as mudanças na dieta da população 

tornaram-se evidentes, incluindo a redução na composição e frequência das refeições, que 

poderiam conduzir a um aumento na desnutrição e na susceptibilidade a enfermidades.  

A ONG francesa de ajuda humanitária Solidarités ajuda as comunidades de Nairóbi, 

incluindo Kibera, com o seu projeto “uma horta em um saco”. 

Objetivos do projeto 

O projeto implementado por Solidarités e financiado pelo governo francês envolve a 

produção de mudas em cima e nas laterais de 

sacos cheios de terra, que são colocados sobre 

os degraus nos umbrais das portas.  

Treinamento sobre sementeiras 

Foto: Solidarités 

A estratégia da Solidarités está baseada em dois 

objetivos principais: 

mailto:ppascal@solidarites.org
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 Aumentar o acesso aos alimentos utilizando o conceito “uma horta em um saco”. 

 Aumentar a renda disponível para as famílias através da venda de verduras 

produzidas nas hortas em saco. 

Os grupos-alvo são as famílias de baixa renda e os afetados pela AIDS/HIV (que 

necessitam de uma nutrição melhor) (2). Os habitantes das comunidades geralmente 

contam com o saber fazer adequado para cultivar verduras.  

O principal problema que limita o desenvolvimento da agricultura é a falta de terras e de 

dinheiro vivo para comprar insumos agrícolas. 

Durante a primeira fase do programa em Kibera, mais de 11.000 moradias beneficiárias 

adotaram a técnica e produziram verduras nos degraus de seus umbrais.  

A fase atual aponta 32.000 famílias, algumas das quais já cultivam tomates, cebolas, couve 

e espinafre. 

Foram estabelecidos mais de 18 viveiros na comunidade de Kibera. Pessoas escolhidas 

pela comunidade são responsáveis pelo manejo do viveiro, enquanto que um outro grupo 

é responsável pela formação dos agricultores.  

Segundo o chefe da área Francis Owino Waneno, o projeto aumentou a segurança 

alimentar na comunidade. “Agora a gente tem o que comer e em alguns casos podemos 

vender os excedentes. Isto significa muito para os habitantes desta comunidade” (Revista 

da África Oriental, Junho 2-8, 2008). 

Preparação 

De forma voluntária, foram entregues pequenos lotes às comunidades para que 

estabelecessem os viveiros. A Solidarités proporciona as sementes e os promotores 

comunitários apoiam os membros da comunidade no seu manejo.  

São necessárias ao menos três semanas para que as mudas amadureçam o suficiente para 

poderem ser transplantados para os sacos ou para o solo.  

Já nessa etapa, a participação da comunidade é importante. As mudas são distribuídas 

gratuitamente aos membros da comunidade que se qualificam dentro dos critérios de 

seleção.  

No contexto de uma comunidade, são necessários cultivos com um período de 

crescimento curto e com benefícios a longo prazo.  

Por exemplo, na primeira fase do programa notou-se que as cebolas (de cabeça) levavam 

demasiado tempo para maturar, de modo que os participantes optaram por cebolas de 

folhas (cebolinhas).  

Do mesmo modo, a qualidade do solo e da água para a rega apresentava-se como um sério 

desafio. Ainda que seja difícil, para prevenir a contaminação é importante assegurar 

práticas higiênicas e um bom saneamento, especialmente perto das sementeiras. 
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Capacitação e promoção comunitária 

Ter uma granja demonstrativa revelou-se ser crucial para a capacitação. Do mesmo modo, 

os promotores comunitários contribuíram para o êxito da primeira fase do programa por 

sua eficácia na comunicação, monitoramento e acompanhamento das atividades.  

É importante ter membros da comunidade como promotores. A administração local e os 

idosos da comunidade ajudaram a identificar esses indivíduos. 

Porém, para prevenir interferências políticas, o papel da administração local deve ser claro 

e os nomes dos beneficiários devem ser verificados.    

A equipe de promotores estava composta por pessoas de faixas etárias variadas (de 25 até 

80 anos) e havia equilíbrio de gêneros. Isto aumentou a coesão de grupo e o nível de 

aceitação por parte de suas comunidades. Também ficou provada a importância de pagar 

adequadamente aos promotores comunitários (com um salário mensal ou qualquer outro 

benefício) para assegurar seu total compromisso.  

Preparação dos sacos 

Cada saco tem um volume de 0,1 a 0,5 m3. Os cultivos mais apropriados para os sacos são 

as hortaliças folhosas, já que elas continuam crescendo mesmo depois de as folhas 

começarem a ser consumidas. As verduras são plantadas na “boca” do saco ou através de 

pequenos furos laterais. Em média, cada saco pode conter de 30 a 40 mudas de couve ou 

de espinafre e 20 plantas de tomate. Estes são produtos com os quais as comunidades já 

estavam familiarizadas; porém também foram introduzidas outras verduras como a 

pimenta, as cebolas de folha e o coentro. 

Foram experimentados dois modelos de sacos de verduras: um com uma “espinha de 

pedra” (modelo 1) e outro com “capa de pedras” (modelo 2). Este último pareceu ser 

menos interessante, já que a área de semeadura é menor do que no modelo 1, que oferece 

uma área de semeadura para as mudas ao redor das pedras. Os sacos são preparados pelas 

famílias, que têm que encontrar ou comprar um saco (muito baratos, cerca de Kshs.10, e 

facilmente encontrados) e reunir a terra e as pedras antes de receber as mudas.  

  

Uma vez que os sacos estejam prontos, a Solidarités entrega as mudas. Este enfoque ajuda 

as famílias selecionadas a estarem realmente motivadas e a reforçarem seu sentido de 

apropriação do trabalho. 
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Em algumas comunidades, é difícil obter 

terra boa para o cultivo. Em alguns casos, os 

beneficiários tinham que comprar sua 

própria terra para poder participar do 

programa. Isto demonstra e fortalece o 

compromisso das famílias, porém também 

envolve gastos adicionais por parte dos 

beneficiários e poderia limitar o seu número 

no programa.  

 

Cultivando espinafre em um saco em Kibera   

Foto: Solidarités 

 

Um segundo desafio é o acesso à água, pois não existe nenhum sistema confiável de 

fornecimento de água nas comunidades. 

Algumas hortas em sacos e também outras tradicionais feneceram durante os períodos 

secos de julho a novembro como consequência da falta de água.  

A maior parte dos habitantes das comunidades compra a água de vendedores que não 

estão sujeitos a nenhuma regulamentação ao estabelecerem o preço da água.  

Impactos 

As verduras produzidas nos sacos são utilizadas para consumo ou para venda, 

aumentando assim o acesso da família a dinheiro vivo para outras necessidades e para a 

educação das crianças.  

As famílias que produzem verduras são capazes de preparar uma refeição completa de 

duas a três vezes por semana. Em média cada família aumenta os seus rendimentos 

semanais em 5 dólares. Considerando que o aluguel de uma moradia em Kibera custa 

aproximadamente 6 dólares por mês, este dinheiro adicional representa uma importante 

fonte de renda.  

As famílias com acesso a três ou mais sacos têm rendimentos estimados de 

aproximadamente 33 dólares mensais, superior à média dos rendimentos mensais das 

famílias da região (junho de 2008) (3). 

O método é barato e aprovado pelos habitantes da comunidade, a maioria dos quais 

praticou a agricultura em áreas rurais antes de chegar à cidade em busca de emprego.  

É um programa autossustentável, razão pela qual a Solidarités é responsável, no início, pela 

construção de capacidades, a direção geral do programa e a compra de sementes.  
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Horta na favela de Kiambi (Foto: Solidarités) 

As demais atividades são realizadas pelas próprias comunidades. Porém a presença de 

promotores comunitários dedicados e diversificados (em cultura e idade) desempenha um 

papel significativo, assegurando que o programa seja bem recebido pelas comunidades.  

A Solidarités começou seu trabalho com a WOFAK (sigla em inglês para “Mulheres 

Lutando contra a AIDS no Quênia”), organização que esteve ativa em Kibera durante dez 

anos ocupando-se de pessoas vulneráveis à AIDS/VIH na comunidade e atuando com a 

KENWA (Rede Queniana de Mulheres com AIDS).  

Conclusão 

As pessoas que vivem em áreas urbanas são especialmente vulneráveis ao incremento nos 

preços dos alimentos.  

O conceito de “horta em um saco” é um método eficaz, simples e sustentável de garantir a 

segurança alimentar para quem vive em comunidades populares. As famílias podem gerar 

rendimentos ou economizar em gastos na compra de alimentos.  

Os maiores desafios identificados pelos beneficiários do programa são a presença de 

pragas (e a falta de acesso ao controle de pragas), o acesso à água, as enfermidades nas 

verduras e o roubo de hortaliças (4). Hoje a Solidarités ajuda a comunidade a implementar 

medidas de controle de pragas. 

A Solidarités crê firmemente que a agricultura urbana deverá ser um dos pilares das 

estratégias de segurança alimentar nos próximos anos. 



272 

 

Por isso, a organização ampliou o projeto a outras áreas nas comunidades de Kibera e 

Kiambiu, e está introduzindo-o em outras duas comunidades: Mathare (também perto de 

Nairóbi) e Juba (no sul do Sudão). Juba é uma grande comunidade com um acesso muito 

insuficiente à água segura e a instalações de saneamento, e com muito pouco trabalho de 

ONGs na cidade. 

Notas 

O preço do milho, o principal alimento básico, aumentou em 100% em apenas dois meses. 

A taxa de HIV no Quênia é de 6%, e a enfermidade é um importante problema. Ao menos 

1,3 milhões de pessoas vivem atualmente com HIV/AIDS no Quênia, 65% das quais são 

mulheres entre os 19 e 45 anos de idade, segundo estatísticas de NACC. 

Esta informação não considera a renda gerada por cebolas, que foram principalmente 

cultivadas em hortas tradicionais e não em sacos, a fim de permitir o crescimento dos 

bulbos. 

As entrevistas e a coleta de informações foram feitas em três vilas de Kibera e no povoado 

de Kiambiu. Os povoados selecionados em Kibera foram Makina, Lindi e Kisumu Ndogo. 

Foram respondidos 200 questionários pelos beneficiários da intervenção da Solidarités; 183 

dos quais foram considerados válidos para a análise do impacto da intervenção. 
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Inovações de baixa tecnologia e agricultura vertical: Nairóbi, 

Quênia 
Randall Coleman 
Can YA Love 

randall.coleman2@gmail.com 

Este artigo descreve o desenvolvimento de pequenos cultivos verticais, "low-tech", 

domésticos e comunitários, e em assentamentos informais. Os cultivos verticais de baixa 

tecnologia no Quênia são adaptados para os pequenos espaços urbanos. Eles aumentam a 

densidade na qual o alimento pode ser produzido e as plantas podem crescer de modo 

independente de solos potencialmente contaminados. Esses sistemas de cultivo exigem 

pouca manutenção e são mais facilmente acessíveis para os idosos e pessoas com 

deficiência em virtude de sua posição vertical. 

Can Ya Love (CYL) é uma ONG norte-americana que 

atua globalmente na agricultura sustentável, com 

foco na recuperação ambiental, compostagem aeróbia 

e métodos agrícolas verticais para estimular o 

desenvolvimento econômico. 

A CYL trabalha principalmente com orfanatos, 

escolas, grupos de mulheres e de jovens, que residem 

na comunidade e podem contribuir para a sua 

melhoria a longo prazo.  

No Quênia, a CYL já vem trabalhando em um projeto 

de agricultura urbana em Nairóbi. 

A horta vertical 

Os sistemas verticais de cultivo usados pela CYL 

foram inspirados por práticas usadas na favela de 

Kibera, em Nairóbi, no Quênia. 

As mulheres foram pegando sacos de aniagem, 

enchendo-os com o solo, furando buracos por toda a 

superfície dos sacos, e cultivando hortaliças folhosas 

nesses buracos. 

Tendo em conta a falta de serviços de saneamento na 

região, a "horta-saco" foi uma inovação crucial porque ela independe do solo contaminado. 

Diversas organizações informaram estar trabalhando com esses sacos (ver R-AU 21) e 

muitas pessoas creditam a essa inovação muitas vidas salvas durante o período de 

violência pós-eleitoral no Quênia em 2007-2008, quando a população passou por enormes 

carências alimentares. 

mailto:randall.coleman2@gmail.com
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No entanto, a horta-saco "regular" é limitada em termos do que pode ser cultivado nela, 

devido à pouca profundidade do solo e à reduzida área de crescimento: apenas meio 

metro quadrado. A intenção da CYL foi utilizar um conceito semelhante, mas aumentando 

o tamanho e reforçando a estrutura, a fim de permitir os benefícios adicionais detalhados 

abaixo e cultivar alimentos suficientes para apoiar uma organização ou família. 

  
Cultivos em áreas urbanas densamente povoadas fazem parte 

do projeto da CYL em Nairóbi. Foto: Can Ya Love 
A CYL trabalha com orfanatos, escolas, grupos de mulheres e 

de jovens. Foto: Can Ya Love 

  
O sistema de cultivo vertical com o saco dentro da estrutura de 

tela de arame soldado. Foto: Can Ya Love 

“Canteiro” de couves crescem num pilar cultivável preparado 

para a produção doméstica. Foto: Can Ya Love 

Inovação 

A CYL desenvolveu dois tipos principais de horta vertical: o "Pilar Cultivável" (Growing 

Pillar - GP) e a "Parede Cultivável" (Growing Wall – GW). 

Ambos os tipos utilizam telas de arame soldado para a estrutura, uma tela de pano (pode 

ser um saco) mais fechada para forrar por dentro, e um composto de alta qualidade ou 

alguma combinação envolvendo solo como o meio de cultura. Como a horta-saco 

convencional, toda a superfície pode ser usada para cultivar alimentos. Na sua forma mais 

comum, o GP é um cilindro que ocupa cerca de meio metro quadrado de espaço de chão. 

Sua altura é de pouco menos de dois metros, e fornece pelo menos cerca de cinco metros 

quadrados de superfície para o cultivo, dez vezes maior do que a área que ocupa no chão. 
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A superfície de crescimento pode 

ser ainda mais maximizada 

usando-se treliças para que plantas 

trepadeiras possam subir a partir 

da superfície do GP. 

A GW usa muitos dos mesmos 

princípios e se destaca como um 

prisma retangular alongado. Na 

sua forma mais comum, ela mede 

50 cm de profundidade e 1 metro 

de altura, podendo o comprimento 

variar. 

Os custos para preparar os PCs em 

Nairóbi costumam ser cobertos com a 

produção de hortaliças após apenas três 

meses. 

Além de economizar espaço, essas hortas verticais têm as seguintes vantagens: 

• Podem ser construídas em praticamente qualquer superfície (por exemplo, áreas 

pavimentadas, contaminadas ou sujeitas a inundações de baixo nível); 

• O projeto pode ser adaptado para atender às pessoas com limitações físicas (por 

exemplo, os idosos e os deficientes); 

• Elas requerem muito menos manutenção do que uma horta ou roça convencional, 

permitindo o plantio direto e praticamente sem capina; 

• Um sistema de coleta de água na base do pilar ou da parede cultivável recolhe a água 

não absorvida pelas plantas ou no solo para reutilização; 

• O centro da estrutura é isolado (?) para reduzir a evaporação, aumentando assim a 

eficiência da água conforme as raízes penetram mais profundamente na estrutura; 

• Os materiais são baratos e prontamente disponíveis em muitas partes do mundo; 

E, claro, estes sistemas aumentam a disponibilidade de alimento, contribuindo para 

reforçar a segurança alimentar e reduzir os desertos alimentares urbanos.  

Além disso, o GP também pode ser usado para reciclar sobras alimentares em adubo 

orgânico. Para facilitar esse uso, o sistema inclui procedimentos de vermicompostagem. 

As minhocas são colocadas no fundo do GP e alimentadas com os restos de alimentos 

correspondentes a três dias.  

Uma vez que as minhocas tenham consumido esses resíduos, uma camada de terra é 

colocada no pilar, e sobre ela é depositada outra porção de três dias de restos de comida. 
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Este processo é repetido até que a estrutura fique cheia de um meio de crescimento rico e 

fértil. A essa altura, as minhocas terão se multiplicado cerca de duas ou três vezes, e 

podem ser facilmente extraídas para iniciar a vermicompostagem em outros GPs, 

produzindo mais meios de cultivo e criando um sistema contínuo de produção de adubo. 

A experiência em Nairóbi 

Em conjunto com a CYL Quênia (CYL-K), a CYL organizou um seminário de três dias 

onde os líderes de várias organizações de base comunitária foram convidados a aprender 

metodologias agrícolas sustentáveis essenciais, tais como a construção e utilização das 

hortas verticais; práticas e compreensão ecológicas; compostagem aeróbia; manipulação 

segura de alimentos; e microbiologia do solo, por meio de uma combinação de palestras 

com a experiência prática de construir uma horta numa escola primária. 

Durante o seminário, em conjunto com o grupo de jovens Urumwe Kawangware (Kuyga) 

e membros da Associação dos Pais de Crianças com Necessidades Especiais, a CYL 

começou um plantio urbano vertical na Escola Primária Kabir (KPS) envolvendo ainda os 

alunos e educadores.  

A pequena horta urbana fornece alimentos para serem consumidos pelos alunos da KPS, e 

também serve como uma ferramenta educacional para que eles aprendam sobre 

compostagem e agricultura. 

A iniciativa resultou em um GW e sete GPs, dois dos quais utilizam o método de 

vermicompostagem descrito acima. 

Couve, espinafre e acelga foram os três alimentos cultivados primeiramente, por decisão 

dos membros da comunidade. 

Desafios 

A equipe do projeto enfrentou diversos desafios. O primeiro foi a disponibilidade e a 

qualidade do composto. A horta vertical GP requer uma quantidade significativa de solo, 

mas a sua estrutura não suporta o peso da argila pesada, que, além de ser difícil para as 

raízes penetrarem, não absorve ou distribui a água suficientemente. O solo rico em húmus 

é muito mais preferível. 

Essa limitação enfatizou a necessidade de produzir mais composto localmente. Em vista 

disso, dos sete GPs que foram montados na KPS, dois foram dedicados a compostagem de 

produção utilizando o método de vermicompostagem da CYL.  

No entanto, as minhocas vermelhas utilizadas são caras e difíceis de encontrar no Quênia, 

e o monitoramento da temperatura durante a compostagem foi um desafio para os 

membros da comunidade. 

Outros desafios enfrentados na produção de alimentos foram o acesso à água e a 

organização da venda de eventuais excedentes. 
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Impactos e planos futuros 

Os membros da CYL-K relatam que as hortas verticais continuam produzindo alimentos 

para consumo e venda. O impacto mais emocionante, no entanto, tem sido a disseminação 

dos cultivos verticais em todo o Quênia que se seguiu ao seminário, que aconteceu já sem 

a intervenção direta da CYL. 

CYL e CYL-K estão desenvolvendo uma instalação central com um sistema de 

compostagem aeróbica de média escala, bem como um centro de educação que vai 

oferecer dois novos cursos: melhores práticas em horticultura comunitária e práticas 

simples de coleta de dados.  

Qualquer organização de base comunitária que queira um financiamento da CYL para 

instalar uma horta vertical em sua região deve apresentar uma proposta escrita que inclui 

a previsão da produção e a sua destinação, e apresentar relatórios periódicos do progresso 

da atividade. 

É claro que qualquer organização comunitária que desejar construir uma horta vertical 

pode fazê-lo sem qualquer proposta nesse sentido, podendo até mesmo solicitar apoio 

técnico à CYL-K. 

A CYL continua envolvida com pesquisa e desenvolvimento do sistema em sua sede, 

perto de Washington DC, nos Estados Unidos, trabalhando em áreas ligadas a sua missão, 

tais como sistemas de filtragem de água salobra ou contaminada. 
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Um informe a partir de Nova Orleans: Cultivando alimentos 

em uma cidade em recuperação 

Martin Bailkey 

Co-coordenador de MetroAgricultura:  

the Alliance for Urban Agriculture 

bailkey@sbcglobal.net  

Mais de quatro anos se passaram desde que o 

furacão Katrina inundou 80% de Nova Orleans, 

em agosto de 2005. Embora a população da 

região metropolitana esteja perto do total que 

ali vivia antes do Katrina, a população da 

cidade de Nova Orleans está reduzida a 

aproximadamente 70% de seu antigo nível. 

Bairro como Hollygrove, Gentilly, e 

especialmente o Nono Distrito Baixo, ainda se 

encontram longe de sua antiga vitalidade.  
Horta em Laurentine Ernst, Nova Orleans  

Foto: Martin Bailkey 

Os que retornaram ao antigo ritmo de vida estão preparando o caminho para que outros 

os sigam. Com os grandes projetos de reconstrução financiados pelo governo começando 

muito lentamente, a restauração física de Nova Orleans está sendo liderada pelos esforços 

de muitas organizações não governamentais.  

Nesse contexto de ativismo de base, os promotores da agricultura urbana perceberam a 

oportunidade para criar uma cidade mais sadia e melhor alimentada.  

A Rede de Alimentos e Granjas de Nova Orleans (NOFFN por sua sigla em inglês), uma 

pequena organização criada antes do Katrina, converteu-se em um ator da agricultura 

urbana particularmente proeminente, com projetos ao longo da cidade.  

Em um bairro que esteve sob dois metros de água, a NOFFN associou-se à Corporação 

Carrollton de Desenvolvimento para a Comunidade de Hollygrove para desenvolver o 

que, no futuro, será o Mercado e Granja de Produtores de Hollygrove.  

A área de 0,5 ha pertence a um antigo viveiro comercial e logo reunirá estufas, áreas de 

compostagem e pequenas áreas de cultivo onde serão treinados agricultores urbanos 

microempreendedores. 

Também haverá uma barraca de “Comestíveis Verdes”, onde os alimentos serão vendidos 

aos vizinhos, restaurantes e lugares próximos a Hollygrove. 

mailto:bailkey@sbcglobal.net
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A universidade de Tulane e a Universidade Estadual de Luisiana também estão associadas 

ao projeto, um exemplo de como os estudantes e o pessoal das universidades da área estão 

envolvidos em projetos de renovação ao longo de Nova Orleans. 

Na região leste de Nova Orleans, a Corporação de Desenvolvimento Comunitário 

MQVN(1) está criando as bases para um ambicioso projeto de granjas e mercados em uma 

ativa comunidade de refugiados vietnamitas de Nova Orleans.  

Os vietnamitas estiveram entre os primeiros a retornar à cidade após o Katrina, 

restabelecendo rapidamente um sistema autossuficiente de agricultura urbana baseada na 

produção de frutas e verduras tradicionais em zonas residenciais e ao longo dos diques de 

proteção.  

Para estimular o desenvolvimento econômico ao redor da produção de alimentos, a Granja 

Urbana da Villa Viet transformará 11 hectares de terras subutilizadas na periferia da 

comunidade em pequenas parcelas, estruturas para alojar mercados semanais e festivais 

especiais, áreas para a agricultura comercial, e uma granja de gado.  

O Nono Distrito Baixo sofreu uma enorme devastação em 2005, e quatro anos depois 

permanece em grande parte vazio.  

As propostas de planejamento urbano para deixar seus terrenos sujeitos à inundação como 

áreas verdes e abertas têm sido ignoradas em favor de restaurar no bairro o mesmo 

ambiente de concreto que predominava antes.  

Os promotores da agricultura urbana estão trabalhando para integrar a produção de 

alimentos em um contexto de renovação física e social.  

Sob os auspícios da organização de base, lowernine.org, a Coalizão de Agricultura Urbana 

do Nono Distrito Baixo está adotando um enfoque de produção baseado na comunidade, 

unindo horticultores individuais que cultivam quintais traseiros em uma unidade de 

trabalho, e criando uma operação agrícola apoiada pela comunidade ao longo de várias 

parcelas vazias dispersas, vez de se concentrar em um único espaço de granja.  

Apesar dos esforços positivos, a agricultura urbana ainda não foi reconhecida como um 

mecanismo vital e necessário para a recuperação de Nova Orleans.  

Esta situação especial não chegou a produzir uma opinião melhor sobre a importância da 

agricultura urbana na cidade, comparada com a Nova Orleans pré-Katrina – onde existiam 

projetos de AU e hortas comunitárias, porém não em um grau tão significativo como em 

outras cidades estadunidenses.  

Nos dias de crise no outono de 2005, os esforços para restaurar o sistema de alimentos se 

concentraram em reabrir as barracas de comestíveis existentes, e não no estabelecimento 

de áreas de emergência para a produção de alimentos.  

Para isso colaboraram muito as preocupações sobre a contaminação dos solos nas áreas 

inundadas, que logo resultaram em esforços de biorremediação.  
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O que a agricultura urbana realmente representa é a resiliência de muitos habitantes de 

Nova Orleans – exibida na velocidade com que os vietnamitas restabeleceram suas hortas 

e na expansão do papel desempenhado pela AU ao longo da Granja da Villa Viet.  

Do mesmo modo, quem retornou a Hollygrove e ao Nono Distrito Baixo está aproveitando 

a oportunidade para empregar a agricultura urbana no esforço coletivo de criar uma Nova 

Orleans ainda melhor.  

Nota 

1. Acrônimo de “Mary, Queen of Vietnam.” 
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Uma atualização sobre Nova Orleans 

Martin Bailkey 

Co-coordenador, Alliance for Urban Agriculture 

bailkey@sbcglobal.net 

De todas as cidades americanas, a Nova Orleans atual exemplifica o conceito de resiliência em 

sua luta contínua para recuperar sua posição como o centro urbano da região da Costa do 

Golfo e como cidade de importância nacional em turismo, transporte marítimo e biomedicina. 

Duas viagens à cidade no outono 2008, mais de três anos após 80% da cidade estar sob a 

água e a população inteira ter de 

fugir por semanas ou meses, 

levaram o autor (um nativo da 

cidade) a percebeu que muito do 

que era antes considerado 

"normal" já retornou. 

As ruas e as vias expressas 

estavam tomadas pelo tráfego, 

os restaurantes conhecidos já 

estavam reabertos há muito, os 

principais festivais anuais 

haviam voltado mais forte do 

que nunca.  

Horta de quintal em Villere View 

Foto: Brennan Dougherty 

E as próprias escolas da cidade de Nova Orleans1, muitas delas reabertas sob o modelo 

independente de escola “charter” (criada e administrada independentemente de um 

distrito escolar local, mas coordenadas pelo estado), mostram marcantes melhorias no 

desempenho dos alunos com relação ao demonstrado antes do furacão Katrina, em escolas 

do modelo convencional. 

Embora a política local exiba novamente muito do caráter disfuncional que caracterizava a 

cidade pré-K, muitos moradores são encorajados por melhorias em outros aspectos da 

vida urbana.  

A resiliência em Nova Orleans é comumente avaliada pela comparação de vários índices 

sociais e econômicos antes e depois do Katrina. Poucos desses índices estão iguais ou 

acima do que eram antes do furacão em 2005. O sistema alimentar da cidade, juntamente 

com sua infraestrutura médica, tem sido especialmente lento para se recuperar. Isto é 

particularmente verdadeiro para o representante mais evidente de qualquer sistema de 

alimentar de qualquer cidade dos EUA – os supermercados. Na primavera de 2008, 18 

supermercados de grande porte (bem abaixo do número pré-K, de 38) serviram em média 

a 18 mil habitantes por loja, quando a média nacional nos EUA é de 8.800.2 

mailto:bailkey@sbcglobal.net
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Nesse contexto, parece que os praticantes e defensores da agricultura urbana viriam uma 

oportunidade única para estabelecer a atividade como uma parte crítica de uma 

infraestrutura alimentar reconstruída. Porém a agricultura urbana não tem sido 

necessariamente o único foco das organizações ativistas que trabalham fora do governo, 

que já previam um novo sistema de alimentos para Nova Orleans desde o final de 2005.  

Um papel de liderança nesse sentido foi assumido desde o início pela New Orleans Food 

and Farm Network (NOFFN), uma pequena organização sem fins lucrativos criada pouco 

antes do Katrina.  No início de 2006, a NOFFN criou o projeto NOLA Food Map, para 

ajudar os moradores de bairros especialmente afetados a acessarem alimentos mais 

facilmente – desde mercearias, mercados de produtores, restaurantes reabertos ou 

fornecedores de alimentos de emergência.  

Neste ponto, as áreas de horticultura urbana estavam inativas, quer por que os hortelões 

não haviam voltado para a cidade ou por causa dos solos contaminados. Mais tarde, na 

primavera de 2007, um consórcio de partes interessadas começou a se reunir para estudar 

questões de acesso à alimentação na cidade. 

Ninguém nesse grupo representava diretamente a agricultura urbana e as hortas 

comunitárias, e o relatório produzido em março de 2008 ofereceu recomendações ao 

governo da cidade relacionadas ao comércio varejista de alimentos, mas não à produção 

de alimentos no interior da cidade.  

O foco no varejo visava garantir a segurança alimentar e a revitalização econômica do 

comércio local de alimentos nos bairros mais atingidos. 

Porém não demorou muito para que as cenas agrícolas urbanas se tornassem evidentes em 

vários bairros por toda Nova Orleans. 

Isso não ocorreu por meio de uma política oficial inovadora do governo, mas graças à 

energia de inúmeros indivíduos e organizações de base comunitária se apropriando da 

agricultura urbana como ferramenta de capacitação e de autonomia comunitária – num 

contexto de progressos mais lentos em áreas envolvendo a intervenção governamental, 

como por exemplo, o retorno de serviços públicos como bibliotecas.  

Através dos exemplos a seguir, as organizações vêm canalizando o interesse das 

comunidade pela agricultura urbana em vários novos projetos. 

A NOFFN, por exemplo, agora incorpora a agricultura urbana em seu papel de liderança 

ao capacitar tecnicamente os agricultores e horticultores urbanos.  

Treina-os em recursos práticos como a compostagem, realiza seminários públicos muito 

frequentados sobre vários tópicos da agricultura urbana e atende os produtores urbanos 

em reuniões comunitárias onde os moradores buscam acessar recursos previstos no plano-

diretor da cidade pós-Katrina. 
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Pam Broom, funcionária da NOFFN, relata que a rede está estendendo seu alcance ao 

estabelecer parcerias com outras organizações envolvidas na recuperação da cidade, como 

a Fundação Make It Right, fundada pelo ator Brad Pitt para construir casas projetadas de 

forma sustentável na Lower Ninth Ward. Agora que as primeiras casas estão sendo 

concluídas e outras mais estão a caminho, os representantes da Fundação estão buscando 

novas abordagens para promover uma recuperação sustentável, e identificaram as hortas 

urbanas como uma dimensão importante de um bairro ambiental e socialmente cheio de 

vida. 

O foco de grande parte dos esforços atuais da NOFFN é o Hollygrove Growers Market 

and Farm (Sítio e Mercado de Produtores de Hollygrove) de 0,5 hectare, que está se 

tornando uma solução para o acesso a alimentos frescos para os moradores deste bairro 

parcialmente restaurado, além de se tornar um centro de educação e prática de agricultura 

urbana.  

Em meio aos espaços de cultivo e de compostagem, fica o novo "Green Grocery", sede de 

um grupo de 175 consumidores que reúnem recursos de seus membros para garantir 

mercado para os alimentos cultivados pelos pequenos agricultores em Nova Orleans e nas 

ricas terras agrícolas disponíveis fora da cidade. 

