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INTRODUÇÃO 

Este relatório é o quarto produto da consultoria contratada pela Secretaria Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) em parceria com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 
para sistematizar e analisar a implementação da Política Nacional de Agricultura Urbana e 
Periurbana (AUP) promovida por esse Ministério. O objetivo geral da pesquisa consistiu em fazer 
uma análise nacional das ações da SESAN/MDS a fim de implementar uma política pública para a 
AUP. Estabeleceu o foco territorial nas regiões metropolitanas onde se concentraram essas ações 
no período de 2004 a 2009.  

O presente relatório contém a análise derivada de integrar os resultados trazidos pela 
investigação de campo aos dados levantados por informação primária, secundária e entrevistas. 
Esta sistematização foi consolidada a partir dos resultados da reunião realizada pela equipe de 
consultoria em Brasília nos dias 6 e 7 de dezembro e incorporou tanto o debate do dia seguinte no 
MDS em oficina com os gestores dos CAAUPs1 quanto as considerações feitas pela equipe do 
MDS. Neste sentido, o documento apresenta uma visão analítica das principais constatações 
acerca das potencialidades e desafios na construção da política nacional de AUP consolidando 
ações, projetos e programas implementados pelo MDS.  

A complexidade do processo para realizar essa análise determinou um grande esforço 
para a conclusão da tarefa proposta. Na discussão, elaboração da metodologia adequada, 
construção das ferramentas de pesquisa e elaboração do documento final contribuíram a equipe 
de consultores contratados pelo MDS/FAO formada por Ivana Cristina Lovo e Tarson Nuñez que 
constituíram uma equipe executiva juntamente com Eros Marion Mussoi e Alain Santandreu. 
Contribuíram também nesse processo os técnicos Daniel Cenci, Gunther Merzthal e Christiane 
Araujo Costa e, os aportes e apóio permanente brindado pela equipe do MDS, especialmente por 
Maristela Calvario (Coordenadoria Geral de Apoio Agricultura Urbana), Luciane Ferrareto 
(Coordenadora do Projeto de Agricultura Urbana), Neila Batista (Departamento de Gestão 
Integrada da Política), Crispim Moreira (Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional) 
e por toda a equipe técnica da Coordenadoria Geral de Apoio a Agricultura Urbana do Ministério. 

O trabalho apresentado neste relatório é dividido em cinco capítulos.  
O Capítulo 1 analisa a presença da AUP no Brasil como uma prática desenvolvida tanto 

pela sociedade civil, como pelo governo já antes da implantação da política nacional. Mostra os 
principais marcos legais e institucionais e identifica as potencialidades e limitações dessas 
práticas. 

O Capítulo 2 colona no debate ao vínculo entre a AUP e as territorialidades analisando os 
desafios que devem ser superados no processo de implantação e mudança de escala da política 
nacional de AUP.   

No Capítulo 3 são abordados os aspectos mais gerais da implantação da política, com 
base: na análise do contexto de sua formulação; nas ações do MDS/SESAN em escala nacional; 
e no vínculo das ações e a Política Nacional de AUP com outros ministérios, estados, municípios 
e sociedade civil. 

O Capítulo 4 caracteriza e analisa os sete CAAUPs selecionados considerando as 
dimensões: administrativa e de gestão, produtiva, social, institucional e política. É exposto a partir 
de um relato analítico do trabalho de campo realizado nas regiões metropolitanas. 

No Capítulo 5 á 6 é realizado um balanço global e são apresentadas considerações finais 
com apontamentos críticos para uma discussão acerca da implementação da política nacional de 
AUP.  

                                                             

1 Neste relatório fez-se a opção de se referir aos Centros de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana com a 
sigla CAAUP e não CAUP, como usados em algumas Regiões. O motivo para essa opção foi o de 
padronizar a forma de fazer a referencia aos respectivos Centros. 
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METODOLOGIA DE PESQUISA 

Como previsto no documento metodológico desta consultoria, as atividades implementadas 
partiram do levantamento de documentos estratégicos e informação chave, seleção e visitas as 
Regiões Metropolitanas selecionas, entrevistas com atores estratégicos tanto nas regiões 
metropolitanas quanto da equipe do MDS localizada em Brasília, entrevistas com representantes 
de outros ministérios e, também, oficinas com atores estratégicos.  

A atividade de pesquisa se iniciou com uma oficina de planejamento metodológico 
realizada em Belo Horizonte, no período de 25 a 28 de setembro, que contou com a participação 
de representante do MDS, os consultores contratados e outros dois consultores que constituíram 
a equipe executiva juntamente com os consultores contratados pelo MDS/FAO. Os consultores 
contratados partiram do entendimento que, mesmo se tratando de dois contratos individuais, a 
constituição de uma equipe que trabalhasse em conjunto e em sintonia seria uma estratégia viávle 
para viabilizar a análise proposta, priorizando o diálogo com os atores, dentro do tempo proposto 
para a consultoria. Dessa forma, na oficina metodológica, se constituiu a equipe executiva que 
elaborou as ferramentas, consolidou as dimensões de análise e identificou os critérios para a 
seleção das regiões metropolitanas a serem visitadas. A seleção das regiões a serem 
analisadas foi estabelecida a partir das regiões indicadas nos termos de referencia e de critérios 
que privilegiassem a diversidade de experiências, tanto do ponto de vista regional quanto do ponto 
de vista do perfil social e organizativo dos projetos. Nessa oficina inicial de planejamento e com a 
estratégia de constituir uma equipe de trabalho, os consultores, em conjunto com representante 
do MDS (Coordenadora Geral de Agricultura Urbana/MDS), avaliaram a possibilidade de analisar 
outras regiões metropolitanas ampliando aquelas já previstas nos respectivos termos de 
referencia da consultoria. A partir dessa avaliação e considerando os critérios citados 
anteriormente se ampliou de quatro para sete regiões a serem estudadas, assim relacionadas: 
Belém do Pará (Região Norte), Salvador (Região Nordeste), Brasília (Região Centro Oeste) Belo 
Horizonte (Região Sudeste) e Curitiba, Maringá e Joinville (Região Sul). 

A viabilidade de uma equipe executiva com o entendimento de um trabalho conjunto e 
complementar entre os dois consultores contratados viabilizou ampliar as regiões analisadas e 
também facilitou uma análise abrangendo uma maior diversidade de realidades. Esse trabalho 
conjunto e complementar gerou partes semelhantes entre os produtos entregues pelos 
respectivos consultores contratados, viabilizando um documento consolidado único, entregue ao 
MDS independente dos produtos previstos nos respectivos contratos.  

O levantamento de informações secundárias e o levantamento de dados na internet 
permitiu identificar outras fontes relevantes através das quais foram mapeados: os marcos 
institucionais e normativos federal, estadual e municipal vinculados à AUP; as experiências 
prévias da AUP desenvolvidas no Brasil pelo poder público e a sociedade civil; as informações 
relativas aos investimentos feitos pelo MDS; a informação secundária das regiões metropolitanas 
analisadas; e os documentos que estabelecem os conceitos e ações que orientaram a atividade 
do Ministério nesses cinco anos de atividades analisadas. Foram disponibilizados pelo MDS os 
editais e termos de referência lançados durante o período de 2004 a 2009, os documentos 
resultado de estudos e pesquisas anteriores, os projetos e planos de trabalho dos CAAUPs, assim 
como seus relatórios parciais e finais, entre outros. 

O trabalho de campo nas regiões permitiu coletar informação primária, seja através de 
entrevistas com gestores, parceiros e beneficiários dos projetos apoiados pelo ministério, seja 
pela observação “in loco” dos seus resultados, considerando os editais de 2007, 2008 e 2009. As 
visitas foram feitas durante o período de 18 de outubro a 13 de novembro de 2010. O trabalho de 
campo envolveu visita em loco das 7 regiões, com a observação direta das experiências, tanto 
do ponto de vista produtivo como da organização social dos beneficiários e as estratégias de 
implantação da política adotadas pelos gestores públicos. Neste processo foram realizadas 
entrevistas com os gestores, documentação fotográfica e registro de depoimentos em vídeo. 
Foram promovidas oficinas ou grupos focais com beneficiários e gestores dos projetos que 
apresentaram a própria visão do processo através de debates em plenário e trabalhos em grupo. 
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Os roteiros pré-estabelecidos elaborados a partir das formulações da Nota Metodológica (no 
produto 1 desta consultoria) orientaram a execução dos procedimentos acima citados. 

Entre o dia 04 e 05 de novembro, em Brasília, aconteceram diversas reuniões e 
entrevistas com representantes dos Ministérios da Cidade e da Educação. E entre o período de 
09 a 12 de novembro, foram realizadas uma oficina com técnicos da Coordenadoria Geral de 
Apoio a Agricultura Urbana (CGAAU) do MDS durante uma tarde, duas reuniões, uma com a 
Coordenadora Geral e outra com a Coordenadora do Programa de AU.  

Finalmente, entre 4 e 8 de dezembro, a equipe consultora facilitou uma oficina de análise 
da informação construída  e reuniões com a equipe do MDS. Participaram também da reunião 
os  gestores dos CAAUPs e Governos do Estado permitindo ampliar e socializar a informação 
sobre todos os projetos financiados pelo MDS. 

A análise proposta implicou na combinação de elementos quantitativos e qualitativos 
buscando dar conta de todas as dimensões que envolvem a construção de uma política pública de 
AUP. Na dimensão quantitativa, os impactos da política das ações protagonizadas pelo ministério 
foram medidos pelos recursos e valores investidos, pelo número de projetos apoiados e pela 
quantidade de beneficiários atingidos nas ações. No trabalho de campo foi realizado um esforço 
para identificar dimensões quantitativas relativas à produção e desempenho dos projetos 
analisados. Do ponto de vista qualitativo foram analisados os marcos conceituais e analíticos 
elaborados pelo ministério, as normativas formuladas e o conteúdo dos editais lançados pelo 
MDS. Já para os projetos regionais os planos de trabalho, os projetos técnicos e os materiais 
elaborados trouxeram os analisadores qualitativos. Também as entrevistas e oficinas com 
gestores e participantes dos projetos permitiram incorporar à análise as percepções e formulações 
dos atores sociais envolvidos diretamente com a implementação da política nas regiões.  

Assim, o conjunto da análise realizada incorporou a realidade das regiões metropolitanas e 
da equipe de MDS. Essa análise foi viabilizada pela contribuição da avaliação direta realizada com 
os gestores dos CAAUPs e a partir das visitas às iniciativas e grupos produtivos das regiões 
metropolitanas, pelas reuniões e oficina realizada diretamente com os gestores do MDS em 
Brasília e, pelas conclusões dos gestores dos CAAUPs e os gestores dos projetos com Estados, 
assim como da equipe do MDS, participantes da oficina realizada no dia 08/12/2010 em Brasília, 
que propiciou um momento coletivo no nível nacional de analise e complementação da informação 
construída a partir dos trabalhos da equipe executora da consultoria. 

A pesquisa envolveu duas dimensões. A primeira, de análise sistemática da política 
nacional tendo como base o levantamento de informação secundária, tanto do MDS como de 
outras fontes. Nesta fase, foi realizada uma avaliação dos resultados obtidos a partir dos 
documentos disponibilizados pelo ministério. Além disso, foi realizado um levantamento de 
políticas, de ações, programas e projetos, assim como legislação existente sobre o tema a nível 
nacional, estadual e municipal. Neste levantamento, foi analisada também a visibilidade da política 
nacional de AUP, suas interfaces com políticas de outros ministérios assim como a opinião de 
outros atores da sociedade civil sobre estas experiências. A segunda, de análise dos projetos 
desenvolvidos nas regiões metropolitanas selecionadas incorporando a visão dos atores 
envolvidos nos projetos (beneficiários das políticas, parceiros institucionais e representantes de 
organizações da sociedade civil diretamente ligadas a políticas de Segurança Alimentar e 
Nutricional). 

A pesquisa teve como pressuposto metodológico o conceito de construção coletiva do 
conhecimento atribuindo a todos os procedimentos adotados uma dimensão participativa. A 
relação com os gestores e beneficiários dos projetos analisados não foi simplesmente uma 
relação investigador-objeto de estudo, mas buscou adotar sempre que possível, dinâmicas 
participativas nas quais os envolvidos tinham espaço para exercer o máximo de autonomia 
possível e construir conjuntamente com os investigadores as formulações que consideravam mais 
adequadas para as questões apresentadas. Na tabela 06 no anexo estão relacionadas as 
atividades dos consultores nas respectivas Regiões visitadas. 
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1. CAPITULO 1 

A AGRICULTURA URBANA NO BRASIL: UMA REALIDADE 

Experiências exitosas de produção de alimentos em espaços urbanos já são conhecidas e 
são referências de atuação tanto no âmbito nacional como internacional. Neste contexto destacam 
ações desenvolvidas tanto pelo poder público ao nível municipal e estadual como pela sociedade 
civil, muitas das quais tem marcos legais e institucionais que reforçam e contribuem para garantir 
a continuidade das ações. Por isso, a agricultura urbana no Brasil é uma realidade que se 
potencia a partir da política nacional de AUP promovida pelo MDS. 

 
1.1. Antecedentes das experiências de AUP no contexto brasileiro i 

1.1.1. Ações Municipais e estaduais prévias 

 
No contexto de atuação municipal destacam-se as iniciativas dos municípios de Sete 

Lagoas/MG, Teresina/PI, Curitiba/PR com programas de hortas comunitárias implantadas há 
cerca de 25 anos. Vale destacar que são iniciativas coordenadas pelas prefeituras municipais com 
diferente grau de organização dos agricultores, com destaque para Sete Lagoas em que os 
agricultores possuem sua própria associação. Em Teresinha e Sete Lagoas as iniciativas tiveram 
início com a parceria das companhias de energia elétrica, a CHESF e CEMIG, respectivamente. 

 
 

Quadro 1- A experiência de AUP em Curitiba/PR e Teresina/PI 
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A Prefeitura Municipal de Curitiba promove dois programas de apoio à AUP: a) Nosso Quintal, que 
atua desde 1986 até hoje e está direcionado para 
agricultores urbanos que utilizam os espaços 
disponíveis sob as linhas elétricas de alta tensão, e b) 
Lavoura, desde 1989 até hoje, direcionado para 
pequenos agricultores periurbanos (geralmente 
proprietários de suas moradias) situados na periferia da 
cidade. A Prefeitura entra com insumos (sementes, 
fertilizantes, etc.), equipamentos agrícolas de pequeno 
porte e assistência técnica. Porém não dá apoio nem 
para a comercialização nem para a processamento do 
produto. A população atendida é pobre, com baixa 
escolaridade, procedente do interior do Estado ou de 
outros Estados (principalmente do Norte). Ambos 

programas atendem 5.968 agricultores urbanos (urbanos e periurbanos) e 18.312 alunos. A ocupação de 
solo é de 73 ha para o Programa Nosso Quintal e 120 ha de pequenas propriedades familiares para o 
Programa Lavoura.  

 
Em Teresina, a Prefeitura Municipal iniciou em 1987 o Projeto de Hortas Comunitárias buscando 

gerar trabalho e renda para famílias pobres do município. A implementação das atividades agrícolas 
comunitárias ocorre nas áreas de vilas e favelas 
identificadas como grandes bolsões de pobreza, cujas 
famílias residentes são basicamente de origem rural 
que migraram na cidade em busca de melhores 
condições de vida. Além da implantação de hortas 
urbanas, em algumas áreas surgiu a necessidade da 
adequação do sistema de produção para o atendimento 
de comunidades específicas. Esta adequação, com o 
sistema de produção denominado Hortas Tipo 
Campos Agrícolas, tem como objetivo o atendimento 
de comunidades que já trabalhavam em atividades 
agrícolas de forma bastante precária, utilizando as 
vazantes dos rios, principalmente na zona urbana norte 
do município que, em função de suas especificidades, 

não teriam condições de participar das Hortas Comunitárias. As 54 hortas com 2.800 lotes em produção 
ocupam uma área de 167,2 ha. das quais, umas 40 ha sob os fios de alta tensão. Adicionalmente, a área 
peri-urbana do município alberga 274 lotes numa superfície de 25,0 ha. A renda media por família, produto 
da venda de hortaliças (coentro, cebolinha e alface) é de R$ 452 mensais.  