Em New Orleans East, a Corporação de Desenvolvimento Comunitário MQVN (Mary 

Queen of Vietnam) está criando um ambicioso projeto agrícola e comercial em meio à ativa 

comunidade de refugiados vietnamitas da cidade. Os vietnamitas estiveram entre os 

primeiros a retornar a Nova Orleans pós-K, restabelecendo rápida e independentemente 

um sistema autossuficiente de agricultura urbana baseado no cultivo de frutas e legumes 

tradicionais nos quintais residenciais e ao longo dos diques de proteção. Para incentivar o 

desenvolvimento econômico em torno da produção de alimentos, a Fazenda Urbana do 

Viet Village está transformando 11 hectares de terras disponíveis na periferia da 

comunidade em pequenos lotes para hortas e operações agrícolas comerciais e produção 

de leite, com estruturas para abrigar feiras de produtores semanais e festivais especiais 

para os refugiados asiáticos que vivem na região. 

O projeto para a localidade de Viet Village, desenvolvido em parceria pelo MQVNCDC 

juntamente com programa de extensão do Centro de Urbanismo da Tulane University 

(também parceira na Hollygrove Farm) e com o Departamento de Arquitetura e 

Paisagismo da Louisiana State University, contém diversas práticas inovadoras, incluindo 

‘biodrenos’ (bioswales) para abordar o problema de escoamento num local que já foi zona 

pantanosa. 

Quando as licenças necessárias tiverem sido emitidas, começará o levantamento de fundos 

com o objetivo de terminar a fazenda e as hortas em 2012 e a estrutura do mercado até um 

ano depois. 
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Nova Orleans é uma cidade caracterizada pela forte identidade dos bairros. Alguns deles 

foram devastados pelas inundações de 2005. Outros, como aqueles em terrenos elevados 

ao longo do rio Mississippi, foram poupados das enchentes. Assim, os sinais de resiliência 

não estão uniformemente espalhados por Nova Orleans.  

Pode-se avaliar a resiliência geral numa escala para toda a cidade, mas talvez seja mais 

preciso avaliar a resiliência de Nova Orleans na escala dos bairros individualmente – a 

escala em que as organizações não-governamentais ativas e de base estão restaurando as 

casas e as empresas. Os novos projetos de agricultura urbana em Hollygrove e New 

Orleans East fazem parte desse movimento maior de autodeterminação local dos bairros. 

Também evidente nos bairros de Nova Orleans é a retomada do papel mais tradicional das 

hortas comunitárias em Nova Orleans. A Parkway Partners, uma ONG local e há muito 

envolvida com hortas comunitárias, atualmente gerencia 29 delas em Nova Orleans. 

Embora este número seja baixo em comparação com o número de hortas em cidades de 

tamanho comparável nos Estados Unidos, seu diretor executivo, Jean Fahr, considera isso 

uma conquista legítima no processo de renovação da cidade.  

Ela observa orgulhosamente que cada horta tem uma lista de espera de interessados em 

cultivar nelas, e os produtos são de "qualidade superior" – uma evidência da crescente 

valorização da horticultura na Nova Orleans pós-K e do fato de que existe um grande 

número de novos hortelões, pós-K, que já detêm significativa experiência em agricultura 

urbana. 

O coordenador de horticultura 

da Parkway Partners, Macon Fry, 

ele mesmo um veterano hortelão 

local, percebe uma abundância 

de energias e ideias entre os 

novos produtores urbanos da 

cidade, e também deseja que sua 

organização tenha recursos 

adequados para apoiar essa 

renovação.  

Macon Fry colhendo rabanetes 

orgânicos em Gathering Tree  

Foto: Brennan Dougherty 

Suas preocupações são ecoadas por outros atores locais – com os recursos governamentais 

já reservados para as grandes obras de infraestrutura e construções, os esforços dedicados 

à reconstrução incremental dos bairros de Nova Orleans, por parte de indivíduos e 

pequenas organizações comunitárias, não encontram recursos compatíveis e suficientes 

provindos apenas de fontes privadas e filantrópicas. 
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Junto com os horticultores comunitários, os hortelões individuais também têm, com suas 

hortas domésticas, um papel importante a desempenhar no retorno da agricultura os 

bairros de Nova Orleans.  

Em 2008, em terreno baldio de 280 m2 no bairro Mid-City da cidade, Marilyn Yank, 

diretora do Programa NOFFN, criou, em seu tempo livre, a Fazenda Little Sparrow. 

Tendo confirmado que o terreno – localizado a três quarteirões de sua casa e 

anteriormente usado principalmente para o tráfico de drogas – estava em grande parte 

livre de contaminantes, Yank plantou diversas hortaliças e plantas ornamentais 

comestíveis, protegidas por uma cerca viva florida. Os passantes se interessaram e 

aprenderam mais sobre a horta a partir de uma placa explicativa montada na esquina, e 

ela então começou a vender seus legumes aos vizinhos nas manhãs de domingo. O Ruby 

Slipper Café, localizado bem em frente, já começou a comprar sistematicamente o que é 

adequado para o seu menu.  

Quando perguntada sobre o que a motivou para criar a Fazenda do Pequeno Pardal, Yank 

rapidamente explica que ela se vê como parte de "algo maior", um exemplo a ser seguido.  

E, fieis à sua esperança, outros empreendedores da cidade estão criando uma rede de 

sítios e hortas individuais, acompanhados pelo desenvolvimento mais lento de uma 

infraestrutura centrada na assistência técnica, avaliação e remediação do solo e na ampla 

disponibilidade do composto orgânico produzido. 

Talvez o mais interessante exemplo empresarial seja a Lower Ninth Ward Urban Farming 

Coalition, que se esforça para aproveitar as oportunidades apresentadas pelas centenas de 

terrenos vagos que não devem ser construídos no futuro previsível.  

Os proprietários de terras da vizinhança, muitos deles idosos, geralmente não têm 

recursos para construir em suas propriedades e não estão dispostos a vendê-las para os 

especuladores, porém estão abertos para arrendá-los para organizações comunitária com 

pouco ou nenhum custo. 

Recentemente, uma área de 615 m2 na rua North Villere foi adquirida pela Coalizão de 

Agricultura Urbana para estabelecer o primeiro centro de uma rede de pontos produtivos 

que Brennan Dougherty, membro da Coalizão, prevê espalhados pelos bairros da cidade. 

O modelo de agricultura apoiado pela comunidade (community suported agriculture – 

CSA), onde os consumidores interessados pagam adiantadamente ao agricultor o valor 

dos alimentos produzidos, e que normalmente envolve apenas uma ou talvez duas 

operações agrícolas, está sendo adaptado pela Coalizão para integrar várias pequenas 

hortas domésticas do bairro ao sistema. 

Qualquer cidade é uma rede complexa de sistemas interativos: ecologia, economia, 

transporte, educação, saúde pública, recreação, alimentação, etc.  
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Cada um desses sistemas foi severamente afetado e exigido em Nova Orleans em 2005, e 

eles se recuperaram a taxas diferentes nos últimos quatro anos. Este artigo tentou 

descrever o papel da agricultura urbana na reconstrução do sistema alimentar da cidade. 

Juntamente com os novos supermercados, os mercados de produtores e a tradicional 

venda de frutas, legumes e frutos do mar a partir de pequenos caminhões estacionados em 

grandes avenidas, a população também é servida pelas hortas e sítios produtivos urbanos 

recentemente restaurados e, em breve, seus promotores esperam ter acesso a uma 

infraestrutura de treinamento, feiras locais e áreas para compostagem. 

Certos obstáculos locais à prática da agricultura urbana – o acesso limitado à terra; a 

necessidade de levantar os fundos necessários para iniciar e manter os projetos; o solo 

contaminado; e a disponibilidade limitada de composto – não são exclusivos de Nova 

Orleans. Mas existe a oportunidade para que a cidade se torne um modelo nacional para 

um maior papel da agricultura urbana, ao lado de outros mecanismos de distribuição de 

alimentos produzidos localmente.  

A agricultura urbana está fortalecendo o sistema alimentar de Nova Orleans e criando no 

processo uma comunidade mais saudável e sustentável. Mas o futuro de Nova Orleans 

continua dependente da confiabilidade da rede de barreiras e diques de proteção que 

estão sendo reforçados pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA e da restauração 

das zonas úmidas costeiras da Louisiana.  

A agricultura urbana não é um meio de proteger Nova Orleans de uma nova catástrofe. 

Mas é parte de um plano maior para a sua reconstrução e renovação. 

O governo da cidade tem sido lento para criar um ambiente de apoio para a agricultura 

urbana, tal como permitir que os agricultores tenham acesso ao banco de dados sobre os 

terrenos livres na cidade.  

Não surpreendentemente, portanto, desde que a reconstrução começou no outono de 2005, 

os praticantes e defensores da agricultura urbana não esperaram pelas ações do governo 

municipal.  

Eles entendem que a disponibilidade de verbas filantrópicas necessárias dedicadas à 

renovação vai diminuindo com o passar do tempo, e que mesmo os pequenos recursos 

necessários para iniciar uma operação agrícola urbana pode alavancar diversos benefícios 

comunitários.  

Enquanto houver alguns fundos disponíveis – juntamente com terra acessível e composto 

– a estação de cultivo em Nova Orleans, que se estende pelos 12 meses do ano, promete 

produzir uma rica colheita de frutas e legumes para nutrir o renascimento da cidade. 
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Notas 

1) Neste artigo “Nova Orleans” se refere à cidade propriamente – Orleans Parish – e não 

aos outros cinco “parishes” (municípios) da região metropolitana local, que sofreram 

muito menos danos causados pelo furacão Katrina. 

2) “Building Healthy Communities: Expanding Access to Fresh Food Retail,” um 

relatório do New Orleans Food Policy Advisory Committee, Março de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo publicado na edição no. 22 da Revista de Agricultura Urbana 

http://www.ruaf.org/sites/default/files/rau22_completo.pdf
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Agricultura Urbana como infraestrutura verde: o caso de 

Nova York 
Nevin Cohen 
Assistant Professor, The New School, New York. 

cohenn@newschool.edu 

Katinka Wijsman 

wijsk799@newschool.edu  

Os esforços para reduzir a água da chuva através de 

projetos inovadores de infraestrutura verde podem 

fornecer oportunidades únicas para as cidades 

financiarem a agricultura urbana. Desde 2011, a 

cidade de Nova York está financiando quatro 

projetos de agricultura urbana, incluindo um de 

0,5ha em coberturas de prédios comerciais, através 

de seu Programa de Infraestrutura Verde. 

Diferentes formas de infraestrutura verde 

A experiência de Nova York sugere que, se as paisagens produtivas forem integradas no 

plano de gestão das águas pluviais, as cidades podem ser capazes de reduzir o fluxo de 

águas pluviais e sua poluição resultante e, ao mesmo tempo, apoiar a criação de hortas e 

áreas verdes “comestíveis” a um custo menor do que as medidas de adaptação 

tradicionais às águas pluviais exigiriam. 

O desafio organizacional em Nova York e noutros lugares é apoiar afirmativamente os 

projetos de agricultura urbana em programas de infraestrutura verde, e priorizar os 

benefícios multifuncionais das paisagens comestíveis, incluindo sua função estratégica de 

adaptação às alterações climáticas, e sua capacidade de absorver as águas pluviais. 

Transbordamento de esgoto combinado 

A maioria das cidades tem seus sistemas de esgoto sanitário combinados com a rede de 

coleta das águas pluviais, levando-as junto para as estações de tratamento nos dias 

chuvosos.  

Como as estações de tratamento são projetadas para lidar apenas com o fluxo do esgoto, 

nos dias de chuva o excesso do fluxo combinado fluxo muitas vezes é desviado sem 

tratamento para corpos d’água próximos, para evitar o colapso das instalações.  

No caso de eventos climáticos extremos - que podem ocorrer com mais frequência devido 

à mudança climática – as fortes chuvas não podem ser absorvidas e inundam estradas e 

propriedades, trazendo consigo as águas negras que correm nos mesmos drenos.  

Em cidades com infraestrutura de esgotamento sanitário inadequada ou mal conservada, 

essas inundações podem ser ainda mais frequentes e graves.  

mailto:cohenn@newschool.edu
mailto:wijsk799@newschool.edu
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Esses eventos causam altos custos sociais e ambientais, incluindo a poluição significativa 

das vias urbanas com potenciais consequências para a saúde pública (Walsh et al., 2009).  

As cidades estão sob pressão para se adaptarem às alterações climáticas e reduzirem a 

poluição causada pelo transbordamento de esgoto combinado (TEC). Nos EUA, a Lei da 

Água Limpa exige a eliminação dessa forma de poluição da água (Adler et al., 1993). 

A estratégia convencional para reduzir o TEC é investir em "infraestrutura cinza": 

expandir as estações de tratamento de esgoto; aumentar o diâmetro dos canos de esgoto 

para deterem maior volume de águas pluviais; ou armazenar o excesso de águas 

combinadas a esgoto em tanques até que essas possam ser bombeadas de volta através das 

ETEs depois da chuva parar. Estas opções são caras e politicamente impopulares nas 

comunidades confrontadas com a perspectiva de hospedar essa infraestrutura. A opção 

potencialmente mais econômica, que evita conflitos é fácil de instalar e oferece benefícios à 

comunidade que a recebe – além de reduzir as inundações e a poluição associada a elas – é 

aumentar a permeabilidade da arquitetura geral da cidade através de diversas formas de 

"infraestrutura verde": parques, faixas plantadas em estradas, pavimentos permeáveis e 

áreas agrícolas. A infraestrutura verde não só absorve e retarda a água da chuva que faz 

transbordar a rede de esgoto como também pode aumentar a biodiversidade, reduzir o 

efeito “ilha de calor urbano” e, no caso de hortas e de outros sistemas produtivos 

alimentícios, oferecer todos os benefícios associados à agricultura urbana. 

Programa de Infraestrutura Verde da Cidade de Nova York 

A cidade de Nova York está dedicada a reduzir a poluição causada pelo transbordamento 

de esgoto combinado. No desenvolvimento de uma estratégia de gestão, a cidade avaliou 

os custos e benefícios de infraestruturas cinzas e verdes e descobriu que o investimento 

num cenário mais verde (mas incluindo algumas infraestruturas cinzas) foi bem mais 

eficaz em termos de custos do que a abordagem convencional (DEP, 2010).  

O Departamento de Proteção Ambiental (Department of Environmental Protection - DPA) 

tem o compromisso de investir US$ 192 milhões em infraestrutura verde em 2015 (DEP, 

2012), incluindo a adaptação de "telhados azuis" (que detêm a água da chuva liberando-a 

lentamente), canteiros extragrandes de árvores nas calçadas, "ruas verdes", 

estacionamentos pavimentados com elementos porosos, e os terrenos vagos e telhados 

cimentados, transformados em jardins e hortas.  

Nos próximos 20 anos, esse cenário verde custará US$ 5,3 bilhões, incluindo US$ 2,4 

bilhões para a infraestrutura verde. Em comparação, cerca de US$ 6,8 bilhões seriam 

necessários para um cenário baseado unicamente em infraestruturas cinzas mencionadas 

acima (DEP, 2010). O cenário de infraestrutura verde, portanto, economiza para a cidade e 

os proprietários que pagam taxas de água e esgoto US$ 1,5 bilhão ao longo de 20 anos.  

A infraestrutura verde absorve e reduz o escoamento das águas pluviais, aumenta a biodiversidade, 

reduz a temperatura urbana e fornece benefícios alimentares e econômicos. 
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Uso do solo % da bacia hidrográfica 

de esgoto combinado 

Estratégias e tecnologias potenciais 

Novos 

desenvolvimentos 

e reformas 

5,0% Padrão de desempenho de águas pluviais para novas construções e 

ampliações 

Retenção no telhado; telhados verdes; infiltração e detenção na sub-

superfície 

Ruas e calçadas 

 

26,6% 

 

Integrar a gestão de águas pluviais com outros programas em parceria 

com DOT, DDC, e DPR 

Envolver associações locais e outras parcerias na comunidade 

Criar padrão de desempenho (infiltração, canteiros) para a reconstrução 

de calçadas 

Drenos; árvores de rua; Greenstreets; pavimento permeável 

Multifamiliares 

complexos 

residenciais 

3,4% Integrar a gestão de águas pluviais em programa de capital em parceria 

com NYCHA e HPD 

Telhados verdes; detenção de subsuperfície e infiltração; barris de 

chuva ou cisternas; jardins de chuva; drenos; árvores de rua; 

Greenstreets: pavimento permeável 

Estacionamentos 0,5% Mudança de esgoto para águas pluviais 

Alterações de zoneamento DCP 

Continue projetos de demonstração em parceria com a MTA e DOT 

Drenos; pavimento permeável; engenharia para áreas alagadiças 

Parques 11,6% Parceiro da DPR para integrar infraestrutura verde em programa de 

capital 

Continue projetos de demonstração em parceria com DPR 

Drenos; pavimento permeável; engenharia para áreas alagadiças 

Escolas 1,9% Integrar a gestão de águas pluviais em programa de capital em parceria 

com DOE 

Telhado verde; detenção de subsuperfície e infiltração 

Terrenos baldios 1,9% Programas de subsídios 

Mudança de esgoto potencial de águas pluviais 

Os jardins da chuva; jardim verde 

Outras 

propriedades 

públicas 

1,1% Integrar a gestão de águas pluviais em programas de capital 

Telhado verde; detenção de subsuperfície e infiltração: chuva de barris; 

pavimento permeável 

Outro 

desenvolvimento 

existente 

48,0% Crédito fiscal Telhado verde 

Encargos de esgoto para águas pluviais 

Continue projetos de demonstração e de coleta de dados 

Telhados verdes; detenção de subsuperfície e infiltração; barris de 

chuva ou cisternas; jardins de chuva; drenos; árvores de rua; 

greenstreets; pavimento permeável 

Plano de Infraestrutura verde de Nova York: oportunidades, estratégias e tecnologias 

New York City Department of Environmental Protection  
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Além desses benefícios, a infraestrutura verde também absorve a poluição atmosférica e 

ajuda a economizar energia ao arrefecer a temperatura da cidade no verão.  

Ela também fornece importantes ambientes verdes em meio a áreas urbanizadas, 

melhorando a qualidade de vida dos habitantes das cidades e valorizando as propriedades 

numa média de 2 a 5% (NRDC, 2013).  

Quando a infraestrutura verde é uma horta ou área produtiva, ela também fornece frutas e 

legumes frescos e muitos outros co-benefícios sociais e econômicos para as comunidades, 

incluindo os benefícios para a saúde graças ao melhor acesso a alimentos nutritivos, os 

benefícios físicos do cultivo do solo, as oportunidades educacionais baseadas na horta, a 

criação de empregos e de espaços urbanos mais seguros (Cohen et al., 2012).  

A agricultura urbana como infraestrutura verde 

Como parte do Programa de Infraestrutura Verde da cidade de Nova York, o DEP fornece 

fundos para proprietários privados e organizações para construir projetos de 

infraestrutura verde.  

Para que um projeto possa receber o financiamento, deve demonstrar sua viabilidade e ser 

projetado para capturar e manter um mínimo de uma polegada (2,54 cm) de águas 

pluviais na área impermeável do imóvel.  

Na primeira rodada de concessões de infraestruturas verdes, a cidade dedicou US$ 592.730 

para o Brooklyn Navy Yard, um conjunto de edifícios industriais na margem do rio 

abrigou um estaleiro durante a Segunda Guerra Mundial, criando assim o Brooklyn 

Grange, "a maior fazenda em cobertura do mundo".  

Ocupando cerca de 0,4 ha no telhado alugado do “Prédio no. 3” do Brooklyn Navy Yard, 

os plantios incluem uma variedade de vegetais produzidos de acordo com os princípios 

orgânicos, incluindo tomates (40 variedades), folhosas verdes, cenoura, ervas, pimentas, 

feijão, rabanete, e acelga. Além disso, eles mantêm galinhas poedeiras e abelhas em um 

apiário comercial.  

A Brooklyn Grange vende seus produtos para restaurantes e lojas de varejo, para os 

membros de sua rede de “consumidores apoiando a agricultura” (CAA), e a um público 

maior em feiras de produtores que ocorrem semanalmente em vários bairros.  

O Grange expandiu seus negócios para incluir uma organização sem fins lucrativos de 

ensino e agricultura urbana (oferecendo visitas educativas e oficinas) e consultoria para 

instalação de serviços verdes em telhados para outros interessados em acessar os recursos 

e produzir no telhado.  
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Brooklyn Grange  

Foto: Brooklyn Grange (brooklyngrangefarm.com) 

 

Como um dos resultados das atividades agrícolas em sua fazenda no telhado, a Brooklyn 

Grange administra mais de 1 milhão de galões (3.785.411 litros) de água da chuva por ano, 

ajudando a reduzir a quantidade de TEC que flui para o East River. 

O DEP também forneceu USD 770 mil para apoiar a criação de outros três parques e hortas 

(além de outros dois já aprovados mas que ainda não foram financiados), todos incluindo 

algum paisagismo comestível (ver tabela 1).  

A capacidade produtiva de alimentos desses locais varia significativamente (desde uma 

horta até um terreno para o cultivo de ervas que é parte de um projeto paisagístico não 

comestível num espaço de lazer), mas eles compartilham um foco na 

multidimensionalidade dos benefícios decorrentes do projeto. 

Embora o DEP veja a agricultura urbana ou o paisagismo comestível como característica 

positiva de sua proposta, por causa dos co-benefícios da produção de alimentos, o foco do 

Programa de Financiamento de Infraestrutura Verde é a gestão das águas pluviais, com a 

capacidade de reter pelo menos uma polegada de água durante a chuva sendo o principal 

critério para o financiamento. (O DEP monitora ativamente a capacidade de retenção da 

infraestrutura verde em toda a cidade, embora os projetos pontuais não sejam 

necessariamente monitorizados.) 

https://www.brooklyngrangefarm.com/
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Discussão 

Embora o número de projetos de agricultura urbana co-financiados pelo Programa de 

infraestrutura Verde do DEP seja pequeno, o potencial para apoiar a construção de muitas 

outras “fazendas” e hortas na cidade como parte dele é bem significativo.  

Os municípios deveriam coordenar seus investimentos em infraestrutura verde com os 

objetivos municipais de agricultura urbana de modo a apoiar mais efetivamente ambas as 

atividades.  

Nas comunidades em Nova York com problemas de TEC há uma estimativa de 810 ha de 

terrenos baldios com superfícies impermeáveis e – principalmente – cerca de 1.200 ha de 

espaço nas coberturas planas de edifícios com potencial de acomodar hortas e plantios. 

Como em muitas outras cidades, em Nova Iorque os fundos para infraestrutura de água e 

esgoto vêm de obrigações emitidas por uma autoridade pública e pagas pelos 

contribuintes na forma de uma taxa de água e esgoto, independentemente do orçamento 

geral da prefeitura, o que os torna um pouco mais politicamente viáveis para financiar 

esses projetos verdes e os torna menos sujeitos a cortes no orçamento municipal que 

resultam de eventuais mas frequentes crises fiscais. 

No entanto também existem obstáculos à expansão do papel da agricultura urbana como 

infraestrutura verde. As agências administrativas responsáveis pelo controle da poluição 

da água, como New York City de DEP, se concentram principalmente na capacidade de 

absorção da infraestrutura verde. 

Isto é devido, em parte, porque as licenças e recursos ligados à infraestrutura verde 

objetivam a gestão das águas pluviais, e o mandato daquela agência não inclui o apoio à 

agricultura urbana. 

Embora o DEP tenha um papel inovador no apoio à agricultura urbana em Nova York, por 

meio do Programa de Infraestrutura verde, a sua priorização na gestão das águas pluviais 

transferiu, para as comunidades de agricultores urbanos locais, a responsabilidade de 

propor projetos de agricultura financiados pelo programa. 

Um segundo desafio para a expansão do uso da agricultura urbana como uma 

infraestrutura verde é que os plantios urbanos exigem gestão ativa durante todo o ano 

para produzir os benefícios na retenção de água da chuva, incluindo a necessidade de 

manter o solo coberto com algum plantio mesmo fora da temporada de cultivo, pois o solo 

nu retém menos água do que o protegido por plantas, além do risco de erosão.  

Embora essa gestão seja muitas vezes executada por empresas agrícolas comerciais, como 

a Brooklyn Grange ou por organizações comunitárias sem fins lucrativos, reduzindo assim 

os custos de gestão pública, o DEP precisa verificar que as empresas são financeiramente 

viáveis ou – no caso de ONGs – bem estabelecidas na comunidade, e capazes, portanto, de 

cuidar do local a longo prazo.  
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Em contraste, outras soluções de infraestrutura verde, tais como faixas no meio das vias, 

bloquetes furados ou porosos para pavimentação etc., exigem menos manutenção para 

cumprir seu objetivo de conter de forma confiável a corrida das águas pluviais. 

Um planejamento que abordasse a agricultura urbana como um todo deveria identificar as 

oportunidades para disponibilizar áreas para hortas e plantios, recursos para sua 

implantação (incluindo mas não se limitando a fundos para infraestrutura verde), e 

oportunidades para que empreendimentos agrícolas com e sem fins lucrativos possam 

gerar renda operacional. 

Principais lições aprendidas 

As intervenções da infraestrutura verde para retardar as inundações e evitar a poluição 

decorrente do TEC com as águas pluviais (devido a eventos climáticos extremos) podem 

ser menos onerosa do que as baseadas em infraestrutura. 

 A infraestrutura verde oferece o benefício adicional de amenizar o controle do clima 

urbano e melhorar a qualidade de vida dos moradores urbanos.  

A agricultura urbana como uma infraestrutura verde traz benefícios adicionais 

representados pela oferta de frutas e hortaliças frescas e outros co-benefícios sociais e 

econômicos para as comunidades. 

A agricultura urbana pode ser uma estratégia produtiva multidimensional de adaptação 

às alterações climáticas. 

Os fundos municipais para infraestruturas verdes são fontes valiosas de recursos para 

projetos de agricultura urbana e uma oportunidade para as cidades apoiarem projetos que 

visem, simultaneamente, atender a múltiplas necessidades públicas. 

Os municípios devem coordenar seus investimentos em infraestrutura verde com os seus 

objetivos de agricultura urbana para promovê-los de forma mais eficaz. 

Tabela 1: projetos de paisagismo comestível financiados pelo Programa de 

Infraestrutura Verde de NYC (todos os locais são de propriedade privada) 

Ano Local Recurso doado 

2011 Plantio em telhado Brooklyn Navy Yard  592.730 

2011 Plantio em telhado Lennox Hill 40.000 

2011 Horta comunitária Carroll Street 244.920 

2012 Conselho de Defesa de Recursos Naturais 485.132 

2013 
South Bronx Overall Development Corporation – The 

Venture Center 
Em análise 

2013 
South Bronx Overall Development Corporation – The 

Jasmine Court 
Em análise 
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Treinandos do projeto Cultivando em Casa em Chicago. Foto: I. Hartmann 

Regine Berges  
INNSULA 

regine.berges@zalf.de 

Membros do projeto de pesquisa INNSULA (Innovation and Sustainability Analysis of Urban 

Agriculture: innsula.org) foram aos EUA para analisar várias inovações em hortas e plantios 

urbanos naquele país, a fim de servir de inspiração para os praticantes, apoiadores e 

governos na Alemanha. Seis dos projetos visitados são apresentados aqui, juntamente com 

os seus impactos, que vão desde as áreas ambiental, social e econômica até questões 

práticas de horticultura. 

Em 2012, os pesquisadores do projeto INNSULA, com financiamento do Ministério 

Alemão de Educação e Pesquisa (BMBF), visitaram projetos de agricultura urbana nos 

EUA e entrevistaram as pessoas envolvidas com o seu desenvolvimento. Os EUA foram 

escolhidos porque a América do Norte tem uma comunidade de agricultura urbana muito 

ativa e progressiva e está, portanto, na vanguarda da inovação nesse domínio. 

As hortas comunitárias e sítios urbanos comerciais, em particular, têm existido a mais 

tempo lá do que na Alemanha. A suposição é que as inovações encontradas nos EUA são 

transferíveis e podem inspirar novos projetos na Alemanha. 

mailto:regine.berges@zalf.de
http://www.innsula.org/
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Inovações na agricultura urbana 

Na agricultura urbana, os horticultores precisam se adaptar às condições espaciais, 

econômicas, ambientais e sociais da cidade. Por exemplo, a disponibilidade de terras, a 

contaminação do solo e a disponibilidade de água influenciam as atividades nos projetos 

de agricultura urbana. Muitas vezes as soluções-padrão da agricultura rural não são 

aplicáveis em uma cidade ou na escala dos projetos urbanos. Portanto iniciativas de 

agricultura urbana são propensas à abordagem "faça-você-mesmo", resultando no 

constante desenvolvimento de novos produtos, conceitos e práticas, através de inúmeros 

ensaios e experimentações inovadoras (Hartmann et al. 2013).   

Para uma melhor compreensão, agrupamos as inovações analisadas durante as visitas de 

estudo de acordo com as áreas de impacto principal: (1) eficiência dos recursos; (2) 

educação, segurança alimentar e saúde; (3) viabilidade comercial; e (4) práticas hortícolas. 

Estas categorias são muito abertas, e algumas das inovações podem se encaixar em vários 

delas; isso demonstra a multifuncionalidade dessas inovações. 

A visita de estudo 

Antes da viagem, pesquisou-se primeiro a literatura sobre inovações e projetos 

interessantes. Com base nessa pesquisa, 19 hortas, sítios, organizações e empresas, em 

Nova York, Amherst (Massachusetts), Filadélfia e Chicago foram identificados para 

visitação, e seus representantes entrevistados sobre agricultura urbana e inovações. Um 

dos resultados do estudo foi a compilação dos projetos mais notáveis, selecionados como 

exemplos de boas práticas (Hartmann et al. 2013), apresentadas a seguir.  

Qualquer prática só foi considerada uma inovação se pudesse ser incluída em uma das 

categorias de subprocessos de inovação:  

 algo totalmente novo (invenção – processo altamente inovador), 

 inovação ajustada (adaptação – processo mediana ou moderadamente inovador)  

 ou inovação utilizada (adoção – processo minimamente inovador). 

As inovações e seus impactos 

Nos seis projetos apresentados aqui, encontramos dezesseis inovações diferentes, das 

quais dez são altamente inovadoras e podem, assim, ser classificadas como invenções, três 

são adaptações e três adoções.  

Isso mostra a alta capacidade de inovação dos casos selecionados. O maior grupo de 

inovações aplicadas nos projetos de agricultura urbana relaciona-se com a preocupação 

ambiental da eficiência no uso dos recursos. 
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Sistema de coleta de água em horta em Phoenix, do projeto GreenThumb, NY. Foto: I. Hartmann 

A disponibilidade de espaço é um problema menor na agricultura rural tradicional, mas 

dentro das cidades até mesmo coberturas de edifícios tornam-se uma oportunidade 

atraente de produção.  

Especialmente inovador neste campo é a iniciativa Plante em Chicago (Plant in Chicago - 

plantchicago.com). Esta empresa social estabeleceu um consórcio de produção e 

processamento de alimentos em uma instalação frigorífica abandonada. As pessoas por 

trás dessa iniciativa inventaram um conceito de reciclagem para o edifício com um reuso 

planejado de 80% de todos os materiais encontrados no prédio. Além disso, eles 

desenvolveram um conceito para a combinação de resíduos e fluxos de energia para fechar 

ciclos e produzir eletricidade e calor. Finalmente, eles adaptaram um sistema de produção 

hidropônico pelo qual eles reduzem significativamente o consumo de água. 

Da mesma forma, o Dedos Verdes (Green Fingers - greenthumbnyc.org), um programa 

financiado publicamente que apoia hortas comunitárias em Nova York, se esforça para 

reduzir o consumo de água através da promoção de um sistema adaptável de coleta da 

chuva. Isso também torna a dificuldade de acesso à água nas zonas urbanas em uma 

oportunidade, ao usar a área dos onipresentes telhados para recolher a água.  