 
Belo Horizonte também destaca a atuação da Prefeitura iniciada em 1993 com a 

implantação dos Centros de Vivência Agroecológicos-CEVAEs. Uma iniciativa que se viabilizou 
com parceria de organizações da sociedade civil, em especial a Rede de Intercâmbio de 
Tecnologias Alternativas e financiadores externos. Os CEVAEs tiveram como inspiração para sua 
efetivação o contexto da Agenda 21 a partir dos debates e articulações potencializados durante a 
ECO 92 no Rio de Janeiro que trouxeram o tema da agricultura urbana integrada ao da Agenda 
21. Com um enfoque mais produtivo a prefeitura de Belo Horizonte mantém também programas 
de hortas comunitárias e hortas escolares que possuem em torno de 15 anos de existência. 
Adicionalmente, nos últimos anos a cidade recebeu cooperação internacional para a 
implementação de ações de AUP através de Projetos como Cidades Cultivando para o Futuro 
(CCF) e From Seed to Table (FStT) promovidos pela Fundação RUAF e IPES em parceria com a 
Prefeitura e ONGs locais.  

No momento atual ações municipais que se destacam são as do município de 
Contagem/MG e Lauro de Freitas/BA, que, por iniciativas próprias, com apoio financeiro do MDS 
ou outros financiadores, conseguem avançar em programas municipais de agricultura urbana 
integrados com as ações de promoção da segurança e soberania alimentar e nutricional. 



13 

 

 
Quadro 2 – A experiência de Lauro de Freitas/BA com a articulação da AUP com política de SAN 
Entrevista com Maria de Lourdes Lôbo Ramos – Secretária Municipal de Assistência Social e 

Cidadania de Lauro de Fretias/BA. 
           “ O nosso foco é a Segurança Alimentar Nutricional.  

O nosso público da agricultura urbana é um público 
usuário do restaurante popular. Ele se percebe também 
responsável por essa política, como alguém que pode dar 
uma contribuição à política de segurança alimentar e 
nutricional. Para nós é fundamental. 

... Então, a ideia continua sendo essa: a gente vai 
perseverar nessa intenção de que eles consigam perceber 
que existe um ciclo para alcançar a Segurança Alimentar e 
Nutricional. E eles precisam participar desse ciclo. A política 
de Segurança Alimentar e Nutricional não pode se estancar no 
restaurante popular nem no banco de alimentos. Ela tem que 
ter o fomento da agricultura urbana e periurbana, tem que ter 
alimentação saudável, tem que ter um conjunto de ações.  

... Se ele entra no programa de agricultura urbana e 
periurbana só para subsistência, para mim já valeu a pena. É 
renda. É uma renda indireta, mas é renda. Ele está 
conseguindo se alimentar melhor de forma saudável e está 
apto a alguma atividade agrícola”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosilene Souza da Soledade - Agricultora participante do projeto Produção Urbana e 
Periurbana (PUP) - Cio da Terra no município de Lauro de Freitas. 

Eu conheci o projeto através de uma companheira minha. Ela me convidou. Eu nem sabia do  
acontecimento no município. Ela me convidou, eu fui. Chegando lá eu disse: “poxa, eu já venho de uma 
família de agricultores do município de Lagarto e eu nunca tive essa paixão por esse negócio de terra 
porque minha área é turismo.” Mas quando eu cheguei lá no curso, foi amor à primeira vista.Me casei. Essa 
área que você está vendo aqui era só flores, e era uma área que eu tinha aqui era só pra tomar sol com a 
minha filha. Na mesma semana eu comecei a ver a importância, a agrônoma na sala de aula, falando da 
importância da agricultura familiar, do alimento orgânico, e eu comecei a mudar meu conceito. Aí eu peguei, 
transformei a área de flores, arranquei tudo. Que me perdoem as flores! Arranquei todas as flores. 
Transformei numa área de agricultura. Daqui eu tiro hortaliça pra mim e pra minha outra família que é mãe. 
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Aí no decorrer do curso, eu fui tomando gosto, tomando gosto, tomando gosto, e agora não tem jeito, está 
no sangue mesmo. 

... foi uma coisa assim, não tem nem palavras. A gente fica com certa ansiedade porque quer mais, 
porque quer estar ali. E aqui mudou tudo, o conceito dos filhos. A filha vai fazer agronomia. O filho também. 
Estava fazendo educação física. Não quer mais educação física. E disse que nem vai esperar para 
agronomia, que vai fazer um curso técnico também na mesma área de terra. E o esposo também, que era 
meio encrespadinho, matriculei no projeto que eu era aluna de lá e ele agora também não quer outra coisa. 
Então foi a família, fui levando um atrás do outro. E os vizinhos também, eu fui convidando e indicando e foi 
formando turma na quarta e aquilo pra mim foi uma satisfação. Hoje, quando eu chego que vou fazer visita, 
que eu chego que eu encontro a área, Dona Laura com a área dela toda plantada, Dona Sônia... E ai pra 
mim é uma satisfação, não tenho nem como falar. Pra mim, foi mudança absoluta. Participei de um 
congresso também e esse congresso foi uma coisa, assim, sabe, foi uma coisa maravilhosa. E a cada dia 
que passa, agora está formando um grupo para formar a Associação. A gente está empenhado em fazer 
essa Associação mesmo pra gente trabalhar a média escala. 

... O curso parou a primeira capacitação dos cursistas e agora eles estão querendo que a gente 
reproduza. Na secretaria de saúde, lá no CAPS, também no Centro de atenção psico-social, pediu que eu 
fosse lá também fazer a horta. A PADOFE, também, que trabalha com crianças especiais, está aguardando 
pra fazer a horta. E a Associação de Moradores aqui da comunidade do Cagi, também está solicitando 
muito que vá lá para poder fazer a horta também”.  

 
 

Quadro 3 - A experiência de Contagem/MG na articulação da AUP com a Política Municipal de SAN 
A Prefeitura Municipal de Contagem mesmo sendo considerada como um centro industrial 

promove desde 2006 diversas ações de Agricultura Urbana e Familiar como parte de sua Política Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional. Conta com uma Diretoria de Agricultura Urbana e Familiar e, desde 
2010 funciona o Centro Municipal de Apoio a Agricultura Urbana e Familiar. Em Contagem se 
implementaram hortas em mais de 20 espaços urbanos e têm um Plano Municipal de Agricultura Urbana e 
Familiar que fomenta a produção e a comercialização de alimentos saudáveis (agroecológicos) dos 
agricultores familiares (urbanos e rurais). Em 2009 a Conferencia Municipal de SAN incorporou a produção 
urbana e periurbana de alimentos como parte de suas diretrizes. Uma das experiências exitosas é a Horta 
Comunitária da Casa de Apoio coordenada pelo Programa de Apoio a Agricultura Urbana e Familiar. Conta 
com áreas de produção agroecológica, captação de água de chuva e uma área de capacitação.  

Maria da Penha, que trabalha na horta da Casa de 
Apoio acredita “que se cada família souber plantar um 
pouquinho na sua casa, não haverá fome no mundo. O Brasil é 
um país rico de terreno. Basta colocar semente na terra e ela 
cresce. Então, não precisaria ter gente passando fome neste 
país. Eu trabalho na Casa de Apoio e as crianças que vão lá 
estão levando pra casa aquilo que aprendem lá e já tem alguns 
depoimentos de gente que já plantou em casa, que já está 
colhendo daquilo que plantou. Eu acredito muito neste 
movimento municipal da agricultura urbana, que tá pensando 
nas famílias; não tá pensando só em politicamente fazer coisas 
diferentes, mas, efetivamente, tá dando resultados. Eu acredito 
que, cada vez mais, a agricultura urbana está sendo necessária 
para o nosso município, principalmente no meu bairro, onde as 

pessoas são muito pobres”.  
 
Das experiências municipais antigas e atuais, Belo Horizonte e Governador Valadares se 

destacam por avançar também no contexto dos marcos institucionais e legais da agricultura 
urbana. Belo Horizonte desde os CEVAEs já apresenta legislação especifica que regulamenta a 
existência desses Centros. Atualmente avança na legislação para promoção da agricultura urbana 
incluindo, na última revisão do seu plano diretor, a atividade de agricultura urbana como uma das 
atividades econômicas reconhecida pelo município, apontando para a necessidade de avançar na 
prática da agricultura urbana integrada com as ações das políticas sociais e políticas urbanas. 

Considerando o contexto de atuação Estadual anterior à implementação dos Centros de 
Apoio a Agricultura Urbana e Periurbana (CAAUPs), destaca-se o Estado de Minas Gerais, que 
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possui uma legislação própria que regulamenta as iniciativas de agricultura urbana. Também há 
um grande envolvimento do CONSEA/MG com esse tema, que vem desde a criação do CONSEA 
com ações permanentes até os dias atuais. Na região metropolitana de Belo Horizonte está 
acontecendo a construção do Plano Diretor Metropolitano através dos debates e consultas 
realizadas. O tema da produção de alimentos nos espaços metropolitanos está sendo considerado 
e caracterizado com propostas específicas que abrangem a realidade intra, periurbana e rural.  

 
Quadro 4 - Entrevista a Marcos Jota Secretário Executivo do CONSEA-MG 

“O CONSEA de Minas tem 10 anos de existência. Foi o 
primeiro do Brasil e é ele e referência nas políticas de SAN. A 
Agricultura Urbana sempre esteve na pauta das ações do 
CONSEA. Já foram realizadas cinco Conferencias Estaduais e 
desde o início a Agricultura Urbana foi abordada nos debates. No 
ano 2007 o CONSEA organizou um Seminário Estadual de 
Agricultura Urbana e o tema faz parte de nosso Plano estadual de 
SAN. Na região metropolitana de BH os dois municípios com mais 
articulação entre os temas de SAN e a AUP são Belo Horizonte e 
Contagem. Belo Horizonte executa ações desde 1995 e Contagem 
que desde 2006 constitui a Coordenadoria de Segurança Alimentar 
e Nutricional e já realizou uma Conferência Municipal na qual a 

AUP teve destaque”.  
 
Essas iniciativas ainda dialogam pouco no processo de consolidação de uma política 

nacional de AUP, necessitando ser feita essa aproximação para possibilitar o aprendizado com 
iniciativas que possuem um acúmulo histórico grande. Os aspectos legais e institucionais a serem 
aprofundados na análise encontram-se mais adiante neste mesmo texto.  

 
 
 
 

1.1.2  Ações da Sociedade Civil prévias 

Sobre a atuação da sociedade civil vale destacar que a agricultura urbana é 
freqüentemente praticada em todos os grupos sociais mas, uma maior organização dos atores 
envolvidos com sua prática ainda é muito frágil. Encontramos associações dos produtores ou 
horticultores urbanos e periurbanos em algumas realidades, como Brasília, Sete Lagoas-MG e 
Governador Valadares-MG focados na melhoria das condições para suas atividades. Nas cidades 
da região nordeste encontram-se associações de ervateiras que praticam a coleta (especialmente 
de ervas medicinais) como é o caso de Salvador; Belém e Recife. O agroextrativismo amazônico é 
uma prática muito difundida entre os grupos de agricultores urbanos, incluindo a pesca e a coleta 
de camarão; e a produção em quilombolas periurbanas é uma atividade presente em vários 
municípios da Região metropolitana de Porto Alegre e Salvador. 

Como destaque de organização da sociedade civil com uma atuação mais articulada e que 
tem relação direta na promoção da agricultura urbana e periurbana aponta a articulação das 
organizações que viabilizaram a Feria Ecológica em Porto Alegre e que funciona há mais de 20 
anos. Essa Feira foi viabilizada pela forte coesão entre atores sociais, produtores urbanos, 
periurbanos e rurais, com a conquista do apoio dos setores municipais e dos consumidores.  

Outro referente é a Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana – AMAU, formada em 
2003, no contexto das discussões sobre Segurança Alimentar na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, em que foi viabilizada uma ação conjunta para visualizar a prática e dinamizar o debate 
da AU na RMBH. Trata-se de um espaço em que agricultores, organizações não governamentais, 
movimentos sociais, entre outros atores da sociedade civil, buscam se articular e organizar suas 
demandas e ações em torno da temática da Agricultura Urbana.  
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Os movimentos sociais rurais, como o MST e movimentos urbanos, como o Movimento 
Nacional de Luta Pela Moradia (MNLM), Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), o 
Movimento de Trabalhadores Desempregados (MTD) e as Brigadas Populares (BP), vem se 
envolvendo mais intensamente no tema da produção de alimentos nos espaços metropolitanos, 
em especial em Porto Alegre, Santa Maria-RS, Belo Horizonte e São Paulo.  

Em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis há registros de experiências de agricultura 
urbana dinamizadas por atores da sociedade civil. Em São Paulo as iniciativas já tiveram o êxito, 
no passado, garantindo a inclusão desse tema na legislação local (inclusive quando um prefeito 
tentou terminar com ela). Atualmente, possuem uma organização que viabiliza a relação direta 
para a compra de alimentos entre os produtores e os consumidores. No Rio de Janeiro e em 
Florianópolis, as ações partem de iniciativas de organizações que atuam no campo da 
agroecologia, potencializadas a partir do envolvimento de outros atores sociais como a Pastoral 
da Criança e Associações de Moradores.  

Essas iniciativas conseguem mostrar o potencial das atividades de agricultura nas cidades 
ou próximo a elas. Precisa porém, dar visibilidade e apoio para essas experiências em um 
processo de consolidação da política nacional de AUP, potencializando o avanço sobre seus 
aprendizados e desafios atuais. Uma análise mais aprofundada pode encontrar-se em Santandreu 
e Lovo (2007). 

 
1.2. Marcos legais e institucionais para a AUP no Brasil  

A abordagem que se faz neste ponto, remete a dois aspectos importantes da 
implementação da AUP que contribuem para sua efetividade. No primeiro campo de análise, 
tomam-se os marcos legais nas diferentes esferas de governo federal, estadual e municipal, 
considerando o sentido amplo de normas, pois há diferentes instrumentos legais além das leis 
propriamente ditas. Têm-se casos de regramentos estabelecidos por decretos e portarias 
dependendo do nível de estruturação. No segundo momento, tomam-se os marcos institucionais, 
compreendidos aqueles instrumentos que permitiram a realização da AUP, seja mediante 
estruturação interna das gestões ou da própria definição de atribuições e papéis desempenhados 
por determinados setores levando à efetivação de ações de AUP. 

 
1.2.1 Caracterização das normas existentes no campo da AUP 

Conforme a legislação brasileira, a validade de uma norma depende de alguns requisitos 
para que produza seus efeitos. As competências para legislar estão definidas pela Constituição, 
sendo alguns temas reservados a cada ente federado como prerrogativa de legislar. Entretanto, 
há campos que a competência é concorrente, onde os diferentes entes federados podem legislar 
complementarmente observadas as diretrizes das instâncias superiores. Assim, a vigência da lei 
tem um vínculo indissociável da competência legislativa, respeitado o status de cada ente 
federado. 

Neste sentido, uma lei federal deve ser aplicada nos demais entes federados, respeitadas 
as prerrogativas, como a autonomia econômica e financeira de cada ente. Ao mesmo tempo em 
que se respeitam as autonomias dos entes federados, a efetividade de uma lei para as políticas 
públicas, dependerá em grande parte, da adesão e da normatização do mesmo conteúdo em cada 
ente federado sem o qual a política não terá suporte suficiente para aplicação, especialmente 
quando se trata da autonomia financeira de cada ente podendo, porém, a lei maior ser vinculativa 
no sentido de que a política se dará à medida que cada esfera de governo produzir, em seu 
âmbito, legislação própria, amparado pelas diretrizes da lei maior e em sintonia com a hierarquia 
da organização do Estado brasileiro: União, Estados, Municípios. 