Já a redução de resíduos e a produção de composto são as metas do toalete ecológico do 

projeto Sítios Cultivo Verde (Greensgrow Farms - greensgrow.org), na Filadélfia. A inovação 

acelera a compostagem graças à ajuda da energia solar, melhorando significativamente o 

conceito existente de banheiro seco. O composto resultante é usado apenas para plantas 

ornamentais.  

Outro caminho exemplar para a eficiência dos recursos é adotado no Cultivando a Casa 

em Chicago (Growing Home in Chicago - growinghomeinc.org). Esta empresa social opera 

dois parques-hortas urbanos e um terceiro local produtivo na zona rural. 
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A operação é certificada como orgânica, trazendo esse rótulo para a agricultura urbana e 

garantindo que não são usados fertilizantes minerais nem pesticidas químicos. O objetivo 

do programa de formação profissional do Cultivando em Casa em Chicago é abrir novas 

oportunidades para os jovens desfavorecidos. A formação dura três meses e inclui teoria e 

prática da produção agrícola, transformação e comercialização, e também toca em temas 

associados, como alimentação saudável. 

A educação é outra questão social importante abordada por várias inovações na 

agricultura urbana. Aqui, a agricultura urbana aproveita a vantagem de sua proximidade 

com as pessoas e do potencial educativo relacionado com a horticultura. Nessa categoria 

encaixa-se o conceito de “universidade participativa”, encontrado na Universidade de 

Massachusetts (umasspermaculture.wordpress.com), em Amherst. A criação e a operação 

de um campus comestível baseiam-se em um curso universitário preparado por 

professores e alunos de forma participativa.  

Outro exemplo de boa prática, focando também na educação do público, é a horta pop-up 

(?) realizada anualmente pela Sociedade de Horticultura da Pensilvânia (PHS) 

(pennsylvaniahorticulturalsociety.org), na Filadélfia. A cada ano, na estação propícia, é 

implantada uma horta “instantânea” em alguma área de destaque no interior da cidade, 

aberta ao público. Nela são oferecidos materiais de informação e oficinas práticas, e os 

produtos são usados por chefs locais em seus restaurantes.  

A segurança alimentar e a saúde são desafios importantes para as cidades e o objeto 

natural da agricultura urbana. Os horticultores não pretendem ajudar apenas a si mesmos; 

eles também compartilham seus produtos.  

Um exemplo muito inovador deste compartilhamento, formalizado em um sistema 

complexo, é o programa Colheita Urbana (City Harvest -phsonline.org/greening/city-

harvest) da Sociedade Hortícola da Pensilvânia PHS, na Filadélfia. As hortas participativas 

recebem materiais, sementes, mudas e outras formas de apoio e, em troca, doam certa 

parte de sua colheita, repassada para as pessoas carentes. O conceito é ainda mais notável 

na medida em que as sementes e mudas são produzidas por presos como parte de um 

programa de reabilitação.  

Esquemas semelhantes de doação foram adotados por hortas comunitárias e ONGs em 

outras cidades. Por exemplo, uma parte da horta comunitária de Phoenix, na cidade de 

Nova York, é cultivada para ser doada a uma cozinha filantrópica de sopa popular para 

carentes das proximidades. 

A agricultura urbana não inclui apenas iniciativas sem fins lucrativos, mas igualmente 

abrange projetos com objetivos comerciais.  

Nessa categoria, os produtores profissionais urbanos e as empresas sociais têm criado 

conceitos e instrumentos inovadores para fortalecer seus negócios e reduzir custos. 
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Exemplos de inovação nesse setor incluem a Horta de Apoio à Cantina (Canteen Supported 

Garden) da Universidade de Massachusetts, em Amherst, onde a Horta Permacultural 

Franklin é operada pelos 

estudantes e fornece produtos 

para a cantina da Universidade e, 

em troca, obtém recursos 

financeiros.      

     
               Foto: R. Berges 

Para economizar dinheiro, a 

Greensgrow Farms desenvolveu 

um quarto refrigerado usando um 

condicionador de ar num um galpão onde os produtos colhidos podem ser mantidos 

frescos por algum tempo antes de serem vendidos. Além disso, a Greensgrow Farms 

também permite que outros empresários locais participem do negócio, através da 

construção de uma cozinha comunitária, certificada para processamento de alimentos, que 

é alugada por hora a quem precisar. Essa cozinha modelo também é utilizada pela própria 

Greensgrow Farms, para processar seus produtos e realizar oficinas sobre culinária 

saudável.  

Outra forma de receber fundos é adotada pelo Cultivando em Casa em Chicago. Eles 

arrecadam dinheiro para certas atividades por meio de crowdfunding, obtendo pequenas 

doações online e oferecendo total transparência sobre a destinação do dinheiro arrecadado. 

Desenvolver novas práticas hortícolas também é objetivo de várias inovações 

identificadas, como a horta multifuncional projetada pelos arquitetos do escritório Mees 

Weis para o Green Thumb, em Nova York. O projeto do "Gardenhaus", cujo manual de 

construção é acessível ao público, permite construir uma estufa integrada a um barracão 

por menos de mil dólares. O Green Thumb também criou um sistema para ajudar o bom 

funcionamento das hortas comunitárias, que mantém um grupo funcional para apoiá-las e 

orientá-las. 

Lições aprendidas 

 Os projetos de agricultura urbana apresentados aplicam várias inovações.  

O fato de que muitas delas sejam consideradas “invenções” significa que a agricultura 

urbana é altamente inovadora.  

Por um lado, a elevada porcentagem de invenções é devida à seleção criteriosa dos casos 

estudados, mas, por outro lado, mostra a necessidade de adaptação ao ambiente urbano – 

e que a necessidade é mesmo a mãe da invenção. Essa necessidade resulta da falta de 

recursos ou de seus altos custos.  
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Espaço, água, energia e nutrientes são bens preciosos em nossa sociedade, especialmente a 

partir da perspectiva da sustentabilidade. Assim, os projetos de agricultura urbana usam 

métodos para reaproveitar ou fornecer eles mesmos esses recursos, ou para explorar fontes 

não aproveitadas. 

Através dessas inovações, novas redes são formadas e novos atores se envolvem na 

agricultura urbana, tais como universidades, cantinas ou jovens carentes. Além disso, há 

agora empresas sociais que combinam a agricultura urbana com vários objetivos de 

interesse da sociedade.  

Isso ilustra que a introdução da agricultura urbana em um novo cenário, como numa 

universidade, ou o seu uso para atingir outros objetivos que não somente a produção de 

hortaliças, também funciona como base para inovações. Além disso, é notável que os 

inovadores não sejam necessariamente horticultores, mas também podem estar nas 

organizações de apoio, como os arquitetos no caso do Green Thumb, em Nova York. 

Maiores informações sobre essas inovações pesquisadas na viagem de estudos estão 

disponíveis na forma de “melhores práticas” na internet em alemão e inglês (Hartmann et 

al. 2013). Esperamos que os exemplos sejam um estímulo para os projetos de agricultura 

urbana existentes e em planejamento no mundo, bem como para os governos que desejam 

apoiar a agricultura urbana, inclusive na Alemanha. 
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A agricultura de base comunitária – a abordagem francesa  

André Fleury 

Equipe de Agricultura Urbana ENSP Versalhes, França (1) 

a.fleury@versailles.ecole-paysage.fr   

As primeiras formas de agricultura na Europa parecem ter sido de base comunitária, como 

ainda é o caso em muitas sociedades rurais em países em desenvolvimento. Mas nas 

proximidades das cidades modernas, os agricultores têm encontrado dificuldades para resistir 

ao processo de individualização e de urbanização crescente. Este artigo irá destacar dois 

fenômenos recentes que estão ocorrendo na França, que respondem a esses processos e às 

vezes o contrabalançam. Ambos os fenômenos ilustram iniciativas que tentam restaurar as 

relações locais entre a cidade e o campo. 

Crianças ajudando a limpar uma área.  

Os galhos picados são usados como mulch pelos 

produtores. Foto: C. Stacchetti 

O crescimento do mercado alimentício criou uma 

situação na qual só grandes empresas 

permaneceram no negócio, desde grandes 

fazendas e cooperativas até os mercados 

atacadistas e as companhias e indústrias de 

processamento e distribuição de alimentos.  

Ao mesmo tempo, os consumidores urbanos e rurais ficaram mais distanciados dos 

sistemas de produção de alimentos, perdendo sua capacidade para influenciá-los.  

Esses dois processos têm provocado a discussão sobre os “quilômetros-alimentos”: a 

crescente distância física entre produtores e consumidores aumenta a necessidade de mais 

transporte e energia e de sistemas mais sofisticados de processamento e conservação, 

resultando, em última análise, em mais emissão de gases do efeito estufa. 

Relações renovadas 

Como uma resposta e contrapeso a esses desenvolvimentos, os consumidores e pequenos 

produtores começaram a se dar as mãos novamente de várias maneiras, sendo uma delas 

por meio da Agricultura Apoiada pela Comunidade (AAC). Na França, isto está 

acontecendo na forma das Associações pela Manutenção de uma Agricultura Camponesa 

(Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne - AMAPs).  

O objetivo dessas associações é recriar uma parceria comunitária unindo os produtores e 

os consumidores. Isso vai além de um relacionamento meramente comercial entre eles, na 

medida em que os consumidores concordam, antecipadamente, em comprar uma certa 

quantidade de produtos agrícolas, na forma, por exemplo, de cestas de hortaliças. 

mailto:a.fleury@versailles.ecole-paysage.fr
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Assim o produtor garante uma renda mais estável e aumenta sua capacidade para lidar 

com riscos, como quebras na colheita. Neste sistema, produtores e consumidores 

compartilham os riscos da atividade agrícola. Em algumas situações, o apoio da 

comunidade também pode resultar em maior segurança na posse do terreno pelo 

agricultor. Os benefícios para o consumidor, nas AMAPs, incluem o acesso imediato a 

alimentos frescos e de alta qualidade e a percepção aumentada com relação ao sistema de 

produção utilizado (quase sempre orgânico), graças à maior proximidade em relação aos 

produtores. 

Nas discussões em torno das AMAPs, considera-se que elas contribuem para o 

desenvolvimento de uma economia mais unida e integral, e promovem formas mais justas 

de comércio local. Os consumidores participam e demonstram sua solidariedade e ao 

mesmo tempo recuperam sua importância para definir os métodos usados na produção 

dos alimentos que comprarão. Os produtores são religados a suas comunidades, o que 

também os torna pessoalmente mais responsáveis pela qualidade dos seus produtos. Em 

última análise, o sistema promove melhor qualidade de vida para ambos os grupos. 

O principal desafio para as AMAPs na França é incluir mais produtores. Muitos 

agricultores estão relutantes em participar por que temem que os moradores urbanos logo 

percam o interesse, pouco familiarizados que estão com os processos agrícolas. 

Na região da Ile-de-France, existem mais de 200 AMAPs, mas ainda não incluem nenhum 

produtor local. Isso leva os consumidores a procurarem produtores mais distantes para 

poderem encher suas cestas, e para isso precisaram adaptar o conceito de AMAP. Esse 

desafio poderia ser superado tentando-se convencer os agricultores que também já 

vendem seus produtos no varejo a ingressarem em alguma AMAP. Esses produtores – já 

acostumados a interagir de perto com seus consumidores, nas feirinhas de produtores por 

exemplo – apenas precisariam passar a embalar seus produtos de uma forma diferente (ou 

seja, em cestas). Outra forma deles participarem das AMAPs seria organizando grupos de 

produtores mais especializados de modo a abastecer os consumidores com uma variedade 

maior de produtos diferenciados. 

Um outro desafio a ser vencido pelas AMAPs é que os produtores se sentem questionados 

muitas vezes questionados com relação a seus métodos e produtos por consumidores 

muitas vezes motivados por ideias nostálgicas e pouco realistas. Os produtores precisam 

de habilidades de comunicação adequadas para defender suas escolhas técnicas, cuja 

complexidade é ignorada pelos moradores urbanos. 

Também é fundamental o estabelecimento de preços justos para os produtos, que 

realmente atenda os custos e o trabalho envolvido. Diferentemente de acessar processos de 

produção mais automatizados, para os quais existem várias referências, determinar a 

priori a remuneração dos produtores é um processo delicado por ser um resultado direto 

da relação social existente com a comunidade. Isso na verdade põe os produtores em uma 

relação “salarial”, que não é familiar para a maioria deles.  
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De fato, o sistema de AACs irá se enfraquecer se for definido apenas seguindo a 

perspectiva dos consumidores urbanos. Sua verdadeira força revela-se quando as 

comunidades são recriadas de modo que os consumidores estabeleçam uma verdadeira 

parceria com os agricultores, reconhecendo sua competência profissional, sua liberdade 

econômica e sua escolha de sistema produtivo que inclua aspectos modernos para maior 

eficiência. 

Um exemplo de AMAP: ‘Lapereaux des Thermopyles’  

Essa AMAP foi criada em Paris no final de 2006 por um grupo liderado por Jérôme 

Dehondt e é apoiada por uma rede regional.  

O produtor da AMAP é Jacques Frings, cujo sítio localiza-se a 50 km a leste de Paris. 

Semanalmente Jacques entrega os alimentos organizados em cestas separadas no 

Château Ouvrier, um antigo prédio utilizado para atividades sociais.  

Os 90 membros da AMAP são na maioria pessoas com educação superior, fortemente 

motivadas a apoiarem o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento dos laços 

sociais. O nome do grupo, que pode ser traduzido como “Coelhos das Termópilas” – é 

altamente simbólico: do mesmo modo como 300 soldados gregos gloriosamente 

resistiram ao exército persa em 480 AC, permitindo a sobrevivência da civilização grega, 

os pequenos coelhos dessa AMAP irão lutar para viabilizar um futuro sustentável! 

O Jacques é um fruticultor que adotou a agricultura orgânica em 1975. Ele foi o primeiro 

agricultor a vender seus produtos orgânicos no mercado atacadista de Rungis, o maior 

da Europa. Entretanto, gradualmente ele foi preferindo vender seus produtos mais 

localmente.  

Ele aumentou a variedade de seus produtos (incluindo hortaliças, ovos etc.) e introduziu 

novos canais de venda, como o “colha você mesmo” e vendendo produtos de outros 

produtores orgânicos da região da Ile-de-France (carne de boi) e de outras áreas da 

França (nozes de Grenoble, vinhos do sul do país). Na verdade ele vende dois tipos de 

produtos: (1) produtos locais, cultivados na região da Ile-de-France, com baixo custo 

ambiental, frescos e altamente nutritivos; e (2) produtos típicos de outras regiões, vindos 

de várias partes da França e da Europa, fortemente ligados a identidades locais e 

regionais e com alto valor cultural. 

Jacques começou vendendo seus produtos na AMAP dos “Lapereaux” há apenas 2 anos, 

mas foi tão bem sucedido que agora abastece mais outras duas. 

Reajustando a agricultura ao contexto urbano 

Um outro desenvolvimento recente na agricultura periurbana tem sido o desaparecimento 

das funções agrícolas das cidades, motivado pela pressão imobiliária. Esse 

desenvolvimento foi testemunhado não apenas na França, mas em muitas regiões urbanas 

da Europa.  
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Porém cada vez mais os moradores urbanos conscientizam-se dos benefícios de contarem 

com áreas agrícolas nas proximidades, que lhes permitam desfrutar das amenidades rurais 

e observar e compreender o processo de produção dos alimentos.  

Cada vez mais eles reconhecem que as plantações representam uma infraestrutura 

essencial para a qualidade de seu próprio ambiente urbano. Consequentemente eles 

adotaram iniciativas para restaurar a agricultura periurbana, integrando-a no 

planejamento de seu território. Na França, isso resultou em uma iniciativa denominada 

“Projeto Agro-Urbano - PAU”. 

O PAU originou-se de uma iniciativa cívica consciente com objetivo de manter áreas 

abertas (cerca de 1.000 a 2.000 ha), de produção agrícola (reunindo geralmente de 10 a 30 

agricultores) e espaços naturais nos ambientes urbanos. Para alcançar seu objetivo, o 

crescimento demográfico deve estar sob controle (a cidade não deve crescer além de 

algumas dezenas de milhares de habitantes). A iniciativa traz grande semelhança com as 

Cidades-Hortas propostas por E. Howard, nas quais a agricultura era parte do cinturão 

verde que circundava espaço “rurbano”, assegurando-lhe autonomia alimentar. A 

agricultura é mantida perto da cidade também por seu valor estético e histórico. Outros 

benefícios para a cidade incluem a disponibilidade de produtos frescos, as possibilidades 

de atividades de aprendizado, lazer e sociais, e a criação de uma zona de amortecimento 

que controla os impactos negativos de influências externas como enchentes, autoestradas, 

e assentamentos humanos ilegais. 

Para assegurar projetos de desenvolvimento sustentável como o PAU, é necessário um 

marco legal claro e coerente. Até recentemente, a conservação da natureza era o principal 

argumento, na França, mas este, em sua forma mais autêntica, revelou-se inadequado para 

as áreas livres localizadas muito perto das cidades. Isso resultou em periferias que não se 

enquadravam em nenhum programa de gestão, e das quais os agricultores foram se 

transferindo. Por sorte, apareceram então cidadãos ambientalmente conscientes propondo 

uma política pública que apoiasse a agricultura local. 

Planejando a ação 

A política pública de agricultura local foi iniciada com a formulação de uma “Declaração 

Agrícola”, baseada em uma abordagem participativa. A Declaração está assinada pelos 

vários participantes envolvidos e destaca o papel de cada um deles; por exemplo: o 

governo municipal está encarregado do planejamento urbano, enquanto que os 

produtores devem se esforçar para garantir que suas atividades sejam desenvolvidas de 

modo sustentável e não prejudiquem o ambiente.  

A Declaração Agrícola foi concretizada em um programa de ação que mostra que a 

agricultura é realmente apoiada pelas comunidades envolvidas. Este programa define as 

várias ações a serem executadas e facilita a sua implementação.  



306 

 

Neste estágio do processo de planejamento, o foco estava mais concentrado nos 

produtores e em capacitá-los e estimulá-los a desempenharem suas atividades apesar dos 

problemas trazidos pela proximidade da cidade (p.ex.: dificuldades de transporte e 

distribuição devidas ao trânsito urbano, insegurança na posse da terra etc.). Na etapa 

seguinte, toda a comunidade (inclusive os agricultores) deve estabelecer uma nova 

política, que aumente a capacidade dos produtores para criar benefícios econômicos, p.ex.: 

melhorando suas relações com os mercados locais. Isso poderia contribuir para identificar 

mais pessoas dispostas a adotar a agricultura como profissão. 

Desafios atuais 

Atualmente o Projeto Agro-Urbano enfrenta vários desafios, sendo um deles a 

instabilidade das políticas fundiárias locais. Essa instabilidade coloca uma séria ameaça 

para a agricultura local, pois os agricultores precisam trabalhar com horizontes de mais 

longo prazo.  

O Sr. Gilbert, horticultor comercial, mostra seus plantios a 

jovens moradores da cidade.  Foto: C. Stacchetti 

Até agora, o PAU permanece muito à mercê das 

preferências eleitorais locais; sua sustentabilidade 

aumentaria muito se um marco geral, que 

incluísse os aspectos regulatórios e financeiros, 

fosse criado pelas entidades políticas de nível 

mais alto (desde as câmaras e governos 

municipais até os governos nacionais e a Comissão Europeia – ver caixa abaixo). 

Uma dimensão da PAC (Política Agrícola Comum) europeia a ser mudada  

A política PAC tem a fama de ter criado obstáculos à concorrência, que agora vários 

Países-membros da Organização Mundial do Comércio estão se esforçando por 

desmantelar.  

O Comissário responsável pela agricultura europeia alegou em 29 de dezembro de 2006 

que: 

(1) Muitos agricultores europeus devem buscar uma segunda fonte de renda; 

(2) Quase todo as medidas de desequilíbrio do mercado serão abolidas; 

(3) Fundos públicos serão reservados para medidas agroambientais. 

Para opor-se este desenvolvimento, a PURPLE (PeriUrban Regions Platform in Europe) 

foi criada em 2004 como uma rede de grandes cidades europeias para promover uma 

política de agricultura periurbana comum, trazendo especialmente o ponto 3 acima para 

o debate, a fim de apoiar a inclusão dos ambientes vivos e das paisagens como 

prioridades para uma nova PAC. 
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Uma outra necessidade enfrentada pelo PAU é a busca contínua por mais apoio público, e 

consequentemente por mais recursos públicos. Neste esforço é importante que a 

multifuncionalidade da agricultura periurbana para as comunidades próximas seja 

destacada: não apenas aumenta-se a produção local de alimentos mas também melhora-se 

a organização do espaço, criando oportunidades de lazer etc. Para se desenvolver de modo 

sustentável, cada comunidade local precisa ter sua própria agricultura, isto é, uma 

agricultura dirigida por um novo sistema de governança que reconheça as áreas cultivadas 

como um bem comum usado pelos produtores em sua atividade econômica e pelos 

moradores urbanos para melhorar seu estilo de vida urbana.  

Portanto, também é responsabilidade de cada comunidade defender os seus interesses 

agrícolas e assegurar o desenvolvimento de espaços para a prática da agricultura 

sustentável. O quadro abaixo descreve o exemplo do Triângulo Verde (Triangle Verte) de 

Hurepoix. 

Fortalecendo ligações, fortalecendo as comunidades 

Os exemplos descritos neste artigo demonstram como as comunidades estão se 

fortalecendo ao aumentar a consciência e a responsabilidade dos cidadãos no nível local. 

Os membros da comunidade unem suas forças e, assim fazendo, afetam positivamente seu 

ambiente e a sua sustentabilidade. As AMAPs restauram os relacionamentos entre 

produtores e consumidores apesar de seus diferentes papéis na comunidade, e melhoram 

a sua compreensão mútua. O PAU acrescenta um novo conceito de pertencimento em 

comum à terra local: dois grupos compartilham do mesmo e único território. Por meio do 

conceito do PAU, a agricultura nas cidades e arredores está produzindo mais do que 

apenas comida, pois além da infraestrutura para o desenvolvimento dos cultivos, atende-

se também a outras funções urbanas e periurbanas. 

O Triângulo Verde das Cidades-Hortas Comerciais de Hurepoix - trianglevert.com 

Cinco comunidades ao sul de Orly, na França, se organizaram para defender seu espaço 

agrícola por seus benefícios ao meio ambiente. O projeto deve seu nome a: 

 sua localização: dentro de um triângulo formado por três autoestradas, somando 4.000 

hectares, 40% deles ocupados por agricultura ou por florestas. 

 sua história: a atividade de horticultura comercial data do século XIX, e essa área 

costumava ser vista como os arredores rurais de Paris. 

 sua prática agrícola mantém-se constante até hoje. 

Os produtores foram incluídos na direção dessa iniciativa desde o início do projeto em 

2001. Nessa época, cinco representantes dos agricultores foram eleitos com mais dez 

representantes. Sua eleição lhes garantiu o direito de veto. A Declaração Agrícola agora já 

está pronta e será assinada no início de 2007. As comunidades pagam o salário a uma 

técnica especializada, Christel Stacchetti, treinada em urbanismo e agricultura urbana no 

ENSP. 

http://www.trianglevert.com/
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As ações em andamento incluem:  

 Demarcação estrita do uso do solo (zonas de atividade agrícola)  

 Eventos (Festival do Morango, etc.) 

 Estabelecimento ou aprimoramento de cadeias agrícolas mais curtas. 

 Atividades econômicas. 

Notas 

1. Ecole Nationale Supérieure du Paysage,  

10 rue Maréchal Joffre, F.78000 Versailles 

Tel. 33 1 39 24 62 73.  

Equipe agriculture urbaine (André Fleury, Roland Vidal)  

Member of LAREP. agriculturaurbana.org.br/RAU/AU18/AU18.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo publicado na edição no. 18 da Revista de Agricultura Urbana  

http://www.agriculturaurbana.org.br/RAU/AU18/AU18.html
http://www.agriculturaurbana.org.br/RAU/AU18/AU18.html
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Uma comparação da agricultura urbana e das cadeias de 

alimentos curtas em Paris, França, e em Túnis, Tunísia  

Saloua Toumi 

doutoranda AgroParisTech-ENSP e Institut Superior Agronomic  

Chott-Mariem-Sousse  

Roland Vidal  

Ecole Nationale Superieure du Paysage de Versailles (ENSP)  

r.vidal@versailles.ecole-paysage.fr  

Na agricultura urbana, em geral, a distância entre os produtores e os consumidores é 

relativamente curta. Uma análise comparativa focando em Paris e em Túnis revelou diferenças 

significativas nos impactos econômicos, sociais e ambientais dessas cadeias de valor mais 

curtas. O contexto agroclimático, a organização social e espacial na cidade, e a natureza das 

cadeias de distribuição influenciam a sustentabilidade dos projetos de agricultura urbana e 

deveriam ser considerados em seu desenvolvimento.  

Distâncias curtas  

O conceito de “milhas alimentares” 

(a distância que o alimento viaja do 

plantio até a mesa) foi introduzido 

por pesquisadores ingleses no 

início dos anos 1990 como um 

indicador para medir o impacto de 

diversas cadeias de distribuição.  

Produção de pimenta para comercialização 

na periferia de Soukra 

Foto: Saluoa Toumi  

A ideia é simples: quanto mais quilômetros um alimento percorre da produção ao 

consumo, mais contribui para esgotar os combustíveis fósseis e poluir o planeta.  

Porém, essa ideia simples começou a ser questionada em uma série de estudos (p.ex. 

Perez-Zapico, 2008) que evidenciou que a “organização logística para distribuir a 

produção em grandes volumes parece ser um elemento importante na redução do custo 

energético".  

Isso significa que comercializar produtos por meio de canais de distribuição de larga 

escala pode ser mais eficiente, energeticamente, do que promover cadeias mais curtas que 

movimentam pequenos volumes de alimentos. 

  

mailto:r.vidal@versailles.ecole-paysage.fr
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Além disso, vários estudos realizados 

nos Estados Unidos e na Europa, 

mostraram que o custo energético 

depende mais da maneira como o 

alimento é produzido do que do seu 

transporte, especialmente quando ele 

é organizado de modo eficiente.  

Coleta e venda em sítio hortícola de Viltain, 

em Yvelines Foto: Saloua Toumi  

 

Esses estudos porém questionam os custos subsidiados da energia que é consumida com o 

transporte. Outro exemplo interessante é dado pelo DEFRA (2008), que verificou que os 

tomates produzidos em Londres têm mais impacto ambiental do que os produzidos na 

Espanha e levados para a capital inglesa – por causa da demanda energética para produzir 

esse fruto no clima londrino.  

Para minimizar o impacto ambiental da produção agrícola é preciso escolher os cultivos 

mais viáveis para as condições agroclimáticas do lugar da produção. Nas palavras do 

pesquisador alemão Elmar Schlich (2006), “a ecologia de escala se une à economia de 

escala”.  

Portanto, o alimento local nem sempre é a solução (mais) sustentável. Isso é especialmente 

verdade para as cidades dos países mais desenvolvidos, de clima temperado a frio, onde 

as condições climáticas e o solo são menos propícios para o cultivo de frutas e hortaliças – 

os produtos a princípio mais adequados para as cadeias alimentares mais curtas. Para 

essas cidades, a noção de produção local deve ser estendida até várias centenas de 

quilômetros ao redor, para poder alcançar o impacto ambiental ótimo desejado.  

Mas o que é verdade para a Europa, ao norte, não é verdade para todas as regiões do 

mundo. A noção de “locávoros” (as pessoas que preferem comer alimentos produzidos 

localmente) está se tornando uma tendência que atrai cada vez mais gente em Paris, onde 

a produção local de hortaliças e frutas é quase totalmente viabilizada pelo apoio oferecido 

pela comunidade (community supported agriculture – CSA).  

Por outro lado, em Túnis, a agricultura local está cada vez mais ameaçada pela expansão 

urbana, enquanto que a sua importância não é inteiramente compreendida por seus 

cidadãos e pelo governo local. Essa forma de agricultura, dominada por hortaliças e frutas, 

não precisa (diferentemente da produção ao redor de Paris) de qualquer apoio da 

comunidade para ser economicamente viável.  

Além disso, seu balanço ambiental, em uma primeira análise, parece ser significativamente 

mais positivo, com respeito à sua pegada ecológica, do que o apresentado pela agricultura 

periurbana de Paris.  



311 

 

Para usar a tipologia de André Torre (2009), podemos dizer que, no caso de Paris, o desejo 

expresso de seus moradores por cadeias alimentares curtas pode ser atendido pela 

“proximidade organizada”, onde as relações diretas entre produtores e consumidores são 

relativamente mais importantes do que a distância real entre os locais de produção e 

consumo. 

No caso de Túnis, porém é a “proximidade geográfica" (onde o alimento é de fato 

produzido perto dos consumidores) que parece ser o fator mais funcional.  

O contexto agroclimático  

Cadeias de abastecimento alimentar mais curtas, como vimos, geralmente envolvem frutas 

e hortaliças. Porém esses não são os melhores produtos para se produzir na região de Ile-

de-France, onde a terra é mais adequada para o cultivo de grãos. Foi por isso que o 

desenvolvimento das ferrovias no século XIX (que permitiu o transporte de alimentos por 

longas distâncias) resultou no desaparecimento da produção de alimentos ao redor de 

Paris. A produção de hortaliças mudou-se para o vale do rio Loire e para a Bretanha, e as 

frutas passaram a vir das regiões mais ensolaradas do sul.  

As terras agrícolas nos vales ao redor de Paris foram sendo gradualmente urbanizadas e 

não sobrou quase nenhuma área produtiva. Portanto, reintroduzir a produção local de 

hortaliças e frutas na área de Paris não pode ser feito sem custos econômicos e ecológicos 

significativos.  

Túnis, ao contrário, está localizada no centro de uma planície que ainda é dominada pela 

produção de hortaliças e frutas e é uma das mais produtivas regiões hortícolas do país. 

Apesar da rápida expansão urbana, que se acelerou desde a independência, a agricultura 

em Túnis ainda contribui para abastecer a cidade com alimentos perecíveis frescos. A 

agricultura urbana no centro e na periferia da cidade abastece boa parte das prateleiras e 

bancas das quitandas, feiras e pequenos mercados locais e das cestas dos vendedores 

ambulantes.  

Mas a agricultura está constantemente ameaçada pelo crescimento da cidade, que vai 

causando a fragmentação das áreas agrícolas. Essa fragmentação vai inviabilizando 

atividades como o cultivo de frutas, que dificilmente é lucrativo em áreas com menos de 

três hectares. A produção de hortaliças, em contraste com a situação em Paris, ainda é bem 

desenvolvida.  

De modo geral, podemos afirmar que, por essas razões, as cadeias curtas baseadas na 

produção local de hortaliças e frutas dificilmente são viáveis em Ile-de-France, e na França 

como um todo, onde a produção de hortaliças está decrescendo (ver diagrama). Por outro 

lado, elas têm lugar na Tunísia, e seu desenvolvimento seria estimulado se essas cadeias 

fossem levadas em conta no planejamento urbano.  
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Porém isso não quer dizer que produção de hortaliças local ou urbana não deva ser 

apoiada em Paris. Ela tem um papel a desempenhar, por exemplo, no contexto da 

necessidade de manter áreas verdes e produtivas dentro e ao redor da cidade, e a 

necessidade de promover usos multifuncionais da terra (p.ex. combinando agricultura 

com armazenamento de água, recreação, educação ambiental), mas sempre promovendo o 

uso da terra de acordo com a sua vocação agronômica.  

 

Proximidade entre consumidores e produtores: cadeias curtas, mas a que preço?  