Para efeitos de análise se toma as legislações dos diferentes entes federados, num 
primeiro momento separadamente, buscando identificar os objetivos, os beneficiários, as ações 
chave e as diretrizes da política proposta, caracterizando sua contribuição para a estruturação e o 
desenvolvimento da AUP, observando seu caráter de política transversal e multidimensional e 
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seus vínculos com outras políticas, especialmente a Segurança Alimentar e Nutricional, a 
Economia Solidária e o Desenvolvimento Urbano. Num segundo momento, num estudo 
comparado, contrastam-se as normas produzidas pelos diferentes entes e identificam-se as 
dissonâncias e desencontros entre ambas, especialmente no sentido da possibilidade de sua 
aplicação prática, qual o potencial de articulação com políticas públicas afins, com o 
fortalecimento de si mesma, ou se esta se esgota nas dimensões de hortas familiares.  

 
1.2.1.1 Legislação Federal pertinente 

Os marcos legais e diretrizes da AUP surgem na legislação brasileira dentro da 
preocupação com a Segurança Alimentar e Nutricional, especialmente a Lei N° 11.346/2006, que 
cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, com vistas em assegurar 
o direito humano à alimentação adequada”. A referida lei estabelece que a alimentação adequada 
se constitui em direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e 
indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder 
público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a 
Segurança Alimentar e Nutricional da população. Neste texto legal ainda não se percebe a 
inclusão objetiva da AUP nos artigos da lei. Entretanto, conceitualmente há convergências 
significativas com os objetivos da agricultura urbana. 

Já no relatório final da II e III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 
realizadas em 2004 e 2007 respectivamente, surge o tema da Agricultura Urbana como proposta 
de ações prioritárias de abastecimento. Na III Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional 
se apresentam avanços significativos no sentido de formular as bases da Agricultura Urbana com 
propostas claras para a criação de uma Política Nacional de Agricultura Urbana, com diretrizes de 
articulação dos temas de segurança alimentar, com preocupação em relação à assessoria, 
formação e capacitação de pessoas, incluindo o ciclo de produção-comercialização-consumo de 
alimentos e produtos com bases agroecológicas, bem como a transversalidade desta política, 
alcançando os temas do urbanismo e os planos diretores, do desenvolvimento sustentável e da 
inclusão social através da melhoria de renda na economia solidária. 

Não há Lei federal referida a AUP. Apenas Decreto que institui as diretrizes da Política 
Nacional de segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN, dentro da qual estão expressos 
objetivos como garantir os direitos humanos à alimentação adequada através do acesso aos 
alimentos e à água assim como à soberania alimentar de grupos sociais e famílias em situação de 
vulnerabilidade. Também é objetivo desta política articular programas e ações de diferentes 
setores que promovam a Segurança Alimentar e Nutricional. Consta ainda como objetivo 
promover sistemas sustentáveis de base agroecológica de produção e distribuição de alimentos 
que respeitem a biodiversidade e fortaleçam a agricultura familiar entre os povos indígenas e 
comunidades tradicionais. Todavia, o foco é a garantia da alimentação adequada e saudável a 
todos. Merece destaque o objetivo de “incorporar à política de Estado, o respeito à soberania 
alimentar e a garantia do direito humano à alimentação adequada, inclusive o acesso à água, e 
promovê-lo no âmbito das negociações e cooperações internacionais”. Ainda nas Disposições 
Transitórias e Finais do mesmo decreto destaca-se que, na elaboração do Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional deverá ter políticas, programas e ações relacionados a um 
conjunto de temas, dentre os quais, o “fortalecimento da Agricultura Familiar e da produção 
urbana e periurbana de alimentos”, evidenciando que as diferentes instâncias da política de 
Segurança Alimentar e Nutricional tem a necessária e suficiente previsão legal para se efetivar em 
diferentes níveis de governos. Neste contexto, o disposto no Decreto representa um marco 
significativo para a SAN e para a AUP pois está institucionalizada e colocada em destaque para a 
realização de um conjunto de ações, conforme recomenda o decreto. Prevê, o Decreto, uma 
estrutura de gestão compartilhada entre diferentes ministérios adstritos ao tema da segurança 
alimentar com a participação expressiva da sociedade. Por outro lado, a participação dos entes 
federados se dá mediante adesão, desde que cumprido um conjunto de requisitos, ou seja, fica 
exposto ao interesse e desinteresse político de cada chefe do poder executivo. 
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Outro fator determinante para este campo de políticas públicas é o sistema de 
financiamento, pois está proposto de forma compartida, ou seja, ao aderir ao Plano, o ente 
federado também precisa destinar recursos e anualmente prover no próprio orçamento novos 
recursos para financiar as ações.  

Este conjunto de fatores aponta para uma fragilidade política e legal quanto à efetivação da 
política de SAN que promova uma política específica de AU. A vagueza e amplitude do disposto 
possibilita obter resultados apenas onde há interesse político e ou afinidade político partidária dos 
gestores, pois o Decreto regulamenta a política do ponto de vista do Governo Federal, mas não 
tem poder coercivo para determinar a sua implantação nas demais esferas de governo. Numa 
leitura mais positiva, pode-se entender como amparo legal suficiente para realizar as ações. Ao 
menos do ponto de vista do governo federal, há amparo para destinação de recursos para a AUP, 
cabendo aos Estados e Municípios ajustar seu sistema legal e habilitar-se para a efetivação das 
ações. Neste sentido, os Estados e Municípios podem celebrar convênios para a referida política, 
merecendo porém, regulamentação local para sua implementação. 

 
1.2.1.2 Legislações Estaduais pertinentes 

No âmbito dos Estados e Distrito Federal, poucas normas foram produzidas. Destaca a 
Lei 3.495/94 do Distrito Federal através da qual dispõe-se a implantação da agricultura urbana, 
especialmente pelas modalidades de hortas familiares, hortas comunitárias, hortas escolares e 
hortas condominiais. Merece destaque pela determinação legal de destinação anual de recursos 
financeiros, via lei orçamentária, a exigência de produção orgânica e a possibilidade de celebrar 
parcerias para a efetivação das ações. Embora a ementa da Lei referida proponha a criação da 
AUP, na prática ela se restringe a promover ações pontuais na produção de hortifrutigranjeiros 
através das hortas com diferentes arranjos sociais. 

O Estado de Goiás aprovou a Lei Nº 16.476, de 2009, que dispõe sobre a Política de 
Apoio à Agricultura Urbana do Estado a ser formulada e executada como parte da política 
agrícola, em harmonia com a política urbana, e voltada para a Segurança Alimentar e Nutricional 
da população, em bases sustentáveis. Define como agricultura urbana o conjunto de atividades de 
cultivo de hortaliças, plantas medicinais, espécies frutíferas e flores, bem como a criação de 
animais de pequeno porte, piscicultura e a produção artesanal de alimentos e bebidas para o 
consumo humano. Os objetivos da AU nos termos da Lei articulam os temas transversais 
conforme preconiza a AU, porém não estrutura a política em si. Define fontes de financiamento 
que poderão ser públicas e privadas mas não abre crédito propriamente para a efetivação da 
política. De maneira geral a Lei não torna viável, com algum grau de autonomia e agilidade de 
ação, a política de AU, pois depende de novos regulamentos para tornar-se efetiva.  

No Estado de Minas Gerais, através de Lei Estadual específica, Lei N° 15.973/2006, é 
instituído o apoio à Agricultura Urbana como parte da política agrícola e preocupada em 
harmonizar-se com a política urbana e de Segurança Alimentar e Nutricional com bases 
sustentáveis. Destaca pela amplitude do conceito de agricultura urbana, que além da produção 
primária de hortifrutigranjeiros, incluindo produção de ervas medicinais, flores, criação de 
pequenos animais, peixes, avança para a pequena atividade familiar de produção de alimentos e 
bebidas para consumo humano. Elenca um conjunto de 12 objetivos, todos muito interessantes e 
articulados com temas de urbanismo, segurança alimentar e educação para a sustentabilidade. 
Entretanto, se depreende que a viabilização da maioria dos objetivos depende de políticas locais, 
especialmente para atuar no campo do espaço urbano – cidade – e nos temas de segurança 
alimentar e geração de renda. O Estado surge como fomentador, porém depende de estabelecer 
parcerias com os municípios. Neste campo a Lei propõe que a AU se dê em parceria com a União 
e com os Municípios, respeitadas as autonomias e competências. 

Analisando estes dispositivos, percebe-se que a efetivação da AU fica pendente da 
decisão política municipal, especialmente no que respeita ao uso do solo, competência do poder 
local. Referente à política orçamentária, a Lei remete ao crédito e ao seguro agrícola, que se 
entendido como o tradicional do sistema bancário no Brasil, não permitirá acesso às camadas 
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mais excluídas, dispostas como prioritárias pela lei as “pessoas em situação de insegurança 
alimentar e nutricional”. O destaque, deve-se por ser este, o público que, via de regra, não 
consegue acesso aos créditos, ou precisa efetivamente de investimento de fundos sem a 
expectativa de retorno. Ao identificar aspectos inerentes à agricultura familiar é positiva no sentido 
de facilitar créditos e concomitantemente, oferecer as garantias de seguro agrícola que adere esta 
política. 

 
Quadro 5 - Plano de Política Integrada de Segurança Alimentar e Nutricional da região metropolitana de 

Belo Horizonte 

O Estado de Minas Gerais está debatendo um plano de Política Metropolitana Integrada de 
Segurança Alimentar e Nutricional com objetivo de garantir alimentação adequada através de uma 
política articulada entre os espaços urbano e rural. Entre as diferentes áreas do território 
metropolitano em que o plano propõe atuar, destaca-se a segurança alimentar e a Agricultura 
Urbana e Periurbana. Nesta parte específica da AUP da Região Metropolitana encontram-se 
objetivos específicos com coerência e bem articulados entre diferentes temas de segurança 
alimentar, urbanismo, inclusão social, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. 
Apresenta, em 10 campos distintos objetivos operativos e ações que atingem a proposição 
fundamental. O documento apresenta coerência entre os objetivos e as ações propostas e 
desenvolvidas, inclusive com ilustração das atividades de produção hortifrutigranjeira, das ervas 
medicinais, floricultura, hortas comunitárias. Do ponto de vista social articula o debate referente às 
populações tradicionais com a inclusão social, buscando a qualidade de vida dos participantes. É 
também o único projeto de AUP que prevê capacitação para os participantes como parte do 
processo de implementação da política, prevê desenvolvimento de pesquisas aprofundando 
conhecimento e articulação para esta política buscando práticas transdisciplinares.  

Este programa articula o debate sobre a qualidade de vida educando para o consumo de 
produtos livres de agrotóxicos e concomitantemente, estimula consumo de produtos típicos, 
valorizando a cultura e as tradições. Ao mesmo tempo o objetivo deste programa estimula o 
associativismo, o cooperativismo, promovendo a inclusão social através da geração de renda. O 
programa também articula, do ponto de vista de gênero, a inclusão da mulher de maneira 
especial, promovendo ações e investimentos significativos, tornando efetiva a inclusão da mulher, 
especialmente a trabalhadora rural. Apresenta a preocupação não apenas pontual com a inclusão 
da mulher, mas articula a política de AUP com as políticas de gênero, ou seja, através dos 
espaços da AUP, busca articular as demais políticas de gênero.  

 
 
 

1.2.1.3 Legislações Municipais pertinentes  

Entre os programas realizados no âmbito municipal, cabe destacar o Programa de 
Agricultura Urbana do Município de Governador Valadares, criado em 2003 e reestruturado em 
2005 através de nova lei, sendo nesta, exposto o conceito de AU. Define os terrenos públicos e 
particulares como espaços a serem buscados. Articula-se com os temas ambientais e de 
abastecimento. Tem por objetivos: combater a fome e a desnutrição, incentivar a geração de 
trabalho e renda, promover a inclusão social, incentivar a agricultura social e a economia solidária, 
incentivar a produção para o auto-consumo, incentivar o associativismo, incentivar o agro-eco-
turismo, melhorar o meio ambiente urbano mediante a recuperação e a conservação dos espaços 
ociosos, incentivar a venda direta do produtor, reduzir o custo do acesso ao alimento para 
consumidores de baixa renda, incentivar o uso das plantas medicinais e a fitoterapia e, incentivar 
a reciclagem de matéria orgânica e inorgânica. Observa-se uma amplitude significativa no que 
respeita a multitematicidade da política de AU. Prioriza a produção de alimentos de forma 
agroecológica. Porém, a lei detalha a forma de definição de terrenos públicos e particulares 
focando os temas do urbanismo e tributação. A Lei também prevê capacitação e financiamento 
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através de recursos orçamentários próprios. O poder executivo também fica autorizado a firmar 
convênios com o fim de realização dos objetivos da AU. 

O Programa de Agricultura Urbana e Periurbana - PROAURP no município de São Paulo, 
caracteriza “a agricultura urbana toda a atividade destinada ao cultivo de hortaliças, legumes, 
plantas medicinais, plantas frutíferas e flores, bem como a criação de animais de pequeno porte, 
piscicultura e a produção artesanal de alimentos e bebidas para o consumo humano no âmbito do 
município”. Observa-se uma repetição integral do texto proposto pela legislação estadual de Minas 
Gerais, no que respeita o conceito de AUP. Isso pode estar refletindo a interlocução entre as 
iniciativas o que potencializa a elaboração desses marcos legais nas diferentes regiões. Prioriza a 
ocupação de áreas públicas e terrenos devidamente cadastrados, articulando objetivos de 
urbanismo, geração de renda, segurança alimentar, produção associativa, agricultura familiar e 
chama à atenção para incluir o incentivo ao agroecoturismo entre os objetivos da AUP. Prevê a 
firmatura de convênios com entidades privadas que desempenhem serviços de utilidade pública 
para a implementação do programa. Entretanto, prioriza “as entidades que apresentarem maior 
tempo comprovado de trabalho em ações comunitárias e sociais, desde que preencham os 
demais critérios exigidos em regulamentação pelo Executivo”. (Art. 6 º). Por mais que se 
compreenda a preocupação com a sobrevivência da AUP, fatores como este acabam por impedir 
que os grupos mais vulneráveis e historicamente excluídos das políticas públicas acedam aos 
benefícios assistenciais distribuídos pelos governos. Sobre a temática dos eixos priorizados, 
focam políticas mais tradicionais, que de maneira geral, se encontram mais estruturadas, como 
associações e feiras. Entretanto é bem abrangente quando refere o incentivo “a produção local de 
alimentos incentivando a vocação de cada região”. Merece destaque a forma aberta como o 
município de São Paulo autorizou o executivo para convênios e parcerias, podendo ser firmados 
com a União, com o Estado, cooperativas de trabalho, as micro, pequenas, médias e grandes 
empresas, bem como com entidades estrangeiras para atingir os objetivos da lei.  

O município de Contagem definiu em Lei N° 4.276, de 15 de julho de 2009, a agricultura 
urbana juntamente com a política municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, posicionando-a 
como estratégia de programa de ação da gestão participativa: de Agricultura Urbana, Periurbana - 
AUP e Familiar, estando assim disposto “O Programa de Agricultura, Urbana Periurbana e 
Familiar desenvolve ações de fomento à produção, ao processamento e à comercialização de 
alimentos, através da implantação de sistemas produtivos agroecológicos e da comercialização 
direta dos produtos, em consonância com as Políticas Nacional e Estadual de Agricultura Urbana 
Periurbana e Familiar”. Além da Lei que estabelece um conjunto de ações da AUP, Contagem 
conta com uma estrutura administrativa no organograma de gestão das políticas públicas, 
implicando em cargos e poder de definir ou encaminhar ações no dia-a-dia das políticas públicas. 
O diferencial é que Contagem apresenta articulação entre dispositivos legais e institucionais para 
implementar a AUP. Revela-se, ao mesmo tempo, decisão política favorável com compromisso de 
execução do Programa de Agricultura Urbana, Periurbana e Familiar.  