Estudos comparativos conduzidos por vários anos pelo Centre Technique 

Interprofessionnel des Fruits et Légumes (CTIFL) mostram que, na França, os preços por 

produtos frescos são mais altos nos mercados locais do que nos supermercados. Isso não 

se reflete, porém, em muitas pesquisas e relatórios sobre os hábitos alimentares, que 

falham em mostrar que as preferências dos consumidores podem ser inconsistentes com as 

práticas de compras.  

A inconsistência: os respondentes frequentemente declaram que preferem os produtos 

agrícolas locais, comprados no mercado do bairro ou no local de plantio; porém 

recentemente o preço tem sido a sua maior preocupação, e eles acabam comprando os 

produtos em super e hipermercados – e nas bancas de promoções que oferecem descontos 

– mesmo que isso signifique algum sacrifício na qualidade.  

Isso deixa os produtores locais com a única opção de vender suas colheitas somente para 

os clientes mais ricos e dispostos a usar outros critérios que não apenas o preço. Essa 

clientela é encontrada no centro de Paris, e participa de várias formas de cadeias 

alimentares curtas.  

Como as cestas de hortaliças e outras formas de agricultura apoiada pela comunidade 

(como as praticadas pela Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne - 

AMAP). Eles podem fazer isso por que estão interessados na preservação de variedades 

antigas e raras de frutas e hortaliças, ou por que querem apoiar e manter a agricultura 

local. As iniciativas de produção subsidiada por quem pode mais, para que os produtos 

cheguem mais baratos a quem pode menos, como em Chicago, por exemplo, onde os 

produtos locais são vendidos mais caros aos mais ricos e mais baratos aos mais pobres, são 

muito raras em Paris.  
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Porém a consequência dessa situação é que o desejo por proximidade é de fato traduzido 

em uma desconexão entre os locais de produção (que acontece em subúrbios distantes) e o 

consumo (que se dá no centro da cidade).  

As distâncias percorridas, no trânsito urbano, por pequenos caminhões que retornam 

vazios, resultam em custos energéticos maiores do que aqueles consumidos por um 

produtor no vale do Loire abastecendo o mercado atacadista de Les Halles de Rungis ou 

os hipermercados, que compram grandes volumes de vários produtos e os transportam 

em grandes caminhões.  

A diferença em custo energético torna-se ainda maior quando os próprios consumidores 

vão de carro até o local de produção para comprar a sua comida.  

Na Tunísia, ocorre o contrário, pois a distribuição via cadeias curtas é uma prática 

tradicional ainda em uso e amplamente difundida. De acordo com os dados que colhemos 

na Grande Túnis, os preços das frutas e hortaliças são muito mais baratos nos mercados 

locais e bancas nas vizinhanças, em grande parte abastecidos pelos produtores 

periurbanos, do que nos supermercados.  

As pessoas mais pobres vivem nos subúrbios, por 

isso as pessoas mais interessadas em comprar 

alimentos baratos vivem perto de onde eles são 

produzidos. Isso resulta em uma proximidade 

natural e geográfica entre produtores e 

consumidores, e em equilíbrio ambiental mais 

positivo do que ocorre na França.  
A produção de alimentos é fundamentalmente uma atividade 

educativa - Foto: Roland Vidal 

Conclusões  

A demanda pela agricultura local nas regiões urbanas da Europa vem principalmente dos 

moradores que não estão familiarizados geralmente com as realidades econômicas da 

produção agrícola (Vidal e Fleury, 2009). As cadeias de valor mais curtas são defendidas 

do ponto de vista da gestão das áreas periurbanas, embora – na visão dos autores – elas 

não atendam nem os requisitos de uma política alimentar sustentável, nem as exigências 

para otimizar o impacto ambiental da agricultura. Ao mesmo tempo, as cadeias curtas em 

Túnis representam uma forma de distribuição que está ancorada na economia local e nos 

hábitos dos moradores urbanos em geral. Mesmo assim, Túnis está perdendo aos poucos a 

sua agricultura local conforme avança o processo descontrolado da urbanização.  

Nos casos apresentados aqui, temos dois tipos bem diferentes de cadeias de alimentos 

curtas. No caso da França, falamos da produção local de alimentos que a comunidade 

pretende apoiar, mas que na verdade só é apoiada por uma parcela mais rica e bem 

minoritária. 
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Essa forma de produção e comercialização de frutas e hortaliças cobre apenas pequena 

parcela da área agrícola e apenas abastece uma pequena fração da população (esse 

mercado representa apenas 3% das frutas e hortaliças consumidas na França). Por outro 

lado, na Tunísia, estamos falando de uma forma de distribuição existente, que é gerida 

para manter seu lugar no mercado e alcançar uma ampla parcela da população.  

A viabilidade de cadeias curtas, em ambos os 

casos, depende das condições agroeconômicas e 

climáticas nas quais elas operam.  

Plantio comercial perto de Soukra (Grande Túnis) 

Foto: Roland Vidal 
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Construindo resiliência em comunidades vulneráveis de 

Quito: adaptando os sistemas locais de alimentos à mudança 

climática  

Isabelle Anguelovski  

Massachusetts Institute of Technology  

ianguelo@mit.edu  

As comunidades urbanas localizadas em assentamentos informais e nas encostas de alto 

risco em Quito (Equador) são as mais vulneráveis aos impactos da mudança climática, pois 

frequentemente encontram-se expostas a inundações, deslizamentos, secas e cadeias 

inseguras de abastecimento de alimentos. Isto é especialmente crítico já que muitas dessas 

comunidades dependem da agricultura urbana para assegurar meios de vida sustentáveis e 

alcançar a segurança alimentar.  

A partir de entrevistas realizadas em 

Quito em diferentes distritos da cidade 

com funcionários públicos, pessoal de 

ONGs e moradores, bem como com 

base em documentos e informes 

oficiais, este artigo discute se a 

municipalidade de Quito está pronta 

para adaptar os sistemas locais 

existentes aos impactos da mudança 

climática e para fortalecer as políticas e 

programas relevantes. 

Foto Marielle Dubelling  

A mudança climática em Quito  

Por sua localização geográfica e topografia montanhosa, o Equador é altamente vulnerável 

às mudanças climáticas, especialmente quanto aos recursos hídricos e sua conservação 

(Primeira Comunicação Nacional, Quito, 2000). Cidades como Quito já estão 

experimentando temperaturas médias mais altas e, em alguns casos, extremas (1), 

associadas a uma redução geral nas precipitações, e também a chuvas intensas e 

frequentes que causam deslizamentos e avalanches (Direção Metropolitana Ambiental e 

Fundo Ambiental, 2008). O derretimento dos glaciares tropicais e a destruição dos páramos 

(ecossistemas neotropicais do norte dos Andes que regulam os sistemas hidrológicos) 

também têm contribuído para o aumento dos custos ambientais e socioeconômicos da 

mudança climática. A médio prazo, essa maior vulnerabilidade aos riscos climáticos 

tornará mais difícil a gestão dos recursos hídricos do Equador e exacerbará os conflitos em 

torno deles (Governo do Equador et al., 2008).  
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O setor mais vulnerável é o da produção agrícola devido, sobretudo, a inundações e secas 

severas que vêm afetando a produção de banana, milho e soja e as plantações de arroz nos 

Andes inferiores, no Amazonas e na região costeira (Primeira Comunicação Nacional, 

2000). Em Quito, a maior parte dos habitantes pobres, indígenas e migrantes que vivem 

nas ladeiras e encostas pratica a agricultura urbana para melhorar sua nutrição e ter acesso 

a uma fonte de renda adicional.  

Nos anos 80 e 90, quando as populações indígenas andinas migraram mais intensamente 

para Quito, as famílias construíram suas casas nas 64 ladeiras e encostas que rodeiam a 

cidade, recorrendo muitas vezes à agricultura urbana de pequena escala – cultivo de milho 

e batata e criação de porquinhos-da-índia e frangos – como uma válvula de segurança e 

amortecedor social.  

Apoiando os agricultores urbanos  

A agricultura urbana no Distrito Metropolitano de Quito é apoiada oficialmente pelo 

programa AGRUPAR2, criado em 2002 e que funciona dentro do CONQUITO, órgão 

metropolitano dedicado ao desenvolvimento econômico. Os agrônomos do AGRUPAR 

fornecem sementes e mudas, conduzem as capacitações técnicas em produção agrícola e 

comercialização, e fortalecem as habilidades dos agricultores urbanos para gerir suas 

microempresas.  

Porém o AGRUPAR não proporciona títulos de terra oficiais. É responsabilidade de cada 

produtor urbano conseguir e assegurar sua área de cultivo em uma negociação direta com 

a prefeitura, obtendo assim o “arrendamento” de um terreno onde pode praticar a 

agricultura legalmente.  

O AGRUPAR apoia dois tipos de unidades de produção em áreas urbanas e periurbanas: 

1) hortas demonstrativas em terrenos comunitários ou em terras que a prefeitura arrenda a 

um preço mínimo aos agricultores, e que recebem uma certificação orgânica do 

AGRUPAR; e 2) réplicas familiares em terrenos de propriedade individual, quando as 

famílias se interessam na aplicação do modelo de horta 

demonstrativa em suas próprias parcelas.  

A produção do AGRUPAR é vendida nas vizinhanças, em 

“biofeiras”, ou através de um sistema de cestas de produtos 

entregues semanalmente aos consumidores. Um terceiro tipo 

de atividade produtiva, que não faz parte oficialmente do 

AGRUPAR, mas desenvolvido por famílias ligadas ao 

programa, consiste em cultivar milho e batata (geralmente) em 

uma pequena área nos quintais traseiros das casas. As famílias 

utilizam parte da colheita para o autoconsumo e vendem os 

excedentes aos vizinhos ou em vendinhas próximas. 

Foto Marielle Dubelling  
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Em Quito existem outros dois tipos de projetos de agricultura urbana, porém não são 

patrocinados pelo AGRUPAR. O primeiro tipo é formado pelas comunidades de áreas 

menos densamente povoadas, nos morros e páramos ao redor da cidade, que se envolvem 

na agricultura periurbana. Alguns projetos são apoiados pelo Fundo Ambiental da 

Agência Ambiental de Quito, e tendem a priorizar metas ambientais, como a gestão 

sustentável de recursos e a proteção do frágil ecossistema onde são implementados.  

O segundo tipo de projetos é formado por muitas famílias de baixa renda que vivem nos 

distritos ao sul (Vale dos Chillos) e a nordeste (As Delicias), cultivando produtos de forma 

independente em seus quintais ou em terrenos que ocuparam, porém sem ter qualquer 

titulação formal.  

De fato, a agricultura não é oficialmente reconhecida dentro dos distritos urbanos de 

Quito, e só é oficial e legal nos distritos periurbanos. Embora o Escritório de Planejamento 

Territorial “tolere” a produção urbana de alimentos, os agricultores locais enfrentam o 

risco da descontinuidade de seus arrendamentos.  

Geralmente os sistemas mais vulneráveis à mudança climática são aqueles localizados nas 

frágeis ladeiras e encostas ao redor da cidade, ou em áreas periurbanas localizadas em 

altitudes acima dos 3.500 m (2).  

Quito recebe parte de sua água potável do Glaciar Antisana, cujo tamanho diminuiu 7 a 

8 vezes mais rápido nos anos 90 em comparação às décadas anteriores - o Antisana 

perdeu 23% de seu tamanho entre 1993 e 2005 (Francou et al., 2000; Cáceres et al., 2005). 

Adaptação à mudança climática  

As mudanças nos padrões climáticos já estão afetando os agricultores urbanos de Quito. 

As frequentes secas e eventos climáticos extremos, incluindo chuvas intensas e 

inundações, estão forçando as famílias a cultivar produtos mais resistentes e a melhorar a 

conservação do solo.  

Por exemplo, as famílias que estavam acostumadas unicamente a cultivar milho e batata 

devem diversificar sua produção e cultivar produtos andinos de maior valor nutritivo, 

maior potencial de proteção do solo e menores necessidades hídricas, como quinoa, oca, 

aipo ou chago.  

Assim, os agricultores urbanos estão aprendendo a proteger os frágeis recursos naturais e 

a qualidade ambiental de Quito, especialmente aquelas famílias que vivem perto dos 

páramos ou usam a água de riachos originários dos glaciares ao redor de Quito.  

Dentro deste espírito, o Fundo Ambiental destinou pequenas subvenções para ONGs 

ambientais que ajudam comunidades agrícolas locais a melhorarem a conservação e o 

manejo sustentável dos ecossistemas de páramos e das áreas degradadas ao redor da 

cidade (ou seja, nos ecossistemas andinos semiáridos do Vulcão Ilaló), aumentando sua 

produtividade e diversificando seus cultivos.  
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Por exemplo, o Fundo Ambiental vem apoiando a ONG Ecopar em seu trabalho para criar 

uma granja agroecológica na área periurbana de Ilaló, que assegurará os meios de sustento 

para as famílias pobres isoladas através da produção orgânica, criará uma microempresa 

de comercialização dos produtos, e protegerá solos frágeis contra o uso de pesticidas e 

fertilizantes químicos. 

Considerando-se que a carência de terras e moradias acessíveis aos mais pobres no centro 

da cidade obrigou as populações indígenas e os migrantes a estabelecerem as suas casas 

nas encostas e colinas ao redor de Quito, e como dependem da terra agrícola urbana para 

satisfazer suas necessidades de alimentos, abordar a adaptação ao clima requererá pensar 

e repensar o planejamento do desenvolvimento estrutural da própria cidade.  

Isto significa avaliar as decisões atuais quanto ao uso do solo, melhorar as oportunidades 

econômicas e de moradia das populações mais pobres, e aperfeiçoar a coordenação das 

agências municipais que lidam com os impactos da mudança climática na cidade.  

A adaptação dos sistemas alimentares urbanos aos impactos da mudança climática 

também requer que os tomadores de decisões e planejadores, os órgãos municipais e as 

ONGs se envolvam em esforços concertados de grande escala para melhorar a proteção do 

rio, das águas subterrâneas e dos aquíferos de Quito, aumentando a eficácia do uso da 

água e dos sistemas de irrigação e abordando temas sensíveis, como a posse da terra e as 

políticas de crescimento urbano.  

Atualmente, um dos principais desafios no desenvolvimento de sistemas alimentares 

locais que sejam sustentáveis e equitativos é a integração da adaptação climática à 

realidade dos processos de tomada de decisões de todos os órgãos municipais relevantes.  

Os interesses econômicos de curto prazo, os projetos de desenvolvimento de grande escala 

e as decisões políticas abruptas continuam marginalizando as considerações de ordem 

ambiental e social.  

Embora a agricultura urbana em Quito seja apoiada pelo AGRUPAR e pelo Fundo 

Ambiental, as agências locais carecem dos instrumentos concretos, de trabalho em rede e 

de capacidade de coordenação – bem como do poder político – para fazer da adaptação à 

mudança climática e da agricultura urbana uma estratégia de longo prazo na cidade. 

Notas  

1) Entre 1939 e 1998, a região andina assistiu ao incremento médio da temperaturas na 

ordem de 0,11°C por década, contra um incremento global de 0.06°C por década 

(Governo de Equador, PNUD, e Ministério do Ambiente, 2008).  

2) http:// www.conquito.org.ec/agrupar/   

http://www.conquito.org.ec/agrupar/
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Promovendo cadeias de valor na agricultura urbana para o 

desenvolvimento local em Quito, Peru 

Alexandra Rodriguez Dueñas 

AGRUPAR 

arodriguez@conquito.org.ec 

O apoio do governo municipal à agricultura local em Quito nasceu como resposta à 

insegurança alimentar nas áreas mais pobres da cidade, e foi mais tarde expandido para toda 

a região metropolitana. A tecnologia produtiva usada foi adaptada às diversas zonas 

climáticas (entre 500 e 4.800 metros acima do nível do mar – ver também o artigo na Revista 

de Agricultura Urbana no. 22).   

O Projeto Participativo de Agricultura Urbana – AGRUPAR vem sendo implementado na 

área desde 2002, focando na segurança alimentar e promovendo o processamento da 

produção, o acesso ao microcrédito, a gestão de microempresas, a promoção de vendas e a 

comercialização dos produtos. 

 

Hortaliças embaladas na Bio-Feira 

Foto: Jatum Ayllu, AGRUPAR 2010 

mailto:arodriguez@conquito.org.ec
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Inicialmente os vários produtos cultivados pelas unidades produtivas apoiadas pelo 

AGRUPAR forneciam alimentação fresca e saudável para as famílias produtoras e os 

excedentes eram trocados em um processo solidário encorajado pelo projeto, ou vendidos 

nas hortas e vizinhanças. Com o passar do tempo, alguns produtores urbanos começaram 

a vender em eventos especializados denominados Bio-Feiras (organizadas pelo projeto), 

ou formaram redes para distribuir cestas de hortaliças orgânicas a consumidores 

cadastrados. 

Dessa maneira foi iniciado um processo de adicionar valor para os produtos da agricultura 

urbana. Além de viabilizar as Bio-Feiras, esse processo inclui também os seguintes 

aspectos: 

Atividades de colheita e pós-colheita melhoradas, para atender os padrões de qualidade 

exigidos pelos consumidores, envolvendo mais os produtores no processamento e 

comercialização dos produtos. Essas atividades incluem a limpeza, lavação, seleção, 

secagem, processamento ou moagem dos alimentos, considerando ainda que uma 

porcentagem da produção não poderá ser comercializada por questão de qualidade, 

devido a sua forma, cor, madureza ou tamanho inadequado. 

O uso de contêineres, embalagens e rótulos identificando a empresa, e cartões de visita, 

listas de preços e impressos com receitas. 

O uso de técnicas apropriadas para abater os animais, com ênfase no processamento 

adequado das carnes e nos controles da cadeia e comercialização de produtos animais em 

condições refrigeradas. 

Obter certificação orgânica para as unidades de produção que visam esse mercado, e 

melhorar o acesso a nichos específicos (vendas para embaixadas, instituições privadas e 

públicas etc.).  O custo desse processo é dividido igualmente entre o AGRUPAR e os 

produtores. 

Fornecer refeições prontas usando produtos orgânicos (vegetais e animais) provenientes 

das áreas produtivas, e contribuir para a recuperação cultural de certos alimentos 

tradicionais, hoje negligenciados. 

A experiência até agora mostrou que é preciso focar mais na capacitação e no apoio aos 

processos de desenvolvimento das cadeias de valor: não se pode exigir dos produtores que 

“façam bem” algo que “não conhecem”, com recursos que eles “não têm”.  

Por esta razão, é importante considerar a adoção de tecnologias alternativas que reduzam 

ou eliminem a dependência a recursos externos.  

O AGRUPAR encoraja as unidades produtivas a racionalizarem o uso da mão-de-obra ao 

longo do ano, diversificando horizontalmente a produção e integrando verticalmente o 

processo agrícola.  
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Isso envolve todos os atores, sejam os membros da família, da associação ou do grupo 

solidário, em todas as atividades que antecedem o processo produtivo e também nas que o 

sucedem, como o processamento e a comercialização.  

Microcrédito 

Um fator crítico que foi incorporado na cadeia de valor é o acesso a crédito para os 

produtores urbanos que não têm como obter financiamento no mercado financeiro para 

investir em suas necessidades específicas. Começando em 2009, o AGRUPAR montou um 

esquema de microcrédito autogerido, na forma de Sociedades Populares de Investimento - 

SPI). 

O esquema é adaptado às necessidades e características dos produtores urbanos e lhes dá 

um impulso adicional para seus negócios. Para aderir a uma das 35 SPIs atualmente 

operando em Quito, cada agricultor urbano contribui com um valor equivalente a $10 ou 

$20, dependendo de sua situação financeira.  

Porém, graças à alta lucratividade da venda de hortaliças orgânicas (especialmente tomate 

cultivado em estufas), os SPIs foram capazes de levantar bastante capital. Um estudo 

realizado em 8 SPIs, somando 120 produtores urbanos, mostra que seu capital acumulado 

em 2009 somava o equivalente a $50.800. 

Olhando para o futuro 

O uso de tecnologias alternativas e apropriadas tornou possível processar os produtos 

excedentes, conservá-los por mais tempo, reduzir as perdas e estender o período de venda. 

A organização de eventos promocionais, como as feiras comerciais e as reuniões de 

negócios, permitiu aos produtores envolvidos na cadeia de valor aprender sobre 

administração de negócios, estabelecer contatos com outros atores-chave, e tomar suas 

próprias decisões. 

A produção de uma variedade de tomate (Solanum lycopersicum), capaz de produzir a 

maior agregação de valor, foi escolhida como a “opção mais promissora” pelos 

agricultores. As empresas produtivas apoiadas pelo AGRUPAR incluem várias hortaliças 

certificadas, como cenoura, rabanete, beterraba, alface e brócolis. Esses produtos são 

vendidos em cestas de hortaliças orgânicas e nas Bio-Feiras.  

Além disso, também existe atualmente uma ampla variedade de produtos processados, 

como pickles, geleias e compotas, molhos, doces e bolos nutritivos, lanchinhos (como 

“chips” de batata ou banana), frutas secas, milho torrado, granola, derivados de mel, 

condimentos naturais, biscoitos, pão, queijo, iogurte, porquinhos-da-índia abatidos ou 

assados, galinhas abatidas, e um serviço de entrega de refeições saudáveis prontas.  

Em 2009, as Bio-Feiras venderam 28.675 kg de produtos avaliados em $69.500 e 

distribuíram 722 cestas orgânicas valendo mais de $5.000.  
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Até hoje, 56 empresas produtivas foram criadas, envolvendo 228 produtores urbanos (165 

mulheres), que ganharam o reconhecimento e a lealdade dos consumidores ao diversificar 

a linha de produtos disponíveis nas Bio-Feiras.  

Ao buscar formas de agregar valor à sua produção, eles inovaram e fortaleceram a sua 

organização, e superaram muitos problemas, como a aquisição de certificados de registro 

sanitário (que são bastante caros) e a permissão para ocupar espaços onde podem 

estabelecer pontos de venda em áreas seguras.  

Porém esses tipos de problemas requerem o apoio continuado do projeto AGRUPAR e de 

outras autoridades, de modo a garantir a continuidade de uma atividade que representa 

uma importante fonte de renda para os produtores urbanos pobres, que, de modo 

tradicional e em pequena escala, processam e vendem os excedentes que produzem.  

Notas  

1. Para maiores informações sobre SPIs: www.cepesiu.org/38.0.html 
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Agricultura urbana apoiada pela comunidade: O projeto 

Hortas Solidárias (Orti Solidali) em Roma, Itália 

Brunella Pinto 

pinto@fondazionedirittigenetici.org  

Les Levidow 

l.levidow@open.ac.uk 

Andrea Pasqualotto 

As redes alimentares locais na Itália são, em sua maioria, iniciativas promovidas pelos 

agricultores, com pouco envolvimento dos consumidores. Uma exceção a esta tendência é o 

Progetto Orti Solidali – POS – um exemplo ambicioso de “agricultura apoiada pela 

comunidade” (community supported agriculture - CSA) em Roma. Desde seu início em 2009, 

as Orti pretendem criar um modo mais sustentável de produzir e consumir alimentos. Seu 

slogan é: “nós não vendemos hortaliças; nós cultivamos a sua horta”’. 

Entre os vários tipos de agricultura urbana, a CSA encontrou um meio para criar relações 

mais próximas entre os produtores e os consumidores. De acordo com Henderson e Van 

En (1999), cada iniciativa de CSA é única. A CSA pode ser uma ferramenta para a 

mudança, aproveitando a atual preocupação com relação aos alimentos, predominante na 

Europa, para encorajar sistemas de produção mais sustentáveis, com maior 

responsabilidade da parte dos consumidores e retornos mais justos para os produtores. 

O acesso ao solo urbano 

Na Itália, o acesso às terras urbanas é 

garantido para as associações e empresas 

comunitárias (p.ex.: nos parques urbanos 

e suburbanos) ou para grupos especiais da 

população (como projetos de horticultura 

para idosos e iniciativas educativas para 

crianças). O acesso à terra não é garantido 

para usos comunitários mais gerais. 

 

Consumidores voluntários apoiando a agricultura 

Foto: Michele Vitiello 

Para expandir o acesso à terra nos espaços urbanos disponíveis, alguns ativistas propõem 

reviver e adaptar antigos costumes com relação aos “bens comuns”. Assim eram 

consideradas as terras, florestas e cursos d’água que podiam ser usados gratuitamente 

pelos camponeses na Europa medieval. Por exemplo, a terra arável pode ser vista como 

um “bem comum” que precisa ser preservado; do mesmo modo, os bens comuns urbanos 

poderiam ter usos alternativos coletivos.  

mailto:pinto@fondazionedirittigenetici.org
mailto:l.levidow@open.ac.uk
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O projeto Hortas Solidárias é uma parceria 

O projeto iniciou-se em uma entidade beneficente semiautônoma (Il Tetto Casal Fattoria), 

que abriga refugiados e jovens em situação de risco, com o objetivo de ajudá-los a 

desenvolver plenamente o seu potencial.  

Uma colaboradora dessa iniciativa, especialista em agricultura orgânica e participante da 

Escola Livre de Agricultura Sinergística ‘Emilia Hazelip’, idealizou a implantação de um 

sistema alimentar local urbano – que se tornou o projeto Orti Solidali.  

Mais do que uma forma de relação entre produtores e consumidores, o POS pretende ser 

uma iniciativa econômica e ambientalmente sustentável. Ele também pretende promover a 

inclusão social, tanto para os consumidores assinantes do esquema quanto para os 

agricultores que os alimentam – no caso, quatro jovens refugiados que vivem no abrigo. 

Uma parceria direta permite a eles aprenderem habilidades que poderão aplicar de modo 

independente onde quer que eles venham a viver no futuro.  

Após um treinamento em agricultura sinergística, os produtores (juntamente com um 

tutor) prepararam, em um terreno de 10.000 m2 na periferia de Roma, 60 pequenas hortas 

do tamanho adequado ao consumo de uma família.  

A área foi arrendada de uma cooperativa social que produz alimentos orgânicos no 

cinturão verde da cidade. 

Cada uma das parcelas foi reservada para uma família consumidora, que paga uma taxa 

anual e recebe semanalmente uma quantidade fixa de hortaliças produzidas em sua 

parcela específica e de acordo com suas preferências (escolhidas entre uma variedade de 

cultivos adequados para as várias épocas do ano). Nesse modelo de CSA, todo o trabalho 

necessário é fornecido pelos quatro jovens.  

A assinatura anual é calculada para cobrir os custos diretos da iniciativa (sementes, 

mudas, insumos e ferramentas) e o salário anual dos quatro trabalhadores, de modo que a 

atividade é plenamente autossustentável.  

Muitos itens essenciais – p.ex. implementos agrícolas, equipamento para irrigação e 

sementes – foram doados em resposta a apelos através da internet, de modo que o projeto 

pôde minimizar os custos iniciais e evitar dívidas financeiras em sua implantação. 

Essa iniciativa combina três condições de sustentabilidade:  

 A condição ambiental é promover uma prática agrícola com baixo impacto ecológico; 

 A condição econômica é criar uma renda estável para os jovens refugiados através da 

agricultura em pequena escala; e 

 A condição social é a reconstrução da relação de cooperação entre produtores e 

consumidores para incluir socialmente os agricultores através de oportunidades de 

trabalho no sistema alimentar da comunidade. 
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A agricultura sinergística  

As parcelas são cultivadas de acordo com os métodos da “Agricultura Sinergística”, 

desenvolvida pela espanhola Emilia Hazelip, baseada em parte nas ideias e experiência do 

japonês Masanobu Fukuoka (1985; ver também “O Jardim de Emilia Hazelip).  

Esse método consiste em uma abordagem ecológica que oferece soluções para os problemas 

da agricultura industrial e para os danos ambientais que ela provoca). A agricultura 

sinergística melhora a qualidade do solo ao usar canteiros permanentes cobertos sempre com 

bastante “mulch” (cobertura morta), e ao cultivar diversas plantas misturadas, de acordo com 

os princípios da fitossociologia.  

A agricultura sinergística não permite o uso de fertilizantes sintéticos nem o revolvimento do 

solo. Por este método, a maior parte do trabalho exigido pela agricultura convencional é 

dispensada, tornando-o a melhor opção para iniciativas envolvendo pouca mão-de-obra e 

com os maiores benefícios ambientais e econômicos.  

As hortaliças cultivadas por esse método sinergístico são de alta qualidade, completamente 

orgânicas e geralmente mais baratas do que as hortaliças orgânicas vendidas nos mercados de 

produtores e supermercados, já que não há custos com fertilizantes e seus custos com mão-

de-obra são bem menores.  

Embora métodos similares sejam usados também na permacultura, e outras linhas de 

agricultura natural, existem diferenças entre a agricultura sinergística e os demais sistemas.  

Firmando o compromisso com os consumidores assinantes 

Como é verificável em iniciativas similares ao redor do mundo, a CSA é mais do que um 

modelo de cadeia curta de valor. Ela também é um instrumento para criar e fortalecer 

relações sociais em um contexto urbano, ao construir comunidades alimentares ligadas a 

necessidades em comum, como a qualidade dos alimentos e a segurança alimentar.  

A coesão comunitária aumenta com a maior integração entre os produtores e os demais 

participantes, especialmente por meio de responsabilidades e resultados compartilhados. 

E isso traz muitos benefícios que vão além do próprio abastecimento alimentar melhorado.  

Como um dos primeiros passos para implantar uma iniciativa no modelo das Orti, o tutor 

deve organizar apresentações públicas para identificar os potenciais assinantes 

comprometidos. Inicialmente, foram recebidas 200 inscrições para as 60 parcelas 

disponíveis. O tutor selecionou cuidadosamente aquelas pessoas que mostraram um forte 

interesse nos objetivos sociais da iniciativa. Nenhuma exigência com relação à faixa etária, 

ao nível social ou econômico foi colocada. 

No início da campanha de subscrição, o tutor promoveu oficinas grátis sobre Agricultura 

Sinergistica para os interessados em se tornar assinantes.  
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A campanha de educação dos assinantes buscava transformar consumidores em consumo-

atores, um termo que tem sido popularizado na Itália (consumattore.wordpress.com, 

altromercato.it).  

Em retorno pela oficina, os assinantes devem prestar algum auxílio voluntário no cultivo 

da horta. Os assinantes foram solicitados a ajudar na implantação inicial das parcelas, e 

por meio desse trabalho voluntário foram dispensados de pagar parte de sua cota. 

A iniciativa das Orti Solidali está estruturada como uma parceria onde os assinantes e os 

horticultores compartilham responsabilidades e recompensas, diferentemente de outros 

métodos de CSA. Os assinantes pagam o mesmo preço fixo desde o começo: cerca de 300 

Euros por 52 cestas de hortaliças por ano. Isso tem sido suficiente para os 60 assinantes 

manterem os salários dos quatro horticultores, apesar de várias dificuldades na produção. 

Os agricultores recebem menos dinheiro do que nas cadeias alimentares convencionais, 

mas têm maior segurança financeira. Com os pagamentos no início da estação de plantio, 

eles podem comprar sementes, equipamentos e outros insumos. Os assinantes recebem 

mais produtos e de melhor qualidade por preços menores do que nos mercados de 

produtores; e cada um deles ainda “tem” uma horta produzindo só o que lhe interessa – 

uma vantagem sem comparação com o que é oferecido em outras cadeias curtas de 

fornecimento. 

Como em toda CSA, sua principal força são os consumidores e sua participação e 

compromisso de longo prazo – mais do que os preços mais baixos ou outros benefícios 

comerciais. Esse compromisso permitiu que o projeto superasse muitos obstáculos que 

poderiam tê-lo inviabilizado.  