No Município de Belo Horizonte, em 2010, dentro do processo de atualização do seu 
plano diretor, se procederam a alterações na Lei N° 7.165/96, que estabelece normas e condições 
para o parcelamento, ocupação e uso do solo urbano no referido município e, dessa forma, dentro 
das alterações introduzidas pela Lei N° 9.959/10 está, na Sessão I, que trata da classificação dos 
usos dos solo, o Art. 64, com a definição das categorias do uso do solo urbano, estando previsto 
como um uso não residencial atividades de agricultura urbana. A nova redação é feita através do 
inciso II, reforçado pelo parágrafo único, que trata das categorias e subcategorias do uso do solo 
não residencial, o uso não residencial, compreendendo atividades das subcategorias Comércio, 
Serviços, Serviços de Uso Coletivo, Indústria e Agricultura Urbana. O Art. 65 complementa as 
especificações para os usos não residenciais, classificando de acordo com o potencial de geração 
de incômodo atribuído a cada atividade. De acordo com a classificação apresentada as atividades 
de agricultura urbana se encaixam no Grupo I, em que estão as atividades compatíveis com o uso 
residencial, sem potencial de geração de repercussões negativas e que não necessitam de 
medidas mitigadoras para se instalarem ou, no Grupo II, em que estão classificadas as atividades 
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compatíveis com o uso residencial, com potencial de geração de incômodos de pouca 
significância, que devem ser mitigados. Essa legislação de Belo Horizonte é a que melhor tratou o 
tema da agricultura considerando a relação dessa atividade com as especificidades da legislação 
urbana municipal.  

 
Quadro 6.- Projetos de Leis encaminhados que não lograram êxito: Municípios de Canoas e Caxias do Sul 

no Estado do Rio Grande do Sul 

Em ambos os casos os projetos de Lei não chegaram à aprovação de Lei Municipal em 
decorrência de pareceres jurídicos e vícios de origem que para o ordenamento jurídico brasileiro, 
se colocam como impedimento legal fundamental e invalidam as leis pelo denominado vício de 
origem. Conforme ordenamento legal brasileiro, toda lei que vier a gerar despesas deve indicar a 
origem dos recursos, sendo que, observado o principio da autonomia dos poderes, não cabe ao 
poder legislativo gerar leis onerosas para o poder executivo, ou definir unilateralmente 
comprometimento orçamentário alheio. Neste sentido é fundamental ter presente que a 
formulação da política de AUP demanda tempo e uma efetiva convicção política articulada social e 
institucionalmente para então, ser convertida em Lei. Entretanto, em havendo interesse político o 
próprio executivo poderia apresentar idêntico projeto ou similar, no sentido de tornar viáveis, 
projetos que contam com a simpatia do poder legislativo.  

 
 

1.2.2  Os marcos institucionais e as ações em AUP 

Um aspecto relevante da institucionalização da AUP é a articulação que as políticas de 
Segurança Alimentar consolidam quando assumidas como prioritárias. Mostram que partindo de 
outros vieses podem-se consolidar boas políticas de AUP mesmo nas políticas mais tradicionais 
como abastecimento de feiras, assistência social, temas ambientais, entre outros. 

O estado do Paraná não dispõe de uma legislação a nível estadual para AUP. Existe 
alguma legislação a partir de Curitiba e sua expansão para a Região Metropolitana a partir de 
alguns municípios que buscaram parcerias específicas em ações pontuais no campo da 
Segurança Alimentar e Nutricional chegando a articular-se também à AUP. Cabe, entretanto, 
destacar que o diálogo entre os diferentes temas da produção e consumo de alimentos coloca 
Curitiba como centro consumidor e o entorno, como produtor de hortifrutigranjeiros com o foco de 
abastecer as feiras de Curitiba, articulando ações que favorecem a SAN. 

Portanto, não se trata propriamente de uma política de AUP do Paraná e nem mesmo da 
Região Metropolitana de Curitiba, senão de abastecimento de produtos de origem hortigranjeira, 
agroindustrial e frutícola para as feiras e outros pontos comerciais da cidade de Curitiba. 

No caso específico de Curitiba, a Agricultura Urbana surge mesclada com a política de 
abastecimento, entendida como atendimento à população na área de hortifrutigranjeiros e de 
estruturação de Feiras com esta finalidade. É estruturada pelo Decreto N° 992/2003 do poder 
executivo e sua expansão e organização são efetuadas mediante Portarias emitidas pela 
Secretaria do Abastecimento de Curitiba – SMAB tendo como objetivo principal o comércio dos 
produtos com menor preço direto do produtor ao consumidor. Esta política da SMAB cuida 
prioritariamente da regionalização em forma de autorização de uso de boxes em estruturas de 
feiras de produtos hortifrutigranjeiros e produtos agroindustriais de produção artesanal e familiar. 
Complementando esta função da SMAB, são desenvolvidos programas de feiras livres, feiras de 
produtos orgânicos, feiras do litoral, mercado de orgânicos entre outros. Todos os programas de 
comercialização e descentralização no fornecimento de alimentos hortifrutigranjeiros ou típicos, 
como o caso das feiras do litoral que, realizadas em Curitiba por ser um grande centro 
consumidor, oferecem frutos do mar como produto exclusivo. Este estruturado trabalho da SMAB, 
permite perceber que a opção política e a gestão eficiente das políticas sociais, somam fatores de 
viabilização de uma política de AUP ainda que sem uma legislação propriamente dita. 
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1.2.3 Aprendizados e considerações finais sobre os marcos legais e institucionais 
da AUP no Brasil 

1. A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional consta entre as 
prioridades da Política de Combate à Fome desenvolvida pelo governo. Entretanto, se articula 
a partir de Decreto. Não define a efetiva adoção da AUP como política necessária nos Estados 
e Municípios facultando aos entes aderir ou não a esta política. Por ser diretriz central de 
governo, justifica-se o aprofundamento do debate político e a possível aprovação de marcos 
legais claros a respeito do tema. 

2. Há possibilidades de desenvolver boas políticas de SAN, institucionalizando-as, 
ainda que a legislação fique dispersa nos diferentes temas. Entretanto, resta na pendência de 
decisões políticas de cada mandato. 

3. Como forma de encurtar caminhos para a sua implementação, facilitaria uma 
proposição de lei federal e as estaduais e municipais correspondentes, pois sua efetividade 
não ficaria atrelada e dependente de opção política. 

4. Viabilizar os objetivos da AUP como política específica. Está centralmente 
identificada com as políticas de segurança alimentar como expansão dos objetivos desta 
política, fortalecendo aspectos importantes do plano Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

5. As ações de AUP podem ser eixo de fortalecimento das demais políticas sociais, 
articulando transversalmente as demais políticas, viabilizando os objetivos multitemáticos da 
SAN. Fragiliza-se a política, se adotada apenas como simpatia pela AUP, pois na prática não 
há articulação concreta com as demais políticas. Mostra-se frágil e na maioria das vezes 
insuficientes para a AUP, significando que a AUP também depende de apoios num movimento 
ao mesmo tempo centrífugo e centrípeto para esta política. 

6. Para uma política de Agricultura Urbana e Periurbana mais efetiva, faz-se 
necessário um conjunto de mudanças estruturais, legais e culturais, mobilizando e 
comprometendo os diferentes níveis de governos, numa articulação intergovernamental e 
interinstitucional. Por enquanto se trata de uma política prioritária no Brasil. 

7. Outras iniciativas realizadas, tanto no âmbito Municipal como de Estados, mesmo 
não logrando converter-se em leis e estruturas da AUP, mostram uma ampliação do debate 
sobre a importância desta política como instrumento poderoso para a SAN. Exige por outro 
lado, um diálogo mais claro entre os diferentes níveis de governos e transversalmente, dentro 
de cada nível de governo para que esta política possa ser implementada de forma melhor 
estruturada e revelar todo seu potencial de inclusão social. 

 
2. CAPITULO 2 

AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA, E TERRITORIALIDADE: UMA 

CONTRIBUIÇÃO AO DEBATE 

Pelas suas perspectivas específicas o urbano e periurbano, tanto de regiões 
metropolitanas quanto de outros grandes e médios conglomerados habitacionais, representam ao 
mesmo tempo espaços de semelhanças e espaços de diversidades. 

Espaços de semelhanças na medida em que aproximamos nosso olhar e reflexão dos 
indicadores mais micro que se verificam ao nível de regiões mais específicas, como bairros, 
conglomerados familiares, e mesmo em alguns casos de pequenas cidades com características 
mais rurais do que urbanas. Espaços de diversidades ao se considerar a heterogeneidade 
humana, de ocupação profissional, de padrões de vida e de raízes culturais. 