O rumo adiante: uma nova ética 

A iniciativa enfrentou muita incompreensão e conflitos com a fazenda cooperativada que 

ofereceu a terra e a infraestrutura, aparentemente por causa de objetivos organizacionais 

bem diferentes. Além disso, a Orti enfrentou seca e ventos fortes, e, uma vez, ovelhas 

invadiram a área, comendo e destruindo tudo. No outono de 2009, os responsáveis pela 

iniciativa decidiram mudá-la para outro local, e reconstruir completamente a 

infraestrutura da horta. 

Essas dificuldades causaram um grande atraso na produção e distribuição das cestas, 

limitando o envolvimento de mais assinantes na rede da CSA. A participação dos 

assinantes foi prejudicada pela sua pouca disponibilidade de tempo (consumido nas 

tarefas urbanas cotidianas), combinada com a localização periurbana dos dois terrenos 

(que consumia um tempo significativo no deslocamento). Mesmo assim, os assinantes da 

Orti mantiveram seu compromisso, em parte graças à cuidadosa seleção inicial. Apesar 

dos atrasos na distribuição das cestas, apenas um dos 60 assinantes decidiu pela suspensão 

de seu contrato. 

consumattore.wordpress.com
http://www.altromercato.it/
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Para pesquisar as atitudes dos assinantes, especialmente seu compromisso com o projeto, 

foram distribuídos questionários perguntando sobre as suas motivações e satisfação, e seu 

envolvimento na iniciativa de CSA. Em ordem de importância, suas motivações eram 

éticas, ambientais e sociais.  

A maior parte das respostas enfatizou o compromisso ético envolvido nessa iniciativa, 

embora as respostas também incluíssem opções “econômicas” e de “segurança alimentar”. 

Essas respostas ilustram a surgimento de uma nova ética que afeta os fatores econômicos, 

sociais e ambientais, oferecendo novas relações alternativas na produção e distribuição dos 

alimentos (Dalla Costa, 2007). 

No projeto Orti, a comunicação entre os produtores e os consumidores se dá 

principalmente por meio da internet – usando-se uma lista de endereços e um blog. Nas 

respostas dos assinantes ao questionário, a comunicação foi vista como suficiente para eles 

se sentirem envolvidos na iniciativa, apesar dos atrasos na distribuição das cestas.  

Quando perguntados sobre como superar essas dificuldades, surgiram sugestões como 

‘esperar que os obstáculos sejam superados’ e “usar a força e os recursos do grupo” para 

prosseguir com o projeto. Quando perguntados sobre como enriquecê-lo, os assinantes 

sugeriram as seguintes atividades: construir uma rede; combinar os vários tipos de 

conhecimentos disponíveis; fortalecer o grupo e suas interrelações. 

A tabela abaixo resume as principais forças e fraquezas do projeto Orti Solidali após um 

ano de atividade. 

Pontos fortes Pontos fracos 

O método agronômico usado reduz a pressão ambiental e a 

dependência de recursos fósseis.  

Benefícios econômicos – a renda líquida para os horticultores por 

área cultivada é maior e mais estável do que na agricultura 

convencional.  

O solo se valoriza pela introdução da função social da agricultura. 

A zona periurbana torna-se uma referência diária para os 

moradores urbanos.  

Os assinantes pagam diretamente pela atividade agrícola, sem 

intermediários. 

O potencial de gerar emprego e, portanto, 

sustentabilidade econômica para muitas pessoas, 

não é significativo.  

A distância geográfica prejudica maior envolvimento 

dos assinantes urbanos. 

Os assinantes têm pouco envolvimento, 

especialmente nas atividades agrícolas. 

Com base nesse levantamento e em nossa experiência, podemos sugerir que uma iniciativa 

de SCA deve começar com as seguintes medidas: (1) uma seleção inicial cuidadosa dos 

participantes quanto à sua motivação para assegurar um compromisso firme; (2) maior 

proximidade possível entre o campo de cultivo e a comunidade de assinantes; e (3) 

variadas atividades comunitárias ao redor das hortas para fortalecer a coesão social entre 

os assinantes. 
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O projeto Orti Solidali demonstra que iniciativas de SCA podem desenvolver alternativas 

para o crescimento econômico, o consumo crescente e as cadeias de grande escala, 

orientadas para a maximização dos lucros.  

Algumas estratégias alternativas foram conceituadas como “decrescimento” – tentando 

satisfazer as necessidades humanas com o uso mínimo de recursos naturais, operando 

portanto fora de uma economia “racionalmente calculável” (ver Fotopoulos, 2007; 

Fournier, 2008; Latouche, 2006, 2009).  

Um exemplo de decrescimento, as Orti de Roma obtêm recursos e oferecem benefícios que 

não são mensuráveis pelas cadeias de valor convencionais. Ao mesmo tempo, seus 

métodos têm uma relevância maior, para além dos objetivos do decrescimento. 
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Farm City e Hortus Aquarius: uma abordagem de projeto 

modular e sinergético na prática 

Gilbert Curtessi 

Maarten Feberwee 
g.curtessi@transmare.nl +31 6 50615462 

www.farmcity.eu 

O sistema Farm City propõe um conceito que pode ser aplicado na criação de polos agrícolas 

com características econômicas, ecológicas e sociais que buscam sempre o desempenho 

ideal. Vários estudos de caso do conceito Farm City foram realizados nos últimos dois anos, e 

neste artigo descreveremos dois exemplos: o Jardim Zoológico de Roterdã, na Holanda, e o 

Hortus Aquarius, em Omã. 

O Farm City é uma ferramenta de design ambiental-produtivo desenvolvida por Gilbert 

Curtessi (Happy Shrimp, Allcomm, Transmare & EnergyTransformers) e Maarten 

Feberwee (Ecomimics, Revaho).  

A formação de Curtessi como empresário e pesquisador está relacionada com a primeira 

fazenda (a Happy Shrimp Farm) de produção de microalgas e camarões tropicais 

(Salicornia) na Holanda, utilizando o calor residual trazido de uma usina localizada a 2 km 

por meio de uma infraestrutura de conexão. O cultivo é todo baseado num sistema 

modular, já sugerindo o sistema Farm City. Feberwee havia terminado seu mestrado em 

ecologia na TU Delft escrevendo uma tese sobre o conceito modular da Farm City.  

 

O projeto Farm City para o Zoo Blijdorp em Roterdã: vista aérea – Foto: Farm City 

mailto:g.curtessi@transmare.nl
http://www.farmcity.eu/
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Curtessi e Feberwee identificaram uma simbiose entre seus projetos e começaram a 

desenvolver os novos conceitos a partir de 2012. Hoje em dia, o objetivo é encontrar novos 

interessados dispostos a projetar, financiar e implantar empresas “agroenergéticas” 

baseadas nos princípios do sistema Farm City. 

Farm City concentra-se na produção de alimentos em combinação com a educação, a 

recreação e a promoção da saúde, por meio de negócios equilibrados e viáveis. A meta é 

atingir um nível ótimo de resultados sociais, econômicos e ecológicos. O Farm City 

implementa seus módulos de acordo com uma visão sistêmica, de ecologia industrial. 

A ecologia industrial estuda como os materiais e a energia fluem através dos sistemas 

industriais. Seus princípios são a analogia com os ecossistemas naturais, uma abordagem 

holística e sistemática e a colaboração multidisciplinar. (Garner e Keoleian, 1995). 

Um módulo refere-se a um determinado processo agrícola, tecnologia ou espaço físico. Por 

meio dos fluxos de entrada e saída dos materiais orgânicos, da energia e da água, os 

módulos interagem uns com os outros e com outros fluxos externos, de modo a criar um 

sistema tanto quanto possível fechado, cíclico. 

Este conceito é um exemplo da "agricultura metropolitana" promovida na Europa 

Ocidental e que pode ser útil para outras cidades ao redor do mundo. 

O Zoo de Blijdorp, em Roterdã 

O projeto Farm City no Zoo de Blijdorp consiste em um parque integrado ao 

estacionamento existente, uma estufa e uma horta vertical, além de instalações de pesquisa 

e alojamento para estudantes. 

A proposta econômica é baseada na venda de produtos de alto valor, tais como flores, 

alimentos, ração animal, biogás e fertilizantes. Os materiais orgânicos que entram no 

sistema provêm do jardim zoológico e das zonas urbanas circundantes.  

O principal objetivo é manter os fluxos de materiais orgânicos, energia e água circulando 

dentro do sistema o maior tempo possível. Os resíduos biodegradáveis a partir do jardim 

zoológico, das famílias do bairro, dos jardins privados, do parque-estacionamento e da 

horta vertical são suficientes produzir adubo e energia, recursos cada vez mais valiosos. 

A direção do Zoo de Blijdorp tem grande interesse no desenvolvimento sustentável de sua 

operação, e uma equipe “verde” foi criada para garantir que todos os recursos sejam 

aproveitados. 

 O Zoo acomoda um grande aquário chamado Oceanium, localizado na área de expansão 

do zoo, que inclui uma entrada para o novo estacionamento, medindo 3,2 hectares. O 

plano é transformar essa área num centro de agricultura multifuncional. (Ver: 

www.blijdorp.nl). 
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O projeto Farm City para o Zoo Blijdorp em Roterdã: vista da rua – Foto: Farm City 

No Zoo de Blijdorp há diversos fluxos de materiais orgânicos que precisam ser 

assimilados: principalmente estrume, palhas e outros resíduos biodegradáveis (35.000 kg - 

50-60% de umidade) e resíduos de madeira (10.000 kg). (?) 

O óleo de fritura descartado pelos restaurantes é usado para movimentar um navio de 

propriedade de Blijdorp destinado ao transporte de água salgada.  

Para aquecer as instalações, o zoológico consome cerca de 1,2 milhões de m3 de gás (?), 

sendo que o aquário Oceanium consome 30% desse total. 

Além disso, o jardim zoológico consome grandes quantidades de água de diferentes 

fontes, o que equivale a um total de 219.300 m3 por ano. As águas residuais do zoológico 

são parcialmente descartadas nas águas superficiais (lagoas etc.), tratadas em parte através 

de leitos de filtração. As águas negras e a salgada são descarregadas no esgoto. 

O cultivo vertical fornece energia e ração animal. O sistema poderia contribuir para uma 

diminuição drástica nos “quilômetros alimentares” e no custo da ração animal. O extenso 

parque paisagístico poderia funcionar como um sistema de filtragem natural e de coleta de 

águas pluviais. 

Uma pequena usina de biogás transforma (?) estrume, águas negras e outros resíduos 

biodegradáveis em biogás, calor e eletricidade de modo muito eficiente.  

O grande parque integrado ao estacionamento funciona como sistema de filtragem natural 

e de coleta das águas pluviais. A chuva tem uma área de 3,2 ha onde pode infiltrar no solo, 

ao invés de ser conduzida para o sistema de drenagem de águas pluviais. Outra vantagem 

é o efeito de sombreamento no estacionamento, resfriando a temperatura dos carros 

estacionados.  

O próximo passo será um projeto detalhado para conectar todos esses fluxos de água, 

materiais e energia. O desenvolvimento do projeto pode ser aprimorado por uma equipe 

de pessoas interessadas, ligadas, por exemplo, ao próprio jardim zoológico, a 

universidades, à empresa que administra o estacionamento, a uma empresa imobiliária 

vizinha (ver figura). 
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Benefícios sociais, ecológicos e econômicos para Roterdã 

• Maior sustentabilidade na agricultura; (re)circulação da energia, da água e dos fluxos 

orgânicos (por exemplo, nutrientes); 

• Implantação de parques multifuncionais para a agricultura e atividades culturais; 

• Valorização imobiliária da vizinhança, graças ao melhoramento estético criado pelo 

parque integrado ao estacionamento existente; 

• A maior disponibilidade de alimentação animal local, a segurança alimentar 

melhorada e o acesso facilitado aos alimentos produzidos localmente reduzem a 

necessidade de transporte em uma área de tráfego denso; 

• O novo parque favorece a biodiversidade e fornece um habitat para espécies vegetais 

e animais de pequeno porte; 

• Aproveitamento útil de sistemas biológicos naturais, por exemplo, os “serviços” de 

polinização, de filtração de água e de compostagem; 

• A exploração comercial de uma grande área atraente de público, graças aos múltiplos 

usos do espaço; 

• A introdução de uma grande variedade de espécies vegetais e animais. 

Oman; Aquapolis e a "Hortus Aquarius"  

Nas próximas décadas, a população mundial deverá continuar crescendo rapidamente. 

Este desenvolvimento irá demandar grandes quantidades de água doce para a produção 

de alimentos e de água potável para abastecer as famílias e o setor industrial. 

Uma solução para a escassez de água coerente com os princípios do sistema Farm City foi 

a adotada no projeto Hortus Aquarius, integrado ao Centro Aquapolis, em Omã, 

desenvolvido pela empresa Lim Schrimps em conjunto com parceiros internacionais com 

capacidade para produzir  

2000 milhões de toneladas de camarão (?) a partir de 2014. A Lim Schrimps é responsável 

pelas questões operacionais e ações necessárias para a implementação do negócio final. 

Atualmente estão sendo discutidas alternativas para integrar os sistemas de produção de 

camarão e de hortaliças. 

Ao produzir e vender verduras salinas (?), será possível atender à demanda dos 

consumidores por esses alimentos com produtos cultivados na região. 

A implementação, desde o início, de um sistema modular de crescimento gradual da 

capacidade de produção mantém o processo controlado e reduz certos riscos. 
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O Hortus Aquarius é único no sentido em que simula um método seminatural de 

produção de camarões. Curtessi iniciou o conceito de design juntamente com a Lim 

Schrimps, e atua como coordenador do desenvolvimento do negócio. 

Feberwee, proprietário da Ecomimics, "uma empresa de engenharia de processos 

criativos", assume a responsabilidade de grande parte da concepção e da proposta técnica 

do Aquário Hortus, juntamente com a Revaho, uma empresa atacadista de produtos 

ligados à água e à irrigação com sede na Holanda. 

Feberwee e Curtessi, com a colaboração dos parceiros interessados, são os responsáveis 

pelo projeto final, pelo modelo de negócio e pelos planos dos investimentos necessários 

para a sua implementação. 

A comercialização e a distribuição serão executadas por parceiros experientes, quando o 

produto esteja totalmente desenvolvido. O suporte inicial para o projeto Hortus Aquarius 

em Omã será dado por IMARES, ligado à Universidade de Wageningen, Holanda. 

Benefícios sociais, ecológicos e econômicos para Omã 

O Aquarius Hortus será um jardim visualmente atraente onde os produtos salinos (?) 

comestíveis serão produzidos usando um método durável, inovador e socialmente 

responsável de produção, sem impacto ambiental nem interferência nos processos 

naturais. O projeto é baseado numa infraestrutura modular semicontrolada e no 

processamento dos nutrientes contidos nos efluentes líquidos. 

O fator crucial para o sucesso da Aquarius Hortus é a disponibilidade de água salgada e 

de um mínimo de água doce em um ambiente controlado. O nitrogênio, o fósforo e o 

potássio provindos de outros processos agrícolas estão disponíveis como um fluxo de 

nutrientes úteis, beneficiando os resultados ecológicos e operacionais do sistema. 

O projeto Aquarius Hortus é único nesse sentido: ele simula um método de cultivo 

seminatural. Uma vez que a fase de germinação tenha ocorrido, após uma semana de 

irrigação com água doce, restam quatro semanas para o produto crescer até o tamanho 

desejado usando-se a luz do dia e efluentes salgados, coletados a partir de um ponto no 

Centro Aquapolis, em um sistema de aquicultura circular. Usando sistemas de irrigação 

com base nas marés, os legumes salinos são irrigados em um ambiente semicontrolado. 

Após a irrigação, o efluente das lagoas de vegetais salinos é coletado e armazenado para 

posterior reutilização. O sistema assegura a disponibilidade de legumes salinos frescos 

durante o ano todo. 

O projeto Hortus Aquarius compreende certos aspectos inovadores que podem fornecer 

soluções para vários problemas atuais e /ou futuros: 
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 Sistema produtivo modular e simbiótico, com base nos princípios da ecologia 

industrial - a água residual do camarão é usada para irrigação e contém um fertilizante 

natural para os produtos hortícolas salinos, reduzindo o uso de nutrientes externos. 

 O método de irrigação para os legumes salinos age como um filtro biológico que 

expande o desempenho técnico e econômico do sistema de produção de camarão. 

 Redução do fluxo de resíduos – a água e a energia são utilizadas de forma eficiente 

dentro de ambas as empresas, reduzindo os fluxos de resíduos e eliminando a 

necessidade de água extra ou outra fonte de energia de fonte potencialmente poluente. 

 Produção contínua – o Hortus Aquarius resolve os problemas da disponibilidade por 

todo o ano, da qualidade e do frescor dos vegetais salinos. 

 Geração de trabalho e renda. 

 Promoção do desenvolvimento socioambiental em torno do Aquarius Hortus. 

 Desenvolvimento de um mercado inovador, prático e promissor, combinando 

aquicultura e horticultura. 

Unindo a teoria e a prática 

Atualmente o conceito Farm City encontra-se numa fase em que a aplicação prática de 

uma teoria exige soluções em termos de projeto. 

Durante a última década, muitas teorias e diversos modelos foram desenvolvidos no 

domínio da agricultura sustentável, da ecologia industrial e dos sistemas agroenergéticos 

modulares integrados; agora, o passo precisa ser dado para chegar a exemplos práticos de 

sistemas agroenergéticos que demonstrem as suas vantagens para o ambiente urbano. 

Em grande medida, a localização, o clima e a atmosfera definem o sistema modular e a sua 

concepção.  O clima desértico de Omã é completamente diferente do clima de Roterdã. Os 

fluxos e as demandas de entrada e saída também diferem completamente nesses dois 

locais.  Isso alimenta a confiança e a motivação dos autores de prosseguirem em sua 

missão de desenvolver o conceito de projetos agrícolas modulares. 

PRODUÇÃO  

(plantas & animais, 

energia, serviços) 

 RECREAÇÃO  VAREJO  
EDUCAÇÃO 

SAÚDE 

Farm City combina várias funções - Diagrama: Farm City 

Referências 
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Artigo publicado na edição no. 28 da Revista de Agricultura Urbana 
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Siemen Cox 

Marcar Slegers 

Em seu livro The Blue Economy (A economia azul – ver destaque), Gunter Pauli descreve 100 

casos de negócios viáveis a partir do lixo local. A produção de cogumelos em borra de café é 

um deles. Enquanto estávamos trabalhando no sentido de identificar meios de vida mais 

sustentáveis, o livro de Pauli nos inspirou a começar nosso “RotterZwam”, um pequeno 

empreendimento com cogumelos comestíveis, cultivados em uma antiga piscina tropical na 

cidade de Rotterdam. 

Da redução dos resíduos à produção de alimentos 

O café é, depois do petróleo, a commodity mais negociada no mundo (?). 

A Holanda produz cerca de 60 mil toneladas de resíduos de café por ano; Roterdã sozinha 

produz 3 mil toneladas anualmente. Apenas 0,2% do grão do café acaba numa xícara; os 

99,8% restantes dele são desperdiçados... 

A RotterZwam usa esse resíduo como um insumo básico em seu processo de produção de 

cogumelo-ostra (Pleurotus ostreatus). O objetivo é converter o máximo possível dessas 3 mil 

toneladas em alimento. 

Nós procuramos fazer isso, parcialmente, através do cultivo de cogumelos no prédio de 

uma piscina pública desativada no centro da cidade. Nós também desenvolvemos e 

vendemos um “kit-cultivo” que permite às pessoas converterem sua própria borra de café 

em comida em casa. 
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Além da borra de café, também usamos a casca do grão, outro resíduo do processamento 

do café, para servir de substrato.  

No início, nós usávamos palha misturada com os resíduos de café para facilitar maior 

aeração no substrato, e, por conseguinte, favorecendo a desenvolvimento do micélio. 

Depois, procurando reutilizar os resíduos tanto quanto possível, descobrimos que em vez 

de palha nós também podíamos usar a casca do grão de café com o mesmo efeito na 

aeração. A casca é separada dos grãos quando esses vão ser torrados, e as empresas 

torrefadoras normalmente a jogam fora em grande volume, como um mero resíduo.  

As vantagens de utilizar a casca em vez da palha é que a casca já vem mais selecionada e é 

um subproduto gratuito, enquanto que a palha precisava ser comprada e picada, num 

processamento adicional que consumia energia antes de poder ser utilizada. 

Fizemos acordos de fornecimento com a maioria dos microtorrefadores em Roterdã e 

entorno para recolher o suficiente para a nossa produção. 

Nós buscamos a casca, acondicionadas em sacos plásticos, gratuitamente, uma vez por 

mês. Em vez de entregarem os sacos para os coletores de resíduos municipais, eles dão 

para nós de bom grado, já que não faz diferença em suas operações e eles gostam de 

colaborar com a nossa iniciativa. 

O foco da RotterZwam é muito local, porque o transporte de alimentos ao longo de 

grandes distâncias resulta em: a) emissões de CO2 e custos elevados com energia, e b) um 

sistema mais sensível a interrupções, pois depende de fatores externos que podem afetar a 

entrega.  

Qualquer funcionário de supermercado pode dizer o que acontece quando dois ou três 

caminhões estão atrasados: prateleiras vazias e vendas perdidas. 

Transportar os resíduos de café também traz desafios. É preferível usá-los frescos no 

processo, caso contrário, precisam ser pasteurizadas antes de serem incorporados no 

substrato de produção dos cogumelos – elevando o consumo de energia e os custos da 

preparação adequada para o crescimento dos fungos. 

Uma importante vantagem da produção local em pequena escala é funcionar em cadeias 

curtas, onde obter borra fresca de café não é problema. Nós recolhemos um volume 

suficiente desse resíduo nas cafeterias localizadas num raio de 3,7 km do local de 

produção – uma viagem de bicicleta! 

Além disso, não vemos o cogumelo-ostra como o nosso objetivo final. Vemos ainda novas 

oportunidades na extração de enzimas do substrato, quando este já está esgotado para os 

cogumelos, que podem ser úteis na indústria do papel. 

Mesmo depois de extraídas as enzimas, o resíduo ainda se presta para ração animal e 

como um composto de alta qualidade para os agricultores de Hoeksche Waard. 
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Mark & Siemen de Rotterzwam.  

Foto: Rotterzwam 

Esses são apenas dois exemplos de 

possíveis utilizações dos subprodutos 

que prevemos no futuro próximo. 

Nós também compostamos parte do 

nosso substrato usado com a ajuda de 

minhocas, no sistema HungryBin - 

hungrybin.co.nz  . 

A demanda do mercado 

Descobrimos que não é difícil vender nossos cogumelos. Recebemos muitas encomendas 

através do Facebook sem fazer muito marketing (ou, na verdade, nenhum). 

As pessoas estão muito interessadas em nossa iniciativa porque gostam que nós: 

 produzimos alimentos localmente em vez de transportá-los através do mundo; 

 usamos borra de café para produzir alimentos, que de outra forma seria queimada 

num incinerador de resíduos; 

 produzimos cogumelos que transformam os nutrientes em alimento humano de modo 

25 vezes mais eficiente do que ocorre na carne; e 

 cultivamos cogumelos finos aproveitando os resíduos da cidade (a borra de café) num 

equipamento urbano abandonado (a piscina desativada). 

Nós geramos cerca de 50% de nossas receitas com a produção de cogumelos. 

Nós os vendemos por 10 euros o quilo para restaurantes e empresas de alimentação, e a 15 

euros o quilo para os consumidores. Queremos produzir cerca de 7.500 a 10.000 quilos por 

ano, a fim de fazer cerca de 100.000 euros por ano. Além disso, desenvolvemos e 

vendemos o Growkit para a produção doméstica e em breve estaremos vendendo os 

composteiros-minhocários HungryBin. 

Nós também realizamos oficinas e oferecemos oportunidades de emprego, e traduzimos 

uma das fábulas de Gunter Pauli para o holandês, para inspirar mais crianças a 

continuarem sonhando. 

Um dos desafios que enfrentamos é aumentar a nossa produção. Nós vendemos 

principalmente cogumelo-ostra cinza, mas nós também produzimos o amarelo e o rosa, e 

colhemos duas a três vezes a partir de um bloco (?). Muitos dos restaurantes gostariam de 

encomendar quantidades maiores, de até 5 quilos por semana. 

Porque a nossa produção total é atualmente de cerca de 20 quilos por semana, precisamos 

aumentar a produção. Nós terminamos recentemente a nossa campanha de crowdfunding, 

e recebemos 20.000 € que vamos usar para crescer da fase de start-up para a fase de pleno 

funcionamento.  

http://www.hungrybin.co.nz/
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Gostaríamos de crescer primeiro para 50 quilos por semana e depois para 150 quilos por 

semana. Estamos interessados em colaborar com outros produtores, e planejamos comprar 

contêineres refrigerados para expandir nosso negócio. 

Impactos alcançados 

Descobrimos que várias empresas e ONGs querem conversar com a gente. Elas gostariam 

de estudar conosco formas de colocação para pessoas desempregadas. Além disso, 

egressos do sistema prisional poderiam ser treinados em nossa fazenda urbana. 

As pessoas gostam de trabalhar com a gente e de oferecer sua experiência e conhecimentos 

em administração, marketing e oportunidades de negócios. 

Interessados da Suécia, França, Bélgica e Holanda concluíram seus estágio, trabalhando 

conosco por uma semana para aprender o processo de preparação do substrato. 

Nós lhes ensinamos também como trabalhar com o governo local, e outras coisas que 

aprendemos ao longo do tempo sobre a implantação do processo, as técnicas necessárias 

para adaptar os equipamentos de grande escala para a produção em pequena escala, e 

assim por diante. 

Várias empresas estão implementando o cultivo de cogumelos sobre borra de café, mas 

poucas estão dispostas a compartilhar a receita. Leva cerca de dois anos para dominar o 

processo quando se começa do zero. 

Devido ao enorme potencial de criação de emprego, de reutilização de edifícios 

abandonados, da produção local de alimentos, e da agricultura urbana rentável de 

pequena escala, queremos que mais pessoas saibam como o processo funciona. 

Com esse objetivo, criamos a Learning Network Mushroom (mushroom-learning-

network.org), juntamente com Charles van der Haegen, Ivanka Milenkovic e Camila 

Amaya Castro, e mais a ajuda de alguns outros amigos.  

Nessa plataforma nós compartilhamos o caso de negócio do cultivo de cogumelos, e os 

detalhes do processo. 

Dessa forma, os empresários de toda a Europa (e além) podem aprender e compartilhar 

seus conhecimentos. 

A “Blue Economy” como inspiração 

A “Economia Azul” é uma nova abordagem de negócios que está recebendo cada vez 

mais atenção nos debates sobre o desenvolvimento econômico sustentável e economia 

circular. 

O conceito “economia azul” foi introduzido por Gunther Pauli, um pensador 

socialmente engajado e ex-CEO da empresa Ecover na Bélgica. O seu núcleo é 

concentrar-se sobre o que acontece com os materiais quando eles são jogados fora. 

http://www.mushroom-learning-network.org/
http://www.mushroom-learning-network.org/
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A estratégia baseia-se nos princípios da natureza: os resíduos de um sistema tornam-se 

alimento para outro sistema. Pode levar algum tempo e alguns processos complexos, 

mas no final os materiais (nutrientes na natureza) circulam e retornam à sua forma 

original. 

Gunther Pauli escolheu “economia azul” para nomear o seu conceito e sua abordagem 

para demonstrar sua decepção com relação à “economia verde”. 

O conceito “economia azul” tornou-se conhecido quando Pauli, com sua rede de 

cientistas (Zero Emissions Research & Initiative - ZERI), publicou o relatório "A 

Economia Azul: 10 anos, 100 inovações, 100 milhões de empregos". 

 Este relatório foi preparado pela ZERI para um projeto do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), chamado de "100 melhores da Natureza” (Nature’s 

100 Best), com o objetivo de encontrar soluções sustentáveis, inspiradas na natureza, 

para a indústria e a sociedade, contribuindo para a realização dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pela ONU. 

As cem melhores soluções – que têm o potencial de mudar os modelos de negócios 

existentes – foram finalmente recolhidas e publicadas no livro "The Blue Economy". 

A economia azul é uma resposta negocial aos desafios sociais e ambientais, e vai além da 

sustentabilidade – como esta costuma ser apresentada. 

A economia azul busca encontrar novos caminhos inéditos para a indústria e as pessoas 

trabalharem mais conforme os sistemas naturais, promovendo e usando processos 

cíclicos e sistêmicos, regenerativos, à base de Biomimética, para reduzir maciçamente os 

impactos e o consumo de energia e matérias primas. 

Mais importante, o conceito pretende resguardar a natureza e ao mesmo tempo reduzir 

drasticamente os custos, gerando lucro e promovendo a felicidade e o bem-estar. 

Os elementos mais importantes na abordagem da economia azul são: 

(1) Economia circular, 

(2) Sem desperdício, 

(3) Reciclagem “para cima”, 

(4) Local e diversificada, 

(5) Energias renováveis, e 

(6) Criação de novas empresas e surgimento de empresários inspiradores. 

A produção de cogumelos a partir de resíduos de café foi um dos modelos de negócios 

bem sucedidos apresentados pela abordagem da economia azul, concebido porque 

apenas 0,2% da biomassa colhida para produzir o cafezinho é ingerido, e o resto é 

simplesmente deixado para apodrecer ou queimado. 
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O cientista chinês Shuting Chang demonstrou em seu laboratório em Hong Kong que o 

café serve como um substrato ideal para o cultivo de cogumelos tropicais, ao mesmo 

tempo gerando empregos, renda e segurança alimentar. 

Chido Govero, um órfão do Zimbábue, foi um dos primeiros a criar o seu próprio 

negócio de cultivo de cogumelos a partir dos resíduos de café. 

Desde então, o modelo tem sido seguido em muitos outros lugares. 

theblueeconomy.org/ 

Siemen Cox 

info@rotterzwam.nl  

www.rotterzwam.nl 

Marcar Slegers 

mark.slegers@green-consultant.nl 

 

 

 

Kit para produção doméstica de  

cogumelos-ostra. Foto: Rotterzwarm 
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O desenvolvimento da agricultura urbana em Minhang, 

Shanghai  
Jianming Cai, Zhenshan Yang, Shenghe Liu 

 IGSNRR, Chinese Academy of Sciences 

caijm@igsnrr.ac.cn  

Ming Liu 

Minhang Agriculture Commission, Shanghai  

Hua Guo e Shanshan Du 

IGSNRR & China Graduate University, Chinese Academy of Sciences 

O desenvolvimento da agricultura urbana na China ainda é dominado pelos governos 

municipais locais, e os demais atores desempenham, comparativamente, um papel bem 

menos importante. Porém essa situação está mudando. Os programas “Planejamento e 

Desenvolvimento Participativos de Políticas e Ações” (Multi-stakeholder Policy Development 

and Action Planning - MPAP) e “Da semente até a mesa” (From Seed to Table - FStT), da 

Fundação RUAF, ajudaram na mudança fundamental dos últimos dez anos, em especial nas 

três cidades-piloto e nas dez ”disseminadoras”, que participaram da “rede RUAF”. 

O distrito Minhang, em Shanghai, é um bom exemplo de uma nova abordagem que está 

emergindo na China no desenvolvimento da agricultura urbana, liderado pelo governo, porém 

cada vez mais participativo.  

Agricultura urbana em Minhang 

Minhang é um dos 18 distritos urbanos do município de Shanghai, e o segundo mais importante 

economicamente. Localizado no centro do município, Minhang tem manufaturas tradicionais e 

indústrias de alta tecnologia, inclusive aeroespacial e biofarmacêutica. A maior parte das terras 

agrícolas do distrito está localizada à margem sudeste do rio Huangpu, e essas áreas estão 

reduzidas para cerca de 5.000 ha, representando menos de 13,5% da área total do distrito (as áreas 

agrícolas em Shanghai representam 32% do município).  

Um total de 77 mil produtores em Minhang gera uma produção agrícola valendo US$ 70,5 milhões 

por ano (representando cerca de 0,4% do PIB do distrito). A participação média da agricultura no 

PIB dos distritos de Shanghai é 1,9%. Mas a renda líquida per capita anual em Minhang é muito 

mais alta do que a dos produtores no município em geral (respectivamente US$ 2.470 e US$ 1.890).  

Por sua localização, a agricultura urbana em Minhang está enfrentando tanto restrições quanto 

oportunidades. As principais restrições são: (1) disponibilidade decrescente de terras aráveis – 

uma redução de 7,6% em quatro anos; (2) a produtividade da terra agrícola é relativamente menor 

se comparada à dos outros usos – a relação insumo/produto na agricultura é 1/6 da gerada em 

outros setores econômicos, e, nas pequenas operações agrícolas, é ainda menor; (3) custos 

crescentes da mão de obra e maior competição com outros empregos – tornando os jovens 

educados relutantes em se engajar na agricultura; (4) produção, em geral, de pequena escala, que 

torna difícil atrair recursos comerciais para os investimentos necessários, como implantar 

melhorias tecnológicas, por exemplo. 

mailto:caijm@igsnrr.ac.cn


344 

 

 

Porém o contexto também oferece boas oportunidades: (1) o papel multifuncional da 

agricultura no sistema urbano tem sido crescentemente reconhecido pelos governos 

municipais; (2) existe um imenso mercado e grande demanda entre os cidadãos urbanos 

por alimentos frescos e saudáveis, e por outros nichos para os produtos, como os destinos 

turísticos; (3) a proteção das áreas agrícolas e a prática da agricultura urbana oferece 

emprego para grupos vulneráveis, como os migrantes e os mais velhos; (4) o apoio 

financeiro crescente, particularmente por meio de subsídios governamentais, torna a 

produção urbana multifuncional interessante para os jovens empreendedores que desejam 

investir tempo e esforços nesse negócio potencialmente bastante rentável. 

A intervenção e implementação dos programas MPAP e FStT 

Na época em que a RUAF iniciou seu programa MPAP em Shanghai, em 2005, já se 

reconhecia a necessidade de uma série de mudanças para desenvolver a agricultura 

urbana. Para começar, a agricultura urbana 

envolve atores mais diversificados e numerosos 

do que a tradicional (agricultura rural).  

 

A equipe do projeto em Shanghai visita uma área 

produtiva ligada ao projeto FStT.  

(Foto: IGSNRR, China)  

A RUAF introduziu o programa MPAP em 

Minhang para ajudar o governo distrital a 

identificar os principais atores envolvidos e 

encorajá-los a participarem no desenvolvimento da atividade. Em Minhang pelo menos 

três categorias de atores interessados no setor foram incluídas: (1) as autoridades 

governamentais, nos níveis municipal, distrital e nas vilas; (2) os praticantes, como os 

agricultores, seus coletivos e empresas; e (3) as organizações de apoio, incluindo 

universidades, institutos de pesquisa e organizações comerciais.  

O governo distrital, as comissões comunitárias das vilas (incluindo as cooperativas e 

algumas agroempresas-chave), a Universidade Jiaotong e o Serviço de Extensão Agrícola 

foram selecionados como atores principais no programa MPAP e formaram a equipe 

central do projeto. Por meio da RUAF, foram criadas parcerias em outras cidades chinesas, 

como Beijing e Chengdu, bem como noutros países europeus, no Japão e em Taiwan.  

A RUAF continuou a apoiar esse processo multiatoral de planejamento de ações no 

programa subsequente (FStT), mas acrescentou um componente para apoio aos praticantes 

na elevação de sua renda e maior eficiência por meio de mudanças técnicas e 

organizacionais. 
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Essas mudanças foram identificadas por uma equipe local, composta por representantes 

do Centro Regional da RUAF na China (em Beijing), da Comissão de Agricultura de 

Minhang, da Universidade Jiaoitong, da Universidade Agrícola da China e de duas vilas 

(Maqiao e Pujiang), que têm estado intensamente envolvidas com programas da RUAF e 

planos agrícolas governamentais nos últimos cinco anos.  

Em Minhang, cinco áreas-chave de intervenção foram adotadas pelo governo distrital, 

vilas, vilarejos e cooperativas agrícolas. Essas intervenções foram:  

(1) planejamento estratégico geral em conjunto, tanto na dimensão setorial quanto 

espacial, convidando instituições e peritos de alto nível a se envolverem;  

(2) criação de cooperativas para ganhar economia de escala e obter apoio governamental 

para treinamento, crédito, seguro, tecnologias e comercialização;  

(3) oferta de assistência técnica inovadora para os produtores urbanos, como a introdução 

de um sistema no qual cada técnico cuida de 7 a 10 agricultores;  

(4) esquemas inovadores de financiamento para a agricultura urbana baseada na 

diversificação dos recursos financeiros, tais como estabelecer políticas de apoio que 

mobilizem mais capital social para os negócios ligados à agricultura urbana; e 

(5) introdução de um sistema de rastreamento para melhorar a segurança dos alimentos. 

Este último sistema engloba toda a cadeia, desde a produção, o transporte, o comércio e 

até o mercado consumidor. O rastreamento e a certificação são geralmente realizados por 

um ator externo, como os departamentos municipais de inspeção.  

Principais mudanças e progressos 

Por meio desses programas da RUAF, a agricultura urbana participativa liderada pelo 

governo em Minhang desenvolveu-se significativamente nos últimos cinco anos.  

Planejamento estratégico  

O governo da China continua a desempenhar um papel preponderante no 

desenvolvimento, e o planejamento estratégico é de suma importância particularmente 

para a agricultura urbana num distrito mais afluente como Minhang.  

Diferentemente de antes, atualmente dedica-se mais atenção para o papel multifuncional 

da agricultura nas áreas periurbanas, sua reestruturação setorial e espacial, e a 

participação de atores-chave nesse processo.  

Além disso, parceiros externos têm sido convidados a participar nesse processo de 

planejamento. Tradicionalmente os planejadores governamentais focavam 

predominantemente na produção e ignoravam completamente os atores envolvidos.  

Esta mudança foi demonstrada no Plano Espacial para o Desenvolvimento da Agricultura 

Urbana de Minhang (2010-2020), elaborado em 2009 pela RUAF China em parceria com a 

Academia de Ciências da China e o governo local.  
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O foco nesse plano abrangente de 

desenvolvimento é a produção de alta 

qualidade, a proteção ambiental, a recreação 

e a participação dos vários atores envolvidos.  

Duas zonas agrícolas foram identificadas e 

projetadas (ver figura 2): uma zona agrícola 

recreativa perto de áreas residenciais, com 

espaço para o agroturismo; e a “Zona 

agroindustrial moderna de Pujiang”, 

incorporando técnicas de produção intensiva 

com atrativos paisagísticos para os 

moradores urbanos. 

Figura 2 Plano especial de Minhang para o 

desenvolvimento da agricultura urbana (2010-2020)  

Esse grande panorama dominado pelo verde agrícola em meio ao natural está localizado 

perto de onde ocorreu a Shanghai World Expo 2010.  

O planejamento é bem coordenado com outros marcos de política pública e 

regulamentações, como a Política Agroindustrial, na qual a agricultura urbana é vista 

como um meio para melhorar a lucratividade e a renda dos produtores e facilitar o 

desenvolvimento de produtos voltados para nichos específicos do mercado, e o 

Planejamento de Pequenas Cidades e Periferias, que inclui a agricultura urbana no 

planejamento integrado urbano-rural.  

Como parte desses planos, uma série de melhoramentos infraestruturais para o 

desenvolvimento da agricultura foi implementada.  

No final de 2010, cerca 1.520 ha dedicados à agricultura haviam melhorado, com o 

aumento da produção (o uso de máquinas no cultivo do arroz inundado aumentou de 42% 

em 2008 para 98% em 2010), o emprego de técnicas mais ecológicas e a introdução de 

sistemas de irrigação para hortaliças.  

A formação de cooperativas e agroempresas 

A importância das cooperativas foi enfatizada durante o programa FStT em Minhang. Elas 

são vistas como um passo organizacional importante no desenvolvimento da agricultura 

urbana. A formação de cooperativas foi baseada na localização das vilas ou pelo tipo de 

produção e práticas agrícolas.  

O governo encorajou entusiasticamente esse desenvolvimento e forneceu apoio e 

capacitação relacionados ao gerenciamento, organização e inovação tecnológica. Como 

resultado, o número de agrocooperativas em Minhang mais do que dobrou, passando de 

38 em 2008 para 84 em 2010.  
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A renda dos produtores cooperativados tornou-se 3 a 5% maior do que a dos não 

cooperados e a renda média per capita passou em Minhang alcançou 18.500 RMB em 2010 

(cerca de 2.000 euros), 20% maior do que em 2008.  

Além da formação de cooperativas, o governo também encoraja o desenvolvimento de 

agroindústrias, e apoiou os produtores principalmente no acesso à terra e apoio financeiro. 

Muitas agroempresas expandiram assim seus negócios. Nos últimos dois anos, cerca de 9 

mil empregos foram criados nas atividades ligadas à produção agrícola. 

Atualmente existem 26 agroempreendimentos de maior escala no distrito, sendo que seis 

deles são especialmente grandes. 

Graças às melhorias na infraestrutura periurbana em Minhang e ao aumento 

relativamente rápido na renda dos produtores, a disparidade de renda entre as áreas rural 

e urbana foi gradualmente reduzida.  

De acordo com a avaliação realizada por uma entidade externa, do desempenho dos 

governos locais em 164 “municípios” chineses (sobre o fortalecimento da integração 

urbano-rural e a redução do fosso entre os dois setores), Minhang obteve o primeiro lugar, 

e 81,4% dos agricultores locais estavam satisfeitos com os serviços prestados pelo governo.  

A prestação de assistência técnica efetiva  

Em Minhang existem atualmente 88 estações dispondo de 288 equipes de extensionistas 

para fornecer assistência técnica aos produtores em agrotecnologias, comercialização, 

controle da qualidade e manutenção de registros.  

No contexto dos programas da RUAF foi desenvolvido um esquema aperfeiçoado de 

assistência técnica, no qual cada extensionista assiste 7 a 10 agricultores durante um 

período produtivo completo. No passado, os técnicos não estavam especificamente ligados 

a determinados produtores, e não tinham portanto responsabilidade pelo aumento da 

capacidade produtiva e desempenho de nenhum deles.  

Durante o período de 2008 a 2010, vários cursos de treinamento em planejamento e gestão 

agrícola foram organizados, capacitando cerca de 8.000 produtores cooperativados.  

Em colaboração com o Shanghai Agricultural College, a Jiaotong University e o Minhang 

Agricultural Institute, novos experimentos agrícolas foram realizados e serviram como 

demonstração para os produtores, testando e difundindo sementes de alta qualidade para 

arroz irrigado e hortaliças. 

Planejando esquemas inovadores de financiamento  

Uma série de esquemas inovadores de financiamento foi desenvolvida no âmbito do 

programa FStT da RUAF e sugeridos por um estudo da RUAF, incluindo um fundo de 

garantia em grupo, juros menores nos empréstimos aos produtores; seguro desemprego e 

pensão para os agricultores cooperativados.  
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As instituições financeiras são estimuladas a implantarem pequenos “bancos de aldeia” 

para oferecer apoio financeiro às cooperativas, e essas são encorajadas a vender seus 

produtos diretamente às comunidades, que oferecem áreas gratuitas para instalar os 

postos de venda.  

Melhoria na segurança alimentar 

Com base no levantamento realizado pelo programa FStT e os altos padrões relacionados 

com a segurança alimentar estabelecidos na Shanghai World Expo, em 2010, Minhang 

implantou um sistema eficaz para monitorar a segurança alimentar na produção e 

fornecimentos de produtos agrícolas para a Exposição. Dada a sua posição perto do local 

do evento, Minhang foi indicada como base de seu abastecimento alimentar. Os sistemas 

de rastreamento e certificação para toda a produção agrícola estabelecidos na época, para 

dar acesso ao mercado no distrito de Minhang, continuam operando com a mesma 

qualidade. A renda com a venda de produtos certificados é cerca de 20% maior do que a 

obtida com produtos “genéricos”. 

Em 2010, a taxa de satisfação com a qualidade das hortaliças produzidas foi de 99,8% em 

todos os mercados de Minhang. A área de produção com “Certificação Verde” aumentou 

de 400 ha em 2008 para 1.300 ha in 2010, e 39 cooperativas foram aprovadas para vender 

produtos “verdes”. Os grupos de produtores são encorajados a explorar os mercados, 

adaptar seus produtos para os critérios de qualidade dos novos consumidores e 

estabelecer ou melhorar seus canais de comercialização, de preferência diretamente aos 

consumidores. O governo de Minhang ajuda na rotulagem de “produtos cultivados 

localmente” (rótulos de qualidade e certificação de origem) e estimula os consumidores a 

se alimentarem com produtos locais de alta qualidade. O número de comunidades e 

unidades de trabalho aumentou de zero em 2008 para 30 em 2010.  

Conclusões e algumas experiências 

Minhang é um caso especial de desenvolvimento de agricultura urbana por seu cenário 

social e natural. Suas práticas e abordagens podem ser inviáveis em outras regiões urbanas 

dos países em desenvolvimento, mas algumas lições podem ser relevantes em outros 

contextos: 

• Um governo eficaz é indispensável na abordagem do desenvolvimento promovido 

por ações governamentais. O governo local deve ser consistente e transparente, e os 

marcos de integração e institucionalização devem ser fortes para garantir que os riscos 

de descontinuidade sejam evitados quando ocorrerem mudanças no governo local.  

• Um processo de planejamento sistemático e abrangente é necessário para garantir que 

os interesses e benefícios dos vários atores possam estar garantidos, e que as 

iniciativas e inovações de todos eles possam ser mobilizadas e integradas.  

 Os programas MPAP e FStT da Fundação RUAF foram importantes na facilitação 

desse processo em Minhang.  
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• A formulação de políticas para a agricultura urbana multifuncional precisa levar em 

conta as dimensões e aspectos setoriais e espaciais, bem como outros marcos de 

políticas públicas relacionados, e obter mais apoio de recursos externos.  

• Uma abordagem participativa e multiatoral também pode ser aplicada e 

implementada mesmo em sociedades onde o governo tem grande protagonismo, 

como na China, na medida em que uma missão em comum possa ser claramente 

identificada e assumida pelos vários atores.  

• Monitoramento e avaliação cuidadosos das atividades e dos produtos finais, incluindo 

o rastreamento e certificação por uma terceira parte, melhora o desempenho do 

governo local e de outros atores, dada a posição neutra do certificador e do julgamento 

imparcial nos testes e certificações – o que estimula a competitividade saudável entre 

os atores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo publicado na edição no. 25 da Revista de Agricultura Urbana 

http://www.ruaf.org/sites/default/files/rau25.pdf
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Promovendo a agricultura urbana por meio do modelo de 

“Centro Comunitário de Alimentação”  

Rhonda Teitel-Payne  

The Stop Community Food Centre -  

www.thestop.org / rhonda@thestop.org   

 Por mais de 30 anos, o “Stop – Centro Comunitário de Alimentação” tem trabalhado para 

combater a fome e construir comunidades mais saudáveis e fortes no bairro de Davenport 

West, em Toronto. O Stop se esforça para aumentar o acesso a alimentos mais saudáveis de 

modo a manter a dignidade, edificar comunidades e desafiar a iniquidade. 

Como uma organização de base, sem fins 

lucrativos, o Centro Stop está 

comprometido em atender a necessidade 

de apoio emergencial em alimentação 

enquanto desenvolve programas 

inovadores de combate à fome e os 

compartilha com outros parceiros. Os 

programas e serviços do Stop focalizam 

nos modos como a comida pode fazer as 

pessoas se aproximarem e quebrarem as 

barreiras do isolamento social ao mesmo 

tempo em que melhora as suas condições 

de vida em geral.  

Uma das hortas do programa Stop  

em comunidade carente. Foto: The Stop 

Os esforços do Stop estão baseados na convicção de que a comida é um direito humano 

básico. Os programas em andamento incluem cozinhas e refeitórios comunitários, 

agricultura urbana, um banco de alimentos, desenvolvimento social e apoio e nutrição pré 

e pós-natal. 

Contexto 

O bairro atendido diretamente pelo Centro Stop, conhecido como Davenport West, é uma 

das comunidades mais pobres de Toronto. De acordo com dados do censo e pesquisas 

conduzidas pelo Stop, mais de 66% dos participantes de seus programas gastam bem mais 

de 1/3 de sua renda com aluguel, bem diferente da média calculada para a população de 

Toronto em geral, que é de 29%.  

Isso se deve em grande parte à renda estagnada ou decrescente entre os moradores 

(causada pelos subsídios dos programas de assistência social que não refletem o custo de 

vida, um salário mínimo insuficiente e pela perda de empregos bem pagos).  

http://www.thestop.org/
mailto:rhonda@thestop.org
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Embora exista uma presença significativamente maior de desempregados (37%) entre os 

usuários dos serviços do Stop do que na população em geral (7%), 38% dos usuários do 

banco de alimentos têm algum emprego. 

O impacto do acesso insuficiente à comida é inegável na degeneração da saúde. Na 

comunidade, bem como em todo o Canadá, existem muitas evidências de que a obesidade 

está crescendo entre as crianças, bem como outras patologias relacionadas com a 

alimentação. De acordo com os dados da Saúde Pública de Toronto, 71% das mortes na 

província de Ontário estão “fortemente associadas com a dieta diária” e 1/3 dos moradores 

de Ontário não podem pagar por uma alimentação mais saudável.  

Crescentemente as pesquisas estão ligando os aditivos alimentícios com a incidência 

crescente de cânceres. A renda insuficiente afeta o acesso das pessoas a alimentos mais 

saudáveis de duas maneiras: a individual (incapacidade de comprar alimentos mais 

saudáveis) e a comunitária (redução do número de mercearias e quitandas, da variedade 

de alimentos e da disponibilidade de alimentos frescos, não industrializados). Isto está 

ocorrendo em meio a um contexto de ameaças para a produção local de alimentos, que 

inclui desde a crise financeira dos fazendeiros até a redução das melhores terras agrícolas 

ao redor de Toronto, urbanizadas pela expansão imobiliária. 

Muitos dos imigrantes recentes que participam de nossos programas expressam a sua 

frustração por não mais poderem encontrar ou comprar alimentos frescos, sem pesticidas 

ou aditivos, como estavam acostumados a comer em suas regiões de origem. 

Tradicionalmente habitada por italianos e portugueses, Davenport West hoje abriga uma 

mistura de pessoas vindas da América Latina, do Caribe e de países do sul e do sudeste 

asiático. 

Os membros de baixa renda da comunidade também são mais impactados pelos 

contaminantes ambientais do que as pessoas que vivem em bairros mais estáveis 

economicamente. Os moradores dos bairros pobres (como Davenport West) com 

instalações industriais e uma alta proporção de casas decadentes e mal conservadas têm 

uma taxa mais alta de exposição a toxinas ambientais e maior suscetibilidade para os 

efeitos negativos, já que a nutrição deficiente associada à pobreza é um fator de risco para 

uma maior absorção desses contaminantes. Por exemplo, uma dieta pobre em cálcio e 

ferro resulta em absorção mais acentuada do chumbo (Cooper, 2005).  

A saída de muitas das fábricas que antes funcionavam no bairro, substituídas agora por 

mais moradias, está se revelando uma bênção e um estorvo. Embora haja esperanças de 

que o nível de poluição caia, o efeito imediato foi o aumento do desemprego (com a 

extinção dos postos de trabalho) acompanhado pelo aumento nos preços das novas 

moradias, para além da capacidade de pagamento da maioria dos moradores. Davenport 

West permanece um bairro dividido geograficamente por uma linha ferroviária e por um 

trânsito complicado. 
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O modelo de “Centro Comunitário de Alimentação” 

O Centro Stop reconhece que, para enfrentar a fome, devemos ir além de distribuir comida 

para as pessoas se debatendo na pobreza e encontrar soluções de longo prazo e 

sustentáveis. Nosso modelo de “Centro Comunitário de Alimentação” reúne um número 

de abordagens no campo da segurança alimentar, fundindo a distribuição emergencial de 

alimentos com o desenvolvimento comunitário, a justiça social, e a sustentabilidade 

ambiental. No núcleo desse projeto está a promoção da segurança alimentar da 

comunidade. Isso se refere a uma estratégia onde todos os membros da comunidade, sem 

distinção de gênero, raça ou classe social, têm acesso a quantidades adequadas de 

alimentos sadios, nutritivos e culturalmente apropriados, produzidos de modo 

ecologicamente sustentável e fornecidos de maneira a promover a dignidade humana. 

A fome tem sido tradicionalmente tratada como uma questão de caridade. O Stop está 

trabalhando para revelar as causas sistêmicas da insegurança alimentar que marginaliza 

muitos indivíduos e grupos, e pretende reduzir essa marginalização por meio do 

desenvolvimento comunitário, de programas de alimentação e defesa (advocacia) 

sistemática dos direitos da comunidade. 

Muitos relatos pessoais mostram que 

receber alimentos passivamente não apenas 

aliena quem os recebe mas também 

perpetua a iniquidade estrutural. Quando as 

pessoas se tornam ativamente envolvidas na 

criação de soluções para a insegurança 

alimentar de suas comunidades, elas se 

sentem menos estigmatizadas. Elas também 

desenvolvem mais os seus talentos, sentem-

se menos isoladas, constroem redes de apoio 

e aprendem como ter mais influência para 

promover mudanças. 

Adaptado de Hancock, Labonte e Edwards, 1999 

No modelo de “Centro Comunitário de Alimentação”, os esforços pela segurança 

alimentar voltam-se para três áreas interconectadas: alimentação e renda (renda 

insuficiente leva à fome e à insegurança alimentar), alimentação e saúde (a falta de acesso 

a alimentos saudáveis e adequados leva a doenças ligadas à dieta, inclusive problemas 

mentais) e alimentação e agricultura (o modo como a comida é produzida, manufaturada e 

distribuída tem um impacto enorme na segurança alimentar e no meio ambiente). As 

soluções para a insegurança alimentar devem ser amplas e levar todas essas três áreas em 

consideração. Essa atitude é vital, já que muitas das abordagens de segurança alimentar 

fracassadas falharam justamente por abordar apenas uma ou duas destas questões, 

deixando de perceber os importantes modos como todas as três se inter-relacionam. 
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Agricultura urbana – o modelo em ação 

O programa de agricultura urbana tem sido um meio efetivo para alcançar vários objetivos 

integrados e que se reforçam mutuamente, incluindo a produção de alimentos saudáveis 

na cidade, a proteção ambiental, a educação em questões ambientais e culturais, o 

engajamento dos vários membros da comunidade e o desenvolvimento de fortes redes 

sociais dentro da comunidade. 

Em 1998, por sugestão do supervisor de um parque local, o Stop uniu-se com algumas 

escolas e com o Departamento de Saúde Pública de Toronto para implantar uma horta no 

Parque Earlscourt, a apenas 10 minutos andando desde a sua sede. Situado em um platô 

que já foi a praia do Lago Iroquois há milhares de anos, o local do Parque Earlscourt nunca 

foi usado com fins industriais, oferecendo portanto um solo muito propício para o plantio 

de alimentos. Agora ele abriga uma horta com 1000 m2, onde se plantam hortaliças de 

origem europeia e plantas nativas comestíveis, produzindo aproximadamente 1.100 

quilogramas de produtos frescos para os programas do Stop. 

O Centro Stop calcula que mais de 2.500 pessoas entram em contato anualmente com os 

seus programas, como voluntários, visitantes ou participantes em encontros ligados a 

questões sociais e ao desenvolvimento comunitário. Este número não inclui as pessoas que 

levam para casa os produtos que buscam no banco de alimentos ou que comem as 

refeições preparadas em nossas cozinhas comunitárias! Os voluntários incluem os 

vizinhos, pessoas que usam os serviços do Stop e crianças das escolas locais. No inverno, 

os voluntários continuam a cultivar hortaliças e ervas em uma estufa cedida por uma 

escola pública local. 

Embora todas as formas de hortas comunitárias (divididas em parcelas 

individuais/familiares) ofereçam oportunidades agrícolas às pessoas marginalizadas, 

nossa abordagem coletiva à atividade (todos ajudam na horta toda) é particularmente 

efetiva para pessoas que não podem se comprometer em cuidar de um pedaço de terra 

sozinhos durante toda a estação de plantio. Existem muitas barreiras que dificultam o 

cultivo eficaz de uma parcela de horta comunitária, incluindo o fato de os beneficiários 

precisarem trabalhar em outras ocupações para garantir sua subsistência, a insegurança 

com a moradia (que força as pessoas a terem que mudar de endereço constantemente) e os 

problemas físicos e mentais, de idade etc. No modelo Stop de “centro comunitário de 

alimentação”, os participantes valorizam a possibilidade de participar da horta conforme o 

seu tempo, saúde e outros compromissos permitam, e aprender sobre métodos ecológicos 

de cultivo com a equipe e outros horticultores. 

Os programas são estruturados de modo que os voluntários e os beneficiários possam 

desenvolver redes que os ligam a fontes de informações, recursos e apoio social. O Stop 

promove ativamente o compartilhamento dos conhecimentos e experiências entre os 

participantes, onde todos encontram muitas coisas em comum e podem afirmar suas 

culturas de origem.  
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O simples plantio de callaloo (uma hortaliça caribenha também usada na culinária do sul 

da Ásia) em um parque público de Toronto deu oportunidade para desmanchar 

estereótipos ao demonstrar o potencial positivo das contribuições e dos conhecimentos 

trazidos pelos imigrantes. Para muitos imigrantes recentes com experiência agrícola mas 

sem acesso à terra, a horta comunitária do Stop é uma oportunidade para aprender sobre 

agricultura nas condições climáticas do Canadá e experimentar a introdução de hortaliças 

que lhes são familiares. 

Sessões de trabalho, atividades educacionais focadas e celebrações públicas são sempre 

oportunidades para falar sobre a sustentabilidade dos sistemas alimentares com as 

crianças, os jovens e os adultos que estão marginalizados por questões econômicas, sociais 

ou de saúde. Por meio de atividades educacionais integradas no programa de agricultura 

urbana, o Centro Stop pode:  

 mostrar como as preocupações ambientais (redução do lixo, dos contaminantes e do 

uso de combustíveis fósseis) podem estar ligadas à saúde das pessoas por meio da 

produção local de alimentos saudáveis (graças à compostagem, às práticas orgânicas, 

aos microorganismos benéficos e à redução das distâncias percorridas pelos 

alimentos).  

 conscientizar os participantes sobre a importância de manter ecossistemas saudáveis 

com ajuda de um tema que já é bem conhecido e apreciado por todos: a comida. 

 incorporar informações sobre todos os aspectos envolvidos no modo como os 

alimentos são produzidos, distribuídos e consumidos. 

 oferecer aprendizado de primeira-mão que leve ao engajamento ativo na criação de 

alternativas locais para o sistema alimentar atual. 

O desafio do programa de educação do Stop é revelar, a cada momento didático, as 

poderosas interconexões que resultam das várias dimensões da saúde, da produção, do 

meio ambiente e da geração de renda, e fazer isso de modo a inspirar ações positivas e 

desenvolver nos participantes as capacidades e os recursos para transformarem as suas 

comunidades. 

Desbravando o solo virgem – o Celeiro Verde 

O programa de agricultura urbana do Stop irá alcançar um novo nível em 2008 com a 

abertura de seu “Celeiro Verde”, um centro de educação em sistemas sustentáveis de 

produção de alimentos que irá engajar ativamente as pessoas para cultivar, comer, 

celebrar, aprender e lutar por alimentos mais saudáveis produzidos localmente. 

O Celeiro Verde fará parte de uma ampla iniciativa de re-desenvolvimento de uma antiga 

garagem de bondes da Toronto Transit Commission, que está sendo realizada pela 

Artscape (uma organização sem fins lucrativos especializada em criar moradias acessíveis 

para artistas locais).  
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O que antes era um prédio industrial abandonado, em local vizinho a Davenport West, em 

breve irá se tornar um vibrante espaço comunitário com estúdios de artistas, espaços para 

grupos ambientais e artísticos, e um parque público. A Artscape pretende tornar o local 

um dos primeiros prédios de valor histórico no Canadá a ser certificado pela Leadership in 

Energy and Environmental Design (LEED). O Stop será uma parte vital desse centro 

criativo, com uma estufa para produção de hortaliças orgânicas, uma cozinha comercial, 

um centro demonstrativo de compostagem, uma horta coberta para permitir cultivos no 

inverno e uma padaria com forno a lenha. 

O Celeiro Verde será um local onde todos, desde as crianças até os idosos, poderão 

aprender sobre agricultura orgânica em sua comunidade, bem como sobre políticas 

alimentares e ideias inovadoras adotadas ou discutidas em sua cidade e no mundo. Esses 

novos espaços de cultivo tornarão possível explorar melhor o que pode ser cultivado 

localmente, e aumentar o período de produção no inverno de hortaliças e frutas cultivadas 

em canteiros protegidos. Um mercado de produtores funcionando durante todo o ano 

oferecerá alimentos de qualidade cultivados em outros locais, aumentando as conexões 

entre os produtores rurais e os consumidores urbanos. Os vários níveis de renda que 

convivem nas vizinhanças bairro tornarão o mercado financeiramente viável para os 

produtores ao mesmo tempo em que tornará inúmeros produtos frescos mais prontamente 

disponíveis para os moradores de baixa renda. O mercado de produtores está situado em 

uma área coberta, permitindo-lhe funcionar durante todo o ano (mesmo quando estiver 

nevando) e demonstrar na prática aspectos importantes ligados à sazonalidade e à 

conservação dos produtos locais. 

Do mesmo modo como acontece no Centro Comunitário de Alimentação do Stop, uma 

cozinha comercial e uma padaria com forno a lenha irão atrair e reunir pessoas de 

variadas origens para prepararem e consumirem refeições e aprenderem umas com as 

outras. Empresas sociais, como um café, vendas de produtos para restaurantes, e taxas 

cobradas pelos materiais educacionais e visitas guiadas darão suporte para a 

sustentabilidade a longo prazo dos programas do Celeiro Verde 

O Celeiro Verde também será um centro difusor local de ideias e ações ligadas ao acesso à 

comida e à redução da pobreza e onde os participantes poderão se informar e se engajar 

em iniciativas de promoção de seus direitos nos níveis local, nacional e internacional. Nós 

todos estamos excitados com as possibilidades de sinergias que surgirão da combinação, 

naquele espaço, entre comida, educação, comunidade, ambiente, justiça social, arte e 

patrimônio histórico-cultural que esse projeto único irá propiciar. 

O projeto do Celeiro Verde está gerando muita expectativa interna e externamente, pois há 

muitos desafios interessantes a serem superados.  

Obter recursos para essa ampliação tão significativa de seu trabalho exigiu mudanças na 

estratégia de captação de recursos do Stop.  
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Até então, a entidade havia sido bem 

sucedida em financiar seus programas por 

meio de uma combinação de doações 

individuais, recursos e de fundações e a 

renda de eventos especiais. Para levantar o 

dinheiro necessário para implantar e operar o 

Celeiro Verde, o Stop irá, pela primeira vez, 

realizar uma campanha sistemática para 

levantar recursos.  

O Celeiro Verde no início de seu re-desenvolvimento. 

Foto: The Stop 

A expectativa é que a natureza inovadora e estimulante do Celeiro Verde irá atrair todo o 

apoio necessário. 

Como uma organização local de base comunitária, o Centro Stop precisa considerar 

cuidadosamente o que significa passar a operar também em outro bairro – bastante 

diferente de Davenport West. 

A área de St.Clair/Christie, onde o Celeiro Verde está localizado, parece bem mais afluente 

do que a comunidade onde o Stop surgiu e vinha operando, embora lá também haja 

muitas pessoas vivendo em habitações coletivas, abrigos e projetos habitacionais de baixa 

renda. O desafio será equilibrar nosso foco naqueles marginalizados pela pobreza e pelas 

iniquidades sociais mas ao mesmo tempo manter o Celeiro Verde como um recurso útil 

para toda a comunidade 

Com essa equilibrada combinação de justiça social, produção de alimentos saudáveis e 

inovação, o Celeiro Verde será um poderoso dínamo ativando a comunidade e a cidade. 

Nós esperamos que ele atraia uma grande variedade de pessoas para trabalharem juntas 

em soluções para a fome e a pobreza e para criar um sistema alimentar mais sustentável e 

justo – uma extensão ideal de nosso “Centro Comunitário de Alimentação” atual. 

Referências 
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Carrot City: projetando para a agricultura urbana 

Diana Lee-Smith,  Visiting Professor,  

Dalla Lana School of Public Health,  

University of Toronto, Canada  

diana.lee.smith@utoronto.ca 

As cidades resilientes e os edifícios que colaboram com a natureza – em vez de brigarem com 

ela – precisam ser projetados por profissionais capacitados e que foquem na sustentabilidade. 

A apresentação da Carrot City (Cidade Cenoura), na “Bolsa de Design Urbano” de Toronto, 

Canadá, mostrou a urbanistas, planejadores, arquitetos, projetistas, designers e ao público em 

geral os últimos desenvolvimentos do planejamento urbano que já começam a incluir a 

agricultura urbana em suas diretrizes. 

Uma visão verde na bolsa de valores 

Considerando que a 

produção, o processamento 

e o consumo de alimentos 

constituem o aspecto mais 

básico da resiliência para 

as comunidades humanas, 

o seu reconhecimento tem 

sido lento entre os 

planejadores, urbanistas e 

projetistas urbanos. Porém 

agora esta situação está 

mudando.  

Horta comunitária Hellmann’s 

Canada em área urbana.  

Foto: Joe Nasr 

 

Em Toronto, tudo começou quando alguns estudantes da Universidade Ryerson 

escolheram os edifícios que incorporam a produção urbana de alimentos como um tema 

para suas aulas de arquitetura em 2006.  

A exibição “Cidade Cenoura, projetando para a Agricultura Urbana” foi realizada na 

“Bolsa de Design Urbano” de Toronto entre os meses de março e abril de 2009.  

Ela antecipou a visão de uma cidade mais verde (onde se produzem hortaliças e até se 

criam animais) no coração do distrito financeiro de Toronto, simbolicamente no antigo 

edifício da Bolsa de Valores da cidade.  

mailto:diana.lee.smith@utoronto.ca
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Existem planos para levar a exibição até outros locais, bem como produzir um livro sobre 

a iniciativa. A exposição mostrou como o aumento do interesse no cultivo e abastecimento 

locais de alimentos dentro da cidade, associado à preocupação com a segurança alimentar 

em geral, está alterando o design urbano e a forma das construções no Canadá. 

. 

 

 

 

 

“Sacricultura”: sacos são 

usados para cultivar em 

pequenas áreas, em espaços 

temporários, ou onde o solo 

esteja contaminado. 

Foto: Topher Delaney 

Os projetos em Toronto e em outros centros urbanos do país ilustraram como as cidades e 

os edifícios estão mudando; enquanto que exemplos internacionais relevantes mostraram 

como as ideias de outros países podem ser integradas na experiência canadense.  

A mostra da Cidade Cenoura está dividida em quatro partes: cidade; comunidade; 

construções (moradia ou trabalho); e produtos. 

Imaginando a cidade     

Apesar da importância histórica da 

relação dos alimentos com a vida 

nas cidades, a produção, 

distribuição e outros temas 

relacionados com os sistemas 

alimentares urbanos representam 

uma área de estudo recente para as 

profissões ligadas ao urbanismo, à 

arquitetura e à construção.  

Projeto de biblioteca com horta no teto em 

Ouro Preto (Foto: Jorge Silva) 

Re-imaginar os edifícios e os espaços urbanos está motivando os projetistas a 

desenvolverem novas, emocionantes e imaginativas propostas para a cidade “produtiva” 

(e mais resiliente) do futuro. 
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A seção da exibição abordando o   cidade enfatizou as transformações do espaço urbano 

que vão além dos lotes e incorporações particulares, assinalando novas maneiras de 

conceber as áreas urbanas.  

Um importante conceito devidamente explorado na exposição corresponde às “Paisagens 

Produtivas Urbanas e Contínuas” (ver Revista de Agricultura Urbana n° 15), aproveitando 

espaços subutilizados (como margens de rios, parques públicos, pátios de escolas e praças) 

para produzir alimentos, criando uma rede de corredores verdes na malha urbana.  

As iniciativas de planejamento público em grande escala no Canadá que incorporam a 

agricultura urbana dentro de um plano-diretor maior incluem hoje os projetos de 

renovação da Torre da Prefeitura, do Parque Downsview de Toronto e da Vila Olímpica a 

sudeste de Vancouver.  

O ambicioso pensamento refletido em alguns dos conceitos apresentados, como as 

“Granjas Verticais” e a “Cidade Porcina”, é deliberadamente provocativo, porém outros 

projetos já em andamento, como o ”Tornar comestível a paisagem”, demonstram que estas 

ideias não são meramente especulativas, mas podem perfeitamente ser realizadas. 

A produção de alimentos nas comunidades  

O processo de planejamento para a produção de alimentos nas – e com as – comunidades 

tem o potencial de fortalecer a coesão comunitária.  

Porém o movimento alimentar alternativo que está surgindo no Canadá está apenas 

começando a aproveitar as contribuições que os projetistas e o processo de planejamento 

podem lhe oferecer.  

Hoje, o entorno construído encontra a política alimentar, com os arquitetos e paisagistas 

incorporando, em seus projetos, os minimercados de agricultores, a horticultura em 

estufas, as paisagens comestíveis, as paredes vivas, a pavimentação permeável, lajes e 

quintais produtivos e hortas comunitárias.  

Essas conexões entre os temas alimentares e os urbanísticos influem não apenas na 

produção e na distribuição dos alimentos, mas também no desenho dos edifícios e dos 

próprios espaços urbanos.   

Esta parte da exibição apresentou projetos que iam desde estufas comunitárias até centros 

de alimentação que abrigavam iniciativas para ensinar às pessoas a cultivar alimentos e a 

desenvolver e manejar hortas próprias, arrendadas ou comunitárias, e ajudar na 

implantação de microempresas alimentícias e no abastecimento de bancos de alimentos e 

restaurantes populares com produtos frescos. 

Iniciativas na escala do bairro, como a Growing Home de Chicago e Growing Power de 

Milwaukee, mostraram como a horticultura urbana tem o poder para transformar 

comunidades através de iniciativas educativas e programas de reinserção da mão-de-obra, 
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do acesso melhorado a alimentos mais baratos e saudáveis, e da criação de um ponto focal 

para a comunidade.  

A exibição demonstrou como os projetistas podem desempenhar um papel nessa 

transformação. 

Projetando edifícios produtores de alimentos para morar ou trabalhar 

Desde restaurantes até hotéis, passando por condomínios e casas, os projetos ilustraram 

como vincular estreitamente a produção de alimentos com os lugares onde eles são 

processados e consumidos. Já que todo projeto demanda a integração de muitas variáveis, 

os edifícios podem desfrutar de uma variedade de benefícios, incluindo melhoras no 

desempenho térmico graças a telhados produtivos e paredes verdes, que atuam como 

isolantes e capas de amortecimento. No inverno, os restaurantes podem oferecer hortaliças 

frescas de suas próprias estufas, e as famílias podem consumir verduras de seus quintais 

ou lajes, mais saborosas do que as compradas no comércio. 

As inspiradoras ideias apresentadas nessa parte da exibição incluíram a integração da 

produção de alimentos em espaços alternativos, como hortas cultivadas em lajes e hortas 

comunitárias nas laterais das vias públicas. Ficou provado que todos os espaços da 

moradia podem ser produtivos, desde o porão até a laje ou telhado. Tudo isso não é “pura 

fantasia” – junto aos projetos dos estudantes e de outras propostas visionárias, estavam 

exemplos de edifícios verdes já em uso ou em construção. Toronto já é o lugar de muitos 

edifícios e telhados verdes, e agora adotou uma política oficial de telhados verdes, 

promulgando um decreto municipal que recomenda este tipo de solução na maior parte 

dos novos edifícios.  

Design do produto para a agricultura urbana 

A agricultura urbana requer uma caixa de ferramentas reunindo diversos objetos, 

tecnologias, sistemas e componentes que permitam a produção de alimentos em locações 

urbanas e que possam ser incorporados no projeto dos edifícios. Nessa seção da exibição 

foram mostrados projetos do mundo todo, alguns na etapa de proposta ou protótipo, 

outros já em produção e em uso, de interesse para a agricultura urbana.  

O termo “produto” descreve as ideias que não são específicas de um lugar, mas que 

podem ser aplicadas em diversos locais e situações.  

Entre elas destacam-se tecnologias como paredes vivas, lajes e terraços verdes, sistemas de 

semeadura, galinheiros, colmeias, estufas integradas verticalmente e estruturas móveis de 

suporte.  

Vários dos produtos que foram demonstrados abordavam o problema da reparação ou 

escassez do solo urbano através da horticultura em contêineres.  
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Horta comunitária no bairro de Mole Hill, Vancouver Foto: Joe Nasr 

Outros projetos abordavam o problema da escassez ou redução dos espaços disponíveis 

para o cultivo, ou se voltavam para o problema de muitos terraços existentes que não 

podem receber cultivos pesados. 

Embora alguns desses projetos estejam baseados em princípios sofisticados e em 

tecnologia avançada, muitos também utilizam componentes de uso corrente, que 

viabilizam soluções criativas e acessíveis para uma variedade de desafios da agricultura 

urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo publicado na edição no. 22 da Revista de Agricultura Urbana 

http://www.ruaf.org/sites/default/files/rau22_completo.pdf


362 

 

 
Excursão a horta comunitária ONZE, dentro de estufa de vidro. Foto: Henk Renting 

Henk Renting 

Fundação RUAF 

Em 2022 a cidade de Almere sediará a Exposição Internacional Floriade de Floricultura, com o 

tema central "Cultivando Cidades Verdes". Nos anos vindouros até a realização do evento, o 

município de Almere tem planos ambiciosos para se desenvolver como um protótipo de 

cidade verde, entre os quais a agricultura urbana e o abastecimento alimentar regionalizado 

são itens importantes. Uma questão-chave para o município é como ampliar o alcance das 

iniciativas locais de agricultura urbana, quase sempre bem sucedidas, porém de pequena 

escala. Durante o Café de Agricultura Urbana, evento realizado pelo projeto GROW the City em 

16 de abril de 2014, Almere teve a oportunidade de compartilhar experiências com o aumento 

da escala de iniciativas de agricultura urbana com representantes de Lima (Peru), Toronto 

(Canadá) e Milão (Itália). 

Almere Floriade 2022 - "Cultivando Cidades Verdes" 

Almere é uma cidade especial por várias razões. Em primeiro lugar, está situada em terra 

recém-recuperada nos polders no centro da Holanda. Foi fundada há pouco tempo, em 

1970, e é, portanto, uma cidade jovem, sem uma longa história, o que tornou possíveis 

abordagens mais flexíveis e criativas em seu planejamento. Em segundo lugar, Almere 

está enfrentando desafios de desenvolvimento importantes, entre os quais a perspectiva de 

aliviar a pressão do crescimento da vizinha Amsterdã.  

A população de Almere, atualmente superior a 190 mil habitantes, deverá dobrar até 2030, 

e as propostas da cidade para o Floriade refletem bem esses desafios. 
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Conforme a urbanização prossegue, a qualidade de vida dependerá cada vez mais da 

qualidade das próprias cidades onde vivem as pessoas.  

Almere foi desenvolvida como uma "Cidade Jardim", incorporando áreas verdes 

consideráveis na estrutura urbana. Todos reconhecem a importância de consolidar e 

fortalecer esse modelo de "cidade verde" para a qualidade de vida no futuro.  

O lema para a Floriade de Almere, portanto, é "Cultivando Cidades Verdes", e para o 

período até 2022 o município assumiu o desafio de se tornar uma "Cidade Verde" 

exemplar em quatro áreas temáticas.  

1. Alimentar a cidade  

A agricultura será levada (ainda mais intensamente) para o coração da cidade, de modo a 

contribuir para a produção de alimentos e reforçar a coesão social, a educação e a 

consciência sobre de onde vem a comida.  

2. Enverdecer a cidade  

As áreas verdes são consideradas fundamentais para a qualidade de vida, e são ativos 

cruciais para atrair investimentos e atividades culturais.  

3. Energizar a cidade  

Focar no fechamento dos ciclos, aumentar a eficiência energética, e promover a 

autossuficiência na geração de energia.  

4. Curar a cidade  

Refere-se às contribuições dos alimentos saudáveis, frescos e locais e dos espaços verdes 

para o bem-estar e a saúde dos habitantes de Almere.  

Alimentando a Cidade: desafios nos diferentes níveis de escala  

Os principais desafios que Almere está enfrentando relacionado com o tema discutido 

durante o Café de Agricultura Urbana relacionam-se com a forma como as relações entre a 

cidade e o campo podem ser reforçadas em 

variados níveis de escala e, mais genericamente, 

como as iniciativas bem sucedidas de 

abastecimento alimentar regional podem ser 

ampliadas.  

Isso requer interligar inovações em três níveis de 

escala diferentes (ver figura 1).  

No nível micro, a AU e as iniciativas locais ligadas 

à alimentação aumentaram acentuadamente em 

Almere nos últimos anos, para cerca de 50 

iniciativas em 2010. 
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São principalmente hortas comunitárias destinadas a reforçar a coesão social, ou hortas 

escolares onde a AUP está integrada em programas educacionais.  

Outro exemplo é a Fazenda Urbana de Almere, uma operação orgânica profissional 

iniciada em 1996, que criou fortes laços com os cidadãos, tanto consumidores quanto 

visitantes, e atualmente cultiva 160 hectares dentro e em torno da cidade, na maior parte 

terras de propriedade do município.  

Convém notar que Almere está localizada em uma região agrícola cuja produção está 

altamente orientada para a exportação e fortemente integrada aos mercados mundiais.  

No nível macro, as ligações entre a cidade e o campo são ainda pouco desenvolvidas, 

apesar de alguns tipos de produção (por exemplo, bulbos de tulipa) apresentarem um 

valor agregado na preservação da paisagem típica da periferia da cidade.  

Finalmente, no nível meso, prevê-se que nos próximos anos muitas oportunidades para 

fortalecer as relações cidade-campo e desenvolver formas inovadoras de agricultura 

urbana irão surgir.  

Para dotar Almere de iniciativas alimentares regionais de maior escala, novas formas de 

conexão com os produtores urbanos, periurbanos e rurais serão necessárias.  

Alguns locais de produção também poderão criar novas perspectivas econômicas 

reconstruindo vínculos diretos com a cidade, assim como fez a empresa hortícola ONZE, 

que parou de produzir para o mercado mundial e agora aluga parcelas em estufas para 

uso dos cidadãos interessados em plantar durante todo o ano.  

A região de Oosterwold está priorizando o nível meso. É uma área de 4.300 hectares a leste 

da cidade, onde novas habitações verdes são projetadas através de um processo inovador 

de planejamento aberto.  

Os cidadãos podem apresentar seus próprios planos com a condição de que suas 

propostas de construção sejam 

combinadas com o uso agrícola 

em pelo menos 50% da terra.  

Espera-se que esta experiência 

de urbanismo "do-it-yourself" 

irá resultar em formas 

inovadoras de AUP e fortalecer 

os vínculos entre a cidade e o 

campo.  

 

Hóspedes locais e internacionais nas 

“sessões de café” de Agricultura 

Urbana. Foto: Daniel de Jong 
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Estratégias para aumentar a escala e fortalecer os sistemas alimentares urbanos  

No Café de Agricultura Urbana, os desafios enfrentados por Almere no reforço das relações 

entre a cidade e o campo nos diferentes níveis de escala foram compartilhados com 

experiências de outras três cidades de outras partes do mundo: Toronto, Lima e Milão.  

O intercâmbio deixou claro que diferentes estratégias estão disponíveis para aumentar a escala 

e fortalecer a AUP e os sistemas alimentares regionais, que podem ser aplicadas pelas 

prefeituras, dependendo das configurações locais específicas.  

Toronto: Conselho de Política Alimentar da cidade reúne as partes interessadas locais  

A experiência da cidade de Toronto, representada por Lauren Baker, é particularmente 

interessante para Almere por causa de sua experiência com o Conselho de Política Alimentar 

(Toronto Food Policy Council - TFPC), criado em 1991 como uma plataforma inovadora para 

envolver os cidadãos na política local voltada para a alimentação e a agricultura. Desde então, 

o TFPC tornou-se uma referência internacional, seguido por muitas outras cidades no Canadá, 

nos EUA e, cada vez mais, também na Europa.  

O TFPC reúne os cidadãos e os 

formuladores das políticas públicas 

locais ligadas às questões 

alimentares, e por isso tornou-se um 

ponto focal para novas dinâmicas 

que cercam a alimentação e a 

agricultura em Toronto.  

 

 

Henk Meijer explica os desafios de Almere. 

Foto Daniel de Jong  

No início, o foco do TFPC foi 

principalmente nos alimentos e na saúde pública, mas agora abrange todos os aspectos do 

sistema alimentar, incluindo a agricultura, o desenvolvimento econômico, o bem-estar, a 

justiça social e a sustentabilidade ambiental.  

O TFPC tem gerado importantes resultados para as políticas locais relacionadas com a 

alimentação da cidade, por exemplo, o GrowTO - Plano de Ação para a Agricultura Urbana de 

Toronto, programa criado em 2012, que define as políticas e medidas de apoio para os esforços 

de cultivo de alimentos por parte dos cidadãos de Toronto.  

Outro exemplo é a Estratégia de Agricultura e Alimentação de Golden Horseshoe – Plano de 

Ação 2021, no cinturão verde de Toronto, cujo objetivo, entre outros, é fortalecer as relações 

com a cidade, criando cadeias de valor que se baseiam em aspectos locais específicos. 
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Lima: política municipal promove a agricultura urbana  

A agricultura urbana em Lima (Peru) surgiu num contexto muito diferente, diante da 

necessidade direta de melhorar a segurança alimentar dos grupos mais desfavorecidos. O 

município de Lima tem uma vasta experiência com a promoção da agricultura urbana e foi 

identificado pela FAO como uma das 10 cidades mais destacadas no programa "Cultivando 

Cidades mais Verdes" na América Latina e no Caribe.  

Em 2012, o programa municipal "Mi Huerta" foi criado para promover a agricultura urbana 

como uma estratégia para melhorar o ambiente, reforçar a segurança alimentar e promover a 

inclusão social e o desenvolvimento econômico local.  

Previstos no programa, diversos investimentos foram aplicados e as medidas de apoio 

necessárias foram postas em prática.  

Em 2013, 1.000 hortas urbanas foram estabelecidas, beneficiando 20.000 habitantes. Elas 

incluem hortas familiares, hortas comunitárias e hortas escolares, e, principalmente, fornecem 

alimentos para o consumo das famílias.  

O programa Mi Huerta também promove a venda de hortaliças pelos produtores em ecofeiras 

orgânicas locais, e dá apoio por meio da formação técnica e promovendo a organização dos 

produtores, o desenvolvimento de conceitos de marketing e a implantação de infraestruturas.  

Além disso, as ligações com a gestão ambiental são reforçadas através da reutilização de águas 

cinzas na irrigação, da compostagem de resíduos orgânicos e do estabelecimento de hortas 

educativas em parques públicos que fazem parte da infraestrutura verde de Lima.  

Milão: distritos agrícolas ligam a cidade às áreas periurbanas  

Milão desperta o interesse de Almere porque naquela cidade vai se realizar a Expo Mundial 

2015, com o lema "Alimentar o Planeta. Energia para a vida", que tem paralelos claros com a 

agenda da Floriade, em Almere.  

Além disso, em Milão várias iniciativas 

estão conectando com êxito a cidade 

com as suas áreas periurbanas.  

 

Lauren Baker (Toronto) e Andrea Calori 

(Milão). Foto: Daniel de Jong 

  

O estabelecimento do Parque Agrícola 

de Milão Sul, em 1990, o primeiro 

parque agrícola na Itália e o maior da 

Europa, com 47.000 hectares, deu um 

forte estímulo inicial para o desenvolvimento de políticas e iniciativas territoriais integrando o 

turismo e a gestão de terras nas áreas periurbanas de Milão. 
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Nos últimos anos várias iniciativas vêm construindo redes alimentares locais ao redor da 

cidade, por exemplo o Mercato della Terra, organizado pelo movimento Slow Food, e 

cerca de 120 cooperativas de consumo para os produtos locais e orgânicos, organizadas 

por movimentos sociais e empresários.  

Recentemente, inovações institucionais também estão surgindo, apoiando a integração das 

políticas agroalimentares rurais e urbanas através da criação de "distritos agrícolas" na 

zona periurbana, ao mesmo tempo em que o Conselho da cidade de Milão decidiu 

começar a elaboração de uma Política Alimentar Local.  

A experiência de Milão demonstra o importante papel que a capacitação dos agentes locais 

pode desempenhar como uma força potencial para a criação de interrelações entre a 

cidade e o campo.  

Andrea Calori, coordenador científico da Política Alimentar de Milão, fez algumas 

reflexões no Café de Agricultura Urbana de Almere:  

"O que eu achei impressionante, nesse Café de AU, foi que políticos, estudantes e 

profissionais discutiram com grande facilidade, no mesmo nível, de forma aberta e sem 

hierarquia. Também foi impressionante ver que o município de Almere fez uma escolha 

muito clara para combinar alimentação, meio ambiente e estilo de vida, e soube conectar 

essa opção ao desenvolvimento da cidade e ao planejamento urbano.  

Isso é raro, dentro da Europa, e certamente mais raro entre cidades com um crescimento 

tão rápido. É muito interessante que Almere, cidade sem uma história marcante, soube 

criar uma identidade e personalidade em que a agricultura e o meio ambiente 

desempenham uma função muito proeminente.  

Para a situação de Milão, eu aprendi várias lições concretas, por exemplo, a gestão das 

terras municipais por uma agência que as distribui para fins produtivos, com critérios 

ambientais definidos no contrato. Também é notável a maneira como Almere mobiliza 

os jovens e os empresários, como os "Urban Greeners”; de fato é uma abordagem a se 

adotar em Milão.  

Referências  

 stadsboerderijalmere.nl  

 almeerseweelde.nl  

 floriade.almere.nl/en/   

 almere20.almere.nl/gebiedsontwikkeling/oosterwold  
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Oficina sobre ervas medicinais com a fitoterapeuta Danette Steele. Foto: Lara Mrosovsky  

Lara Mrosovsky  
Promotora de Saúde  

lmrosovsky@accessalliance.ca 

Acess Alliance, em Toronto, é o primeiro Centro Comunitário de Saúde (CCS) em Ontário, 

Canadá, a ter um telhado verde de produção intensiva. Desde 2011, esse telhado verde 

funciona como uma horta didática através de um programa chamado Green Access, que 

integra as saúdes social, comunitária e ambiental. Esta experiência está mostrando o caminho 

a seguir para o setor da saúde: a integração da alimentação urbana em uma série de 

programas destinados a melhorar a saúde física e emocional das pessoas e o bem-estar das 

comunidades.  

A localização deste “telhado verde” medindo 597 m2 é a cobertura do AccessPoint em 

Danforth (?), entre Toronto e Scarborough. A localização geográfica e social moldou as 

atividades que acontecem na cobertura.  

AccessPoint em Danforth localiza-se numa área de alta densidade populacional, em torno 

de Victoria Park e Danforth, conhecida como Taylor Massey.  

A insegurança alimentar é um problema persistente, enquanto o desemprego e o emprego 

precário dificultam ainda mais o acesso a alimentos saudáveis. 

Os produtos orgânicos frescos não estão prontamente disponíveis, e o acesso a uma área 

para cultivar é muito restrito.  

mailto:lmrosovsky@accessalliance.ca
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Neste contexto, a equipe e os participantes usam o Green Access para ensinar e aprender 

habilidades para o cultivo de alimentos em pequenos espaços. As pessoas que se 

envolvem no programa não só podem tomar parte das atividades e consumir os produtos, 

mas também recolher informações e pegar ferramentas emprestadas para cultivar a sua 

própria horta.  

Uma habilidade especialmente relevante é aprender a cultivar hortaliças em varandas.  

Oficinas e treinamentos são organizados sobre uma série de competências em agricultura 

urbana, desde como salvar sementes e fazer compostagem até como conservar alimentos e 

ter uma alimentação mais saudável.  

Apoio misto  

A ideia de criar um espaço verde combinado a uma horta comunitária surgiu a partir das 

necessidades da comunidade local.  

Embora não houvesse espaço significativo no nível do solo da propriedade, o edifício 

tinha uma parte plana ampla e disponível na cobertura. Um conjunto especial de 

circunstâncias tornou possível investir cerca de 150.000 dólares canadenses na 

infraestrutura verde de um edifício que a organização ocupa.  

O governo provincial (especificamente o Ministério da Saúde de Ontário) foi fundamental 

no estabelecimento de AccessPoint em Danforth, ao conceder o financiamento para a 

Access Alliance criar outros locais demonstrativos.  

Isso coincidiu com os objetivos da Building Strong Neighbourhoods Strategy da United 

Way, uma organização de financiamento para o desenvolvimento de comunidades, 

focando em alguns bairros prioritários, principalmente nos subúrbios mais densamente 

povoados e carentes, onde os serviços sociais têm sido historicamente insuficientes.  

A United Way dispôs-se a apoiar financeiramente a criação de centros de multisserviços 

comunitários nos bairros prioritários, entre os quais o Centro de Serviços Comunitários, 

trazendo grandes doadores para os investimentos de capital. Um financiamento extra do 

Bank of Montreal permitiu cobrir os custos para instalar o telhado verde.  

Na verdade, as organizações sem fins lucrativos, que pretendam investir em telhados 

verdes ou noutras iniciativas de horticultura, devem dedicar esforços para reunir uma 

combinação de apoio público e privado (e bom timing).  

Ganhar apoio e aprovação de várias fontes pode ser decisivo para o desenvolvimento de 

infraestruturas verdes nos postos de serviços de saúde e comunitários. 

O prédio funciona como um centro de serviços comunitários – abrigando cinco 

organizações, incluindo um Centro Comunitário de Saúde, que oferece uma gama 

completa de serviços primários de saúde, assistência social e nutricional, e vários 

programas comunitários voltados para jovens, famílias e idosos.  
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Embora a população-alvo do Access Alliance sejam os imigrantes recentes e os refugiados 

mais vulneráveis, esses centros são projetados para atender a todos os moradores da área.  

Equipe  

Foi então necessário organizar uma equipe para dar vida ao telhado verde – plantar uma 

horta bem sucedida e estabelecer uma série de programas e parcerias promovendo a 

participação comunitária.  

No momento, a equipe assalariada é formada por uma agente municipal de saúde e uma 

agente comunitária, cabendo-lhes coordenar todos os aspectos da programação de 

atividades e da produção de alimentos.  

Por exemplo, um grupo de estudantes de uma escola vizinha, parceira do projeto, está 

envolvido em transplante, regar mudas e aplicar cobertura morta no início da primavera, 

realizando-se assim, ao mesmo tempo, uma atividade educativa para as crianças e uma 

tarefa sazonal necessária para a horta.  

Todos os programas e serviços em AccessPoint on Danforth têm relação com a horta 

cultivada no telhado, e muitos deles se beneficiam de alguma forma da colheita. Entre os 

recursos implementados para economizar energia, incluem-se o sistema coletor da água da 

chuva e um aquecedor solar de água.  

A horta na cobertura  

Mais do que uma horta, a cobertura do prédio tornou-se também um espaço de convívio 

social, dispondo de um terraço com mesas, cadeiras e churrasqueiras usadas por vários 

grupos para encontros e eventos. Depois de um ano, algumas melhorias foram feitas no 

espaço para permitir melhor a sua utilização pelos programas e membros da comunidade.  

Há pouco foi construída uma pérgula para oferecer sombra a quem queira descansar no 

espaço durante as horas mais quentes do dia, quando o edifício está aberto.  

As melhorias nos caminhos facilitaram o acesso aos canteiros, e uma borda especial foi 

instalada na área das crianças para que elas possam se envolver no plantio sem pisar nos 

canteiros nem nas plantas.  

Esses aperfeiçoamentos no projeto tornaram-se evidentes depois de um ano de uso da 

horta, e da verificação de quais tipos de recursos poderiam tornar o espaço mais utilizável. 

Para quem está planejando uma iniciativa semelhante, eu recomendaria ter um horticultor 

experiente integrado à equipe do programa desde a fase de projeto, para antecipar esses 

tipos de necessidades.  

Ou então preparem-se para fazer algumas alterações ou adições após o primeiro ano.  
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Alimentos orgânicos frescos  

Saladas frescas são fornecidas para a cozinha comunitária, utilizada pelo Access Alliance, 

agências parceiras e grupos comunitários durante a semana. Os produtos colhidos na 

horta no telhado são usados em receitas diversas, inclusive sanduíches e lanches 

distribuídos aos participantes do programa.  

Conforme o programa Green Access evolui, mais pessoas que trabalham na cozinha 

comunitária ficam cientes da disponibilidade de produtos frescos no telhado, e as tabelas 

de planejamento das refeições semanais incluem agora uma coluna extra para identificar 

os ingredientes produzidos localmente.  

O sabor fresco e a bela aparência dos produtos servem como um instrumento de 

divulgação para anunciar os benefícios dos alimentos orgânicos cultivados localmente e 

para interessar mais pessoas na prática da horticultura.  

Por exemplo, a seleção de ervas cultivadas para fazer chá foi expandida, (hortelã-pimenta, 

capim-limão, manjericão e camomila etc.), usadas no preparo de bebidas distribuídas nas 

reuniões que acontecem no prédio.  

A seleção de hortaliças não variou muito desde os plantios iniciais, embora a horticultura 

em telhado seja um processo permanente de aprendizagem e adaptação. As plantas 

maiores, como abóbora e melancia, foram evitadas desde o início, assim como culturas de 

raízes (exceto os plantios ocasionais de cenoura).  

Os telhados fornecem tipos de microclimas diferentes das outras hortas. No primeiro ano 

de trabalho, foi constatado que as verduras de clima frio ficavam estressadas e 

enfraqueciam quando o tempo esquenta. O sol direto e o calor não são propícios para a 

produção de verduras folhosas exuberantes, exceto quando são plantadas nas poucas 

áreas de sombra disponíveis na cobertura do prédio.  

As plantas de clima quente que prosperaram melhor em pleno sol e no solo raso dos 

canteiros na cobertura do prédio são, principalmente, pimentão, pimentas, tomates, 

berinjela, quiabo e feijão. A maioria dos tomates plantados é de variedades arbustivas, 

mais adequadas do que as variedades trepadeiras às condições de vento e de 

profundidade do solo de apenas 20 cm.  

Colheita de tomate em grupo.  

Foto: Lara Mrosovsky 

Tomates arbustivos também requerem menos 

estaqueamento - um detalhe importante por ser 

o solo tão raso e o vento forte, recomendando 

que os pés sejam plantados ao longo da tela que 

cerca o perímetro da horta, se apoiando nela. 
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Também são cultivadas variedades de tomate-miniatura.  

Espalhadas na cobertura estão cerca de 30 caixas mais altas, com 60 centímetros de 

profundidade, que permitem o cultivo de plantas maiores (por exemplo, vinhas, cedro-

globo) e para plantas com tendência a se espalharem (como tanaceto, lúpulo, hortelã).  

Diversas ervas aromáticas e medicinais são cultivadas e, entre as mais de 40 espécies 

perenes e anuais presentes, as mais adequadas para as condições de clima quente e seco 

são o tomilho, as lavandas e a cebolinha.  

No jardim polinizador (não irrigado), florescem as espécies nativas tolerantes à seca. Há 

até mesmo um cacto-pera-espinhoso (Opuntia humifusa) dando frutos.  

Os canteiros com plantas anuais e frutíferas são regados por um sistema de irrigação por 

gotejamento com temporizador. O temporizador é fundamental durante o calor do meio 

do verão, quando a rega deve acontecer idealmente nas primeiras horas do dia, ainda 

antes da abertura do edifício.  

O solo é adubado com uma mistura de esterco de pato com fertilizantes líquidos (como o 

“chá” efluente da vermicompostagem), tendo em mente que a matéria orgânica absorve 

mais água e aumenta o peso por volume de solo. Outros materiais orgânicos incluem 

farinha de algas, areia-verde, farinha de ossos, fungos micorrízicos e vermicomposto.  

Ligando a horta com o centro comunitário  

Algumas plantas cultivadas são voltadas para certos programas e colaborações específicas. 

Por exemplo, 15 ervas desempenham um papel essencial no projeto “Savoury Garden”, 

uma colaboração com as nutricionistas do programa Acesso Alliance.  

Elas usam a horta para a educação visando à redução do consumo de sódio, um dos 

fatores de risco para hipertensão que podem ser controlados.  

O programa Savoury Garden explica o que é a pressão arterial elevada, e apresenta o 

cultivo e o consumo de várias ervas para substituir com vantagens o sal. Esse programa 

educacional foi criado por um nutricionista estagiário, Eugene Jeong, porque a hipertensão 

é um problema muito recorrente na região.  

O Savoury Garden é apenas um exemplo de colaboração no âmbito do Centro 

Comunitário de Saúde que tem servido para gerar interesse em horticultura ao abordar 

um problema de saúde urgente dos usuários do serviço.  

Algumas ervas específicas são cultivadas por que correspondem aos perfis e às 

preferências identificados nas pesquisas que subsidiaram o planejamento do programa. 

O sucesso dessas parcerias depende das plantas e da horta, mas também dos conhecimentos 

dos profissionais de saúde (neste caso, os nutricionistas) parceiros. 
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A cobertura é também um espaço social, com terraço e áreas de estar  

usados por vários grupos para encontros, reuniões e eventos.  

Foto: Lara Mrosovsky  

Os conhecimentos de agricultura urbana são propagados no telhado do prédio, mas 

também por meio de parcerias inovadoras: recentemente iniciamos uma parceria com a 

agência municipal de Emprego e Serviços Sociais de Toronto (Toronto Employment and 

Social Services - TESS), que adicionou a horticultura em seu programa "Vamos Conversar".  

Dessa parceria resultou a compilação de um conjunto de ferramentas instrucionais de 

horticultura para uso pelos agentes de saúde pública e do TESS por toda a cidade.  

Ao desenvolver parcerias com grupos não ligados à agricultura, estamos sempre à procura 

de possibilidades para difundir o conhecimento e a prática do que está além do nosso 

telhado verde.  

Construindo alianças  

O programa Green Access demonstra uma aproximação da agricultura urbana com a 

saúde comunitária. Ambas as atividades se beneficiam com esse tipo de combinação e há 

muito a ser aprendido em ambos os campos.  

Um desafio na construção de iniciativas como a Green Access – em um clima econômico 

de austeridade – é que muitas organizações comunitárias não estão em condições de 

inovar e desenvolver novas abordagens multidisciplinares, como os programas de 

agricultura e nutricionais.  
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O setor público enfrenta cortes crescentes e as organizações sem fins lucrativos se veem 

forçadas a oferecer apenas o esqueleto de programas e serviços. Por outro lado, quando as 

agências de saúde incluem iniciativas ambientais, esses programas podem acessar a fontes 

de financiamento que de outra forma não seriam viáveis.  

O caminho a seguir para as agências que atuam no setor da saúde é valorizar e promover a 

horticultura e a produção de alimentos como um meio seguro para alcançar resultados 

significativos, enquanto que a comunidade de agricultores urbanos deve olhar para outros 

setores, como as organizações de saúde, como novas fontes de apoio e de possibilidades, 

além de poderem oferecer, muitas vezes, locais ideais onde cultivar alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo publicado na edição no. 28 da Revista de Agricultura Urbana  

http://www.ruaf.org/sites/default/files/rau28.pdf
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Políticas alimentares nas cidades da América do Norte 

Os próximos dois artigos descrevem ferramentas de políticas favoráveis projetadas para 

melhorar os sistemas alimentares nas cidades norte-americanas. 

Essas estratégias podem ser muitas vezes percebidas como decorrentes dos apelos dos 

movimentos da sociedade civil por alimentos mais acessíveis, saudáveis, culturalmente 

aceitáveis, e nutritivos, cultivados em condições ambientalmente sustentáveis. O objetivo é criar 

um sistema alimentar no qual a produção, o processamento, a distribuição e o consumo dos 

alimentos estão integrados de modo a melhorar a saúde ambiental, econômica, social, 

comunitária e nutricional das populações urbanas (Coalizão pela Segurança Alimentar das 

Comunidades - Community Food Security Coalition - CFSC), www.foodsecurity.org, abril de 

2006).  

A promoção da agricultura urbana faz parte dessa discussão sobre os sistemas alimentares 

locais, onde as preocupações com o meio ambiente, com a coesão comunitária e com o acesso a 

alimentos mais saudáveis podem ser efetivamente integradas. As estratégias desenvolvidas em 

várias cidades incluem a promoção do envolvimento multiatoral na formulação e 

implementação de políticas, a integração das questões ligadas ao sistema alimentar na agenda 

mais ampla do desenvolvimento sustentável, e a criação de conselhos de política alimentar que 

possam agir ou como uma entidade dos cidadãos que assessora a Câmara Municipal, a exemplo 

de Chicago e Toronto (ler mais abaixo), ou com um papel formalizado dentro do governo 

municipal, a exemplo de Vancouver. 

Criando e implementando políticas alimentares em 

Vancouver, Canadá 
Wendy Mendes 

Pós-doutoranda na Universidade de Toronto, Canadá  

(ex-planejadora de sistemas alimentares na cidade de Vancouver)  

wendy.mendes@utoronto.ca  

Embora Vancouver seja uma cidade de modernos arranha-céus e de amenidades urbanas bem 

contemporâneas, ela está localizada no interior de uma das zonas agrícolas mais produtivas 

do Canadá. Como ela combina um clima favorável com políticas municipais que encorajam o 

desenvolvimento sustentável, o resultado é que nela a agricultura urbana está prosperando...  

Em Vancouver existem hoje 18 hortas 

comunitárias, e mais duas em fase de implantação. 

Essas hortas estão situadas em parques, escolas e 

áreas públicas municipais, e a demanda por 

espaço para cultivar excede em muito a 

disponibilidade de terras. A maioria das hortas 

tem uma lista de espera que leva cerca de um ano 

para atender os interessados em participar.   

Pequena horta comunitária. Foto: Wendy Mendes 

mailto:wendy.mendes@utoronto.ca
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Outras formas populares de agricultura urbana em Vancouver incluem os plantios em 

telhados, as hortas em quintais, as paisagens comestíveis e os mercados de produtores. 

Paralelamente à popularidade da agricultura urbana na cidade, Vancouver e sua região 

vêm enfrentando fenômenos como a expansão urbana, a pressão populacional, a 

concentração fundiária, as ameaças às terras agrícolas e o aumento nos índices de pobreza 

e desnutrição. 

Em 8 de julho de 2003, a Câmara Municipal de Vancouver aprovou uma moção de apoio 

ao desenvolvimento de um sistema alimentar “justo e sustentável” para a cidade. Um 

sistema “justo e sustentável” é definido como aquele no qual a produção, o 

processamento, a distribuição, o consumo e a reciclagem dos alimentos estão integrados 

de modo a melhorar a saúde ambiental, econômica, social e nutricional de uma região 

específica. Esse compromisso com a política alimentar foi feito em resposta a mais de uma 

década de esforços de organizações comunitárias. Vários grupos comunitários 

provocaram essa resposta do governo local para questões prementes como a expansão 

urbana, ameaças às áreas agrícolas, problemas com saúde e nutrição, e acesso aos 

alimentos, principalmente para as populações marginalizadas. A moção da Câmara reflete 

uma tendência crescente nas cidades canadenses e estadunidenses, pela qual as questões 

ligadas ao sistema alimentar estão sendo reconhecidas como uma área na qual os governos 

locais têm um importante papel a desempenhar. 

Horta em cobertura predial sendo instalada 

Foto: Wendy Mendes 

 

Desde a moção de julho de 2003, o compromisso 

da municipalidade com a política alimentar 

incluiu um processo de consulta pública de 8 

meses; um levantamento do sistema alimentar 

da cidade; a aprovação de um Plano de Ação 

Alimentar (ver city.vancouver.bc.ca/ctyclerk/cclerk/20031209/rr1.htm); a contratação de 

uma equipe dedicada à política alimentar; a facilitação de várias iniciativas relacionadas 

com o sistema alimentar, incluindo hortas comunitárias, apicultura urbana, plantio de 

frutíferas, e um projeto de paisagem comestível; a colaboração em projetos de vários 

parceiros; e a eleição de um Conselho da Política Alimentar de Vancouver, multissetorial e 

formado por 18 membros. 

Derivando do Plano de Ação Alimentar, as estratégias para criar e implementar 

instrumentos políticos visando a melhoria do sistema alimentar de Vancouver incluem:  

1) a promoção do envolvimento dos vários atores interessados na formulação e 

implementação da política; e  

http://www.city.vancouver.bc.ca/ctyclerk/cclerk/20031209/rr1.htm
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2) a integração da política alimentar em uma agenda mais ampla de desenvolvimento 

sustentável. 

A promoção da colaboração multiatoral na formulação e implementação de políticas 

Existem duas dimensões inter-relacionadas no reconhecimento, por parte da prefeitura de 

Vancouver, da importância das parcerias e da colaboração nas questões relacionadas com 

a política alimentar da cidade.  

A primeira focaliza nas parcerias “internas” (entre diferentes órgãos da própria 

prefeitura), e a segunda enfatiza a colaboração entre a prefeitura e outras instituições e 

agências, incluindo as organizações comunitárias. 

Desde o início, o Plano de Ação Alimentar reconhece que alguns dos recursos e dos 

instrumentos políticos, necessários para enfrentar as várias questões ligadas ao sistema 

alimentar da cidade, estão fora da jurisdição do poder municipal. Sendo assim, o 

desenvolvimento de parcerias com outras agências revela-se decisivo para o sucesso do 

processo. As parcerias mais relevantes, incluindo a Coalizão Vancouver (Vancouver 

Agreement – uma parceria entre os três níveis de governo para enfrentar a pobreza no 

bairro mais carente da cidade – o Downtown Eastside), a Associação das Escolas de 

Vancouver, a Diretoria de Parques e Jardins, o Serviço de Saúde Costeira, as organizações 

comunitárias, as universidades locais etc. Exemplos de parcerias bem sucedidas no 

passado incluem as estratégias para melhorar o acesso à alimentação em condições de 

emergência em Downtown Eastside, um levantamento do sistema alimentar de Vancouver 

conduzido por um consórcio de pesquisadores ligados às comunidades, e a aprovação das 

boas práticas de manejo apícola em áreas urbanas residenciais. 

Também indispensáveis para o sucesso da agricultura urbana e da política alimentar são 

as parcerias e colaborações entre os departamentos internos do próprio governo. O 

compromisso da prefeitura de Vancouver com relação à política alimentar é visto como 

uma parte de seu compromisso com a sustentabilidade da cidade. Isso tem o benefício de 

associar a política alimentar a um conjunto de políticas e responsabilidades já 

estabelecidas. Como a sustentabilidade, a agricultura urbana e a política alimentar são 

questões transversais que envolvem, muitas vezes, uma grande variedade de secretarias, 

departamentos e órgãos do governo para a sua implementação e monitoramento efetivos. 

Sendo assim, a habilidade de implementar políticas e programas alimentares foi facilitada 

pela capacitação organizacional desenvolvida ao longo dos anos por meio de colaborações 

interinstitucionais na busca do desenvolvimento sustentável em Vancouver. 

A segunda dimensão do reconhecimento, por parte da prefeitura, com relação à 

importância das parcerias e colaborações com organizações civis tem implicações mais 

profundas. Essa dimensão envolve os mecanismos projetados para facilitar abordagens 

envolvendo parcerias público-privadas para a política alimentar e sua implementação. 
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Esse objetivo está melhor explicitado no Conselho de Política Alimentar de Vancouver, 

visto como um novo modelo de governança municipal colaborativa. 

O Conselho de Política Alimentar de Vancouver 

O Conselho de Política Alimentar de Vancouver (Vancouver’s Food Policy Council – 

VFPC) é considerado um novo modelo de governança integrada envolvendo a equipe 

do governo municipal e representantes dos cidadãos. O VFPC foi concebido como um 

órgão multiatoral cujo mandato é “agir como uma entidade capaz de propor, defender e 

assessorar questões ligadas à política alimentar dentro da jurisdição municipal” (Termos 

de Referência do VFPC, 2004). De maio a julho de 2004, o grupo de trabalho de Política 

Alimentar de Vancouver produziu e aprovou um conjunto de recomendações para a 

criação do VFPC. As recomendações incluíram o papel, as responsabilidades, os 

princípios dos seus membros, sua visão e seu mandato, sua estrutura e o processo de 

eleição. O resultado foi a eleição de um conselho multiatoral de política alimentar 

formado por 20 membros, em 14 de julho de 2004, como última iniciativa do grupo de 

trabalho, antes de sua dissolução. 

O Conselho de Política Alimentar de Vancouver é formado por pessoas relacionadas com 

todos os aspectos do sistema alimentar local, com variadas formações e experiências, 

incluindo nutricionistas, distribuidores, atacadistas, varejistas, dirigentes de ONGs e 

acadêmicos ligados à área de alimentação e sistemas alimentares. Esse grupo 

multidisciplinar criou um fórum inovador para discutir e agir na criação de um sistema 

alimentar que seja ecologicamente sustentável, economicamente viável e socialmente justo. 

Ele também se baseia na colaboração entre os cidadãos e os representantes do poder 

municipal em diversas iniciativas. O principal objetivo de um Conselho de Política 

Alimentar é examinar a operação do sistema alimentar local e propor ideias e 

recomendações políticas visando o seu aperfeiçoamento. 

O Conselho de Política Alimentar de Vancouver vem se reunindo desde setembro de 2004. 

Além das estratégias de educação e conscientização, o Conselho trabalha sobre projetos e 

objetivos específicos relacionados com questões e ações priorizadas no Plano de Ação 

Alimentar. O VPFC identificou inicialmente quatro questões prioritárias incluindo: (a) 

aumentar o acesso às mercearias onde são vendidos alimentos frescos para os moradores 

de Vancouver; (b) definir política de compras institucionais de alimentos para instalações 

governamentais e estabelecimentos públicos; (c) reduzir o desperdício e reutilizar e 

reciclar os alimentos; e (d) criação de um “charter” de alimentos para a cidade de 

Vancouver. A partir dessas áreas, novas prioridades e estratégias continuam evoluindo. 

Integração da política alimentar na agenda mais ampla de desenvolvimento sustentável 

 Uma abordagem da política alimentar que priorize a sustentabilidade do sistema 

alimentar viabiliza os objetivos sociais, ambientais e econômicos expressos no 

compromisso da municipalidade com a sua sustentabilidade.  
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Os objetivos incluem a promoção da saúde, nutrição, responsabilidade ecológica, inclusão 

social, e organização e capacitação das comunidades.  

Um dos objetivos principais da política para a 

agricultura urbana e outras iniciativas de política 

alimentar em Vancouver é a integração com 

agendas mais amplas de desenvolvimento 

sustentável. Essas agendas incluem programas 

voltados para crianças e jovens, programas 

ambientais, programas de sustentabilidade social 

e programas de desenvolvimento urbano. 

Uma seleção de ervas aromáticas e medicinais que  

podem ser cultivadas em casa. Foto: Wendy Mendes  

“Vancouver desfruta de uma longa história de liderança em questões progressivas como 

sustentabilidade ambiental. A agricultura urbana atualmente constitui uma parte 

importante do compromisso municipal com o seu desenvolvimento sustentável.” Peter 

Ladner, Vereador de Vancouver. 

Um exemplo específico do objetivo de integrar a agricultura urbana nas políticas de 

sustentabilidade existentes, embora até antecedendo a adoção do Plano de Ação Alimentar 

da cidade e a formação do Conselho de Política Alimentar, pode ser encontrado na área 

conhecida como Southeast False Creek (SEFC).  

Em 1991, a cidade decidiu que essa área seria desenvolvida como uma comunidade 

residencial incorporando os princípios de eficiência energética em seu planejamento. A 

ideia era explorar a possibilidade de tornar o SEFC um modelo de “comunidade 

sustentável”. 

Como parte do processo de planejamento e consulta em Southeast False Creek, um grupo 

consultivo de cidadãos foi organizado para fornecer informações para o Plano Oficial de 

Desenvolvimento que estava sendo elaborado. Esse grupo, conhecido como o Grupo de 

Acompanhamento de Southeast False Creek, demonstrou um especial interesse em 

promover a agricultura urbana na região. Em pelo menos dois relatórios para a Câmara 

Municipal, o Grupo de Acompanhamento identificou a agricultura urbana como uma 

prioridade-chave para o desenvolvimento local.  

A justificativa para tanto era que a agricultura urbana pode oferecer muitos benefícios 

para os futuros moradores do novo bairro residencial, incluindo a sustentabilidade 

ambiental, ao reduzir a distância percorrida pelos alimentos até serem consumidos, a 

amenização do clima, a redução dos custos com o manejo das águas de tempestades, e a 

redução de emissão de gases que provocam o efeito estufa.  
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O grupo também argumentou que a agricultura urbana pode melhorar a sustentabilidade 

social ao fornecer alimentos mais baratos e mais nutritivos para os moradores do bairro, 

bem como oferecer espaços sociais onde as pessoas podem encontrar seus vizinhos e 

interagir com eles.  

Juntos, esses benefícios podem aumentar a coesão comunitária e as redes sociais, 

essenciais para uma comunidade que depende da participação de seus membros para o 

seu planejamento e a governança do dia-a-dia. 

Um segundo mecanismo que permitiu a integração da agricultura urbana no SEFC foi a 

participação da equipe de política alimentar na finalização do Plano Oficial de 

Desenvolvimento. Na primavera de 2004, o Plano Oficial de Desenvolvimento de SEFC 

estava pronto para ser apresentado à Câmara Municipal para aprovação.  

Por causa de compromissos anteriores, com relação à agricultura urbana, já incluídos na 

política formulada para o SEFC, e graças à pressão exercida pelo Grupo de 

Acompanhamento, a equipe de política alimentar estava capacitada a trabalhar com os 

planejadores e outros técnicos municipais para articular mais claramente as oportunidades 

para a agricultura urbana, e expressá-las mais clara e explicitamente no Plano Oficial de 

Desenvolvimento. 

Entre as principais características do Plano Oficial de Desenvolvimento, incluem-se os 

telhados verdes, onde haverá espaço para os futuros moradores praticarem a agricultura 

urbana. Uma horta comunitária demonstrativa e uma área destinada ao mercado dos 

produtores também constam do Plano Oficial de Desenvolvimento de SEFC. Além disso, 

metas foram estabelecidas para a percentagem dos alimentos consumidos pelos 

moradores que se pretende produzir localmente, nas hortas comunitárias e nas familiares, 

em balcões e telhados particulares. 

Desde a aprovação do Plano Oficial de Desenvolvimento de SEFC, outros dois projetos 

habitacionais também já incluíram a agricultura urbana em seu planejamento, visando 

construir comunidades mais sustentáveis: uma área conhecida como East Fraserlands 

propôs a inclusão das hortas comunitárias e em telhados, paisagens comestíveis e um 

mercado de produtores; e um novo conjunto habitacional, com 180 unidades residenciais, 

recentemente construiu 60 hortas em telhados para uso dos moradores. 

Resultados e caminhos a seguir 

A duas estratégias políticas provocaram várias mudanças no comportamento dos 

moradores de Vancouver. Os benefícios derivados dessas mudanças estão de acordo com 

os Objetivos de Desenvolvimento para o Milênio no. 1 (erradicar a pobreza extrema e a 

fome) e no. 7 (assegurar a sustentabilidade ambiental). Ao mesmo tempo, os benefícios 

incluem várias dimensões importantes da sustentabilidade social, incluindo o 

desenvolvimento comunitário, a inclusão social e o engajamento cidadão. Três mudanças, 

especialmente, devem ser citadas: 
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 Melhoria na educação e na consciência socioambiental; 

 Melhoria na colaboração entre órgãos oficiais e outras associações e entidades; 

 Predomínio da concepção de “sistema alimentar” para abordar as questões ligadas à 

alimentação. 

Algumas lições importantes foram aprendidas com a experiência desenvolvida nesse 

projeto, e devem ser levadas em consideração por outros governos locais. Elas incluem a 

necessidade de: 

 Aproveitar os conhecimentos e as experiências locais; 

 Construir e aperfeiçoar as parcerias; 

 Adotar uma abordagem 

sistêmica para as questões de 

alimentação; e 

 Apoiar o envolvimento da 

equipe de política alimentar em 

ações de liderança e estabilidade 

organizacional, mantendo os 

objetivos do sistema alimentar 

entre as preocupações dos 

governos locais e evitando 

falhas na continuidade da 

atividade. 

Horta educativa no Grand Park de Chicago. 

Foto: Bert Lof 

Os próximos passos decisivos, no 

caso de Vancouver, incluem avaliar 

os impactos diretos da agricultura 

urbana e políticas alimentares, e 

determinar o papel que ela pode 

desempenhar nas estratégias atuais, 

levando a programas-piloto voltados para os pobres, os doentes, os viciados e os sem-teto. 

Nesse contexto, a Câmara Municipal também adotou recentemente (junho de 2006) uma 

moção para implementar 2.010 hortas em parcelas até o ano 2010 (comunicação pessoal do 

vereador Peter Ladner, julho de 2006). Além disso, Vancouver valoriza os intercâmbios 

com outras cidades do Norte e do Sul, para discutir novas perspectivas sobre sistemas 

alimentares sustentáveis, e modelos integrados de governança municipal que envolvam 

grupos consultivos de cidadãos, produtores, ONGs, grupos jovens e outros parceiros. 

Artigo publicado na edição no. 16 da Revista de Agricultura Urbana 

http://www.agriculturaurbana.org.br/RAU/AU16/AU16.html
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Mais além da segurança alimentar: a agricultura urbana 

como uma forma de resiliência em Vancouver, Canadá 

Kent Mullinix 

Arthur Fallick  

Deborah Henderson  

Institute for Sustainable Horticulture,  

Kwantlem Polytechnic University,  

British Columbia, Canada 

kent.mullinix@kwantlen.ca  

Quanto mais pessoas vivem em cidades e se isolam dos compromissos ambientais, 

maior é o perigo de que percam de vista a carga econômica, social e ecológica que 

estamos impondo crescentemente sobre os recursos e sistemas da Terra. 

Ao examinar o papel da agricultura urbana na 

construção de cidades resilientes, nossa pesquisa 

para o Instituto de Horticultura Sustentável da 

Colúmbia Britânica, Canadá, tenta responder à 

seguinte pergunta: como podemos ligar diretamente 

a agricultura urbana e periurbana à vitalidade 

econômica, social e ecológica de nossas cidades? 

Acreditamos que a resposta está, em parte, na 

construção de sistemas agroalimentares 

biorregionais e sustentáveis como pré-requisito 

necessário para aumentar a soberania alimentar.  

A região metropolitana de Vancouver, no sudoeste 

da Colúmbia Britânica (CB), é um amálgama de 21 

cidades e municípios que abarcam 282 milhões de 

ha, incluindo 41.000 ha (0,0145%) de terras agrícolas, 

e reúne uma população de 2,1 milhões de habitantes.  

Uma visão rur-urbana de Vancouver  

Foto: Michael Marrapese 

Vancouver Metropolitana tem uma longa e rica herança agrícola, e continua sendo parte 

importante do setor na província. A região atende atualmente 25% da demanda de 

hortifrutigranjeiros na CB.  

As granjas menores e familiares continuam dominando (88% delas tem menos de 26 ha), 

porém o seu número diminuiu 25% nos últimos 10 anos. 

  

mailto:kent.mullinix@kwantlen.ca
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O agricultor médio tem 55 anos de idade, e as terras agrícolas alcançam preços proibitivos 

para aqueles interessados em começar agora a se dedicar a essas atividades.   

Os esforços para promover a expansão da agricultura urbana nessa região vão desde o 

ativismo de base (como hortas comunitárias e mercados de agricultores), passando pelos 

parâmetros para novos projetos (como terraços verdes e paisagens comestíveis), até 

iniciativas de políticas públicas (como o Conselho de Política Alimentar da Cidade de 

Vancouver; Mendes, 2006, os Estatutos de Sustentabilidade promulgados por várias 

municipalidades, a Estratégia de Crescimento Regional de Vancouver Metropolitano, e a 

Reserva de Terras Agrícolas mantida pelo Governo da Colúmbia Britânica).  

A Reserva de Terras Agrícolas (RTA) é uma regulação provincial que estabeleceu um 

precedente pioneiro na conservação de terras agrícolas e na potencialização da 

agricultura na Colúmbia Britânica. Durante os últimos 30 anos, a RTA tem de fato 

limitado o crescimento urbano, o que resultou em uma área metropolitana 

consideravelmente mais compacta do que na maioria das cidades da América do Norte. 

Apesar desse resultado positivo, os valores dos terrenos na RTA se elevaram a 250.000 

dólares canadenses, ou mais, por hectare, um custo que não pode ser coberto pelas 

atividades agrícolas típicas.  

A agricultura urbana e os esforços relacionados com o apoio à RTA são necessários para 

aumentar a sustentabilidade e contribuir para a resiliência da Colúmbia Britânica, 

porém não são suficientes para conseguir uma sustentabilidade plena e reconectar a 

urbanidade com as suas raízes na terra. 

Ao mesmo tempo, existe na região uma consciência crescente de que os efeitos 

combinados da crise do petróleo e da água, da mudança climática, da rápida urbanização 

e do crescimento populacional contínuo têm o potencial para minar a resiliência de nossas 

cidades, ameaçar nossa segurança alimentar e, finalmente, impossibilitar a criação de um 

sistema agroalimentar para a região metropolitana de Vancouver. As evidências da 

convergência dessas forças puderam ser sentidas em 2008, quando a taxa geral de inflação 

foi de 1,2 %, mas os preços dos alimentos em geral subiram 7,3%, os dos cereais 12,4%, e os 

das frutas e verduras assombrosos 26,9%. 

No Canadá, as prefeituras cumprem um papel fundamental no estabelecimento das bases 

para uma sociedade sustentável centrada na vida urbana. A resiliência e a adaptabilidade 

são exemplos do tipo de potencial que acreditamos como essenciais para criar um futuro 

sustentável para nossas cidades e suas terras agrícolas.  

A agricultura urbana, definida como a inclusão da agricultura dentro e ao redor das 

cidades, para e por seus residentes, pode proporcionar a integração social, ambiental e 

econômica necessária para criar um sistema agroalimentar sustentável em escala 

municipal. 
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A recente publicação do Ministério de Agricultura e Terras 

da CB – Plano de Agricultura da Colúmbia Britânica: 

Cultivando um Futuro Saudável para as Famílias da CB – faz 

um chamado por sistemas locais de alimentos baseados na 

comunidade que garantam a segurança alimentar mediante a 

produção local diversificada, a gestão ambiental (incluindo a 

mitigação da mudança climática) e os encadeamentos 

urbano-agrícolas.  

Na Universidade Politécnica de Kwantlen, o Instituto para a 

Horticultura Sustentável (IHS) está respondendo a esse 

chamado fazendo do avanço da agricultura urbana e da 

soberania alimentar uma prioridade programática. O 

Instituto vem envolvendo aliados da comunidade na 

pesquisa aplicada e utiliza as terras disponíveis para criar 

laboratórios vivos.  

Agricultura periurbana em Vancouver 

Foto: Graham Osborne 

Dois exemplos podem servir para ilustrar o nosso enfoque emergente. 

Estamos promovendo um diálogo, ao longo da Região Metropolitana de Vancouver, no 

qual cidadãos, ONGs, governos e instituições de ensino superior podem construir alianças 

e explorar maneiras de criar sistemas agroalimentares biorregionais focados no urbano, de 

formas tangíveis e substanciais, que possam conectar os residentes urbanos com a 

agricultura e contribuir para a autossuficiência regional de alimentos.  

Em uma publicação recente, Urbanismo Agrícola e Agricultura Apoiada pela 

Municipalidade (2008), antecipamos nossa visão da agricultura urbana e periurbana como 

um mecanismo pelo qual as prefeituras podem dar acesso a terrenos municipais a um 

preço acessível para os empreendimentos agrícolas. Sob esse enfoque, as municipalidades 

ofereceriam terrenos para facilitar o desenvolvimento de um setor agroalimentar que sirva 

a sua cidadania e aumente a segurança alimentar.  

O artigo “Agricultura no Limite” (2009) aborda o desafio central do crescente valor das 

terras na região, e a pressão que ele cria para as terras agrícolas viáveis, que precisam 

enfrentar à ameaça contínua da expansão urbana. A solução proposta é reservar parte das 

terras na franja rural-urbana para a agricultura, e procurar maximizar o seu valor. Uma 

nova designação de zoneamento poderia transferir uma porção desses terrenos para a 

propriedade pública (a serem usados apenas para a agricultura). Além disso, o valor do 

uso não agrícola da terra poderia ser utilizado para apoiar a infraestrutura de agricultura 

urbana.  



385 

 

Para modelar este conceito, uma parceria reunindo um construtor local, atores da 

comunidade e o IHS concebeu um plano para uma comunidade-modelo de alta densidade 

(5.000 pessoas), na qual a agricultura (ocupando 100 hectares) será central para a economia 

da comunidade, seu desenho sustentável e sua governança no uso das terras. 

Nosso segundo exemplo envolve a sociedade entre o IHS, a cidade de Richmond e duas 

ONGs da região. Planejamos desenvolver a Escola Agrícola de Richmond reconhecendo o 

fato de que os agricultores de nossa região estão envelhecendo, e que o desenvolvimento 

da agricultura urbana na área metropolitana de Vancouver requererá muitas pessoas com 

o conhecimento, as habilidades e a dedicação imprescindíveis para este fim.  

O objetivo é preparar uma nova geração de agricultores urbanos que tomem parte de 

empresas agrícolas urbanas, incluindo a produção, o processamento, a agregação de valor, 

a distribuição, o marketing e as vendas. A escola também desenvolverá a capacidade de 

liderança dos participantes para que a agricultura urbana progrida como um elemento 

indutor do desenvolvimento urbano sustentável. Esta sociedade e o programa de acesso à 

terra são únicos em toda a América do Norte.  
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A versão em português desta compilação foi realizada em março de 2017 
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