No entanto estas semelhanças e diversidades se dão dentro de espaços territoriais que 
devem ser considerados fundamentalmente pelas Políticas Públicas. São nestes espaços, ao 
mesmo tempo, diversos e semelhantes, que as ações de políticas públicas são geradas e 
implantadas com maior ou menor participação da população. É a partir destes espaços que se 
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geram ações de desenvolvimento que, ou mantém as populações no seu estado de vida atual e 
historicamente dado ou provocam mudanças afirmativas e inclusão social. 

 
2.1 Agricultura Urbana e Periurbana e os condicionantes territoriais 

Embora já bastante difundida em outros países, a Agricultura Urbana e Periurbana como 
um conjunto de ações de política pública nacional, é bastante recente no Brasil. 

As experiências existentes hoje no Brasil (principalmente as analisadas na presente 
pesquisa MDS-FAO) têm importância fundamental em termos de evidenciar a natureza e 
capacidades produtivas do urbano e do periurbano. No entanto, com relação a programas mais 
amplos de SAN, ainda são tímidas (como apontado no relatório de pesquisa) e resumem-se, na 
maioria dos casos, na produção de hortaliças, criação de pequenos animais e lavouras nem 
sempre dentro dos princípios agroecológicos, como seria de se desejar. 

Em verdade, as noções gerais de Agricultura Urbana como componente de programas de 
SAN, implicam em uma complexidade bem maior. 

Primeiramente, pela sua característica social, na medida em que traz consigo o 
componente da participação popular e de organização social já embutida na proposta. Neste 
sentido, um fator decisivo é se entender a importância e desafios da grande heterogeneidade dos 
condicionantes em que se desenvolve. Estes condicionantes implicam em constantes ajustes 
técnicos, políticos e de organização social, para criar melhores condições na produção, no 
consumo e no trato mercadológico quando for o caso. 

Do ponto de vista técnico, é um processo agrícola de baixo uso de insumos, que respeita 
o meio ambiente sem uso de agrotóxicos, com extrema economia de água e um cuidado muito 
especial com a terra (fator extremamente carente e disputado). 

Dentro da perspectiva pedagógico-educativa, outros desafios se apresentam. A AUP 
pode e visa significar a ampliação da base de consumo (autoconsumo) das famílias. Com ela, a 
base alimentar se amplia, mas certamente demanda de um forte programa educativo sobre as 
características alimentares e nutricionais dos produtos a serem buscados. As experiências dos 
participantes e a troca de saberes são fundamentais e precedem ao processo propriamente 
produtivo. 

Somente estes três grandes pontos de reflexão já nos mostram a complexidade de 
intervenção em termos de políticas públicas. Esta complexidade aponta para intervenções de 
caráter interdisciplinar, intersetorial e territorial. Interdisciplinar e intersetorial na medida em que 
diversas dimensões (sócio-organizacional, técnico-produtiva, pedagógica, nutricional, etc.) e 
setores públicos (planejamento urbano, pesquisa e extensão/assistência técnica, programas 
habitacionais, infraestrutura e serviços, transporte, etc.) são envolvidos. 

O certo é que, esta interdisciplinaridade e intersetorialidade, em termos de 
intervenção/execução se expressa muito mais ao nível local/regional. É no território, expressado 
como um conjunto de semelhanças regionais/locais e formas de vida, que efetivamente os fatos 
acontecem, a produção emerge, as interações se estabelecem, os conflitos transparecem2. 

A configuração organizacional das diversas instituições e o cruzamento do jogo de 
interação (às vezes competição e até conflitos) que se estabelece entre os atores sociais e entre 
as instituições, e mesmo entre os diferentes territórios, são elementos constitutivos da noção de 
desenvolvimento territorial. Assim, o território pode ser visto como uma configuração mutável, 
provisória e inacabada, e sua construção pressupõe a existência de uma relação de proximidade 
dos atores. 

 

                                                             

2 A formação de um território resulta do encontro e da mobilização dos atores sociais e institucionais que 
integram um dado espaço geográfico e que procuram identificar e resolver problemas comuns. 
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2.2 O desafio da mudança de escala nos projetos da Agricultura Urbana e 
Periurbana 

Este é um enorme desafio ao procurar a transcendência das experiências de projetos 
pilotos de AUP para ações mais amplas de política pública. Para formular uma Política de AUP, 
considerando o conceito territorial, a descentralização do programa e as parcerias com 
integrações institucionais na ordem federal, estadual e particularmente, local e regional, torna-se 
fundamental.  

Os poucos anos das experiências de AUP apoiadas demonstram que um ator institucional3 
assume o protagonismo principal e, muitas vezes, não tem condições de diálogo e parcerias com 
outros atores chave. Desencadeia-se uma sobrecarga de ações e suas consequências nos 
resultados institucionais. Esses atores se orientam, por vezes, por práticas assistencialistas e 
protecionistas, incoerentes com uma ação de política pública de Estado. No entanto, a partir da 
conceição de desenvolvimento territorial, das práticas que consideram este conceito e do 
amadurecimento na formulação de uma Política Pública centrada no território, existe uma 
tendência a superar estes desafios.  

A integração interministerial e das instituições locais e regionais articulada nos Territórios 
da Cidadania são indicativos desta superação. Neste caso, estamos falando de perspectivas 
diferenciadas, mas complementares, de integração. De um lado as “parcerias horizontais” (entre 
parceiros locais ou regionais) e, de outro, as “parcerias verticais” (com outras esferas do governo 
federal, ministérios, governos estaduais, municipais e empresas públicas), conectadas a partir da 
noção de territorialidade. Evidentemente, nesta perspectiva, parcerias significam muito mais do 
que “participações eventuais em reuniões de Conselhos ou Comitês Gestores”. Implica na 
efetivação de diagnósticos territoriais (participativos), na construção conjunta de Políticas 
Públicas regionais e na Gestão Social compartilhada das políticas públicas, assim como na 
intervenção para modificações ou ampliações de algumas políticas públicas. Citamos como 
exemplo a parceira com a CEF, que poderia incorporar componentes de SAN incluindo projetos 
de hortas domésticas ou outras formas de AUP e produção de alimentos nos programas 
habitacionais. 

O enfoque territorial traz consigo uma nova perspectiva de Governança Local, 
certamente mais democrática e participativa. Um processo sério e efetivo de profissionalização 
dos diversos agentes envolvidos (funcionários públicos, ONGs que atuam nos diversos níveis de 
parceria, atores sociais “beneficiários”) nos níveis de gestão local, regional e macro conduz para 
esse alcance. A participação é considerada um componente intrínseco de boa governança no 
desenvolvimento territorial. Ela compreende mecanismos, processos e instituições através das 
quais os cidadãos e grupos sociais articulam seus interesses, exercitam seus direitos legais, 
cumprem com suas obrigações e medeiam suas diferenças. 

Uma Política Nacional de AUP, dentro de uma perspectiva de SAN, deve ser conduzida 
por estes preceitos, principalmente no sentido de sua ampliação para além das experiências piloto 
hoje conduzidas e para muito além das poucas Regiões Metropolitanas hoje atingidas. Somente 
assim será possível transitar de uma política com fortes “conotações sociais” para uma política 
efetivamente de desenvolvimento de pessoas e de regiões, produzindo inclusive reflexos 
socioeconômicos no seu entorno. 

 
 
 

                                                             

3 Veja-se o caso de projetos que envolvem universidades e Movimentos Sociais. 
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3. CAPITULO 3 
A POLÍTICA NACIONAL DE AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA 

A proposição de uma Política Nacional de AUP surge no âmbito da política mais geral de 
Segurança Alimentar e Nutricional protagonizada pelo Ministério. Esta política, associada aos 
objetivos estratégicos mais gerais do governo no sentido do combate à fome no país, teve sempre 
como diretriz a perspectiva de ir além das medidas emergenciais, buscando construir alternativas 
mais estruturais para enfrentar o problema. É nos marcos deste processo de construção de 
medidas estruturais de enfrentamento à insegurança alimentar que o MDS começa a incorporar a 
AUP como um dos instrumentos de política pública.  

 
3.1. O Contexto para a implantação da política nacional 

No primeiro Governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006), a política de 
combate à fome e promoção da Segurança Alimentar e Nutricional foi elevada à condição de 
prioridade nacional, considerando, antes de tudo, que para enfrentá-la era necessário reconhecer 
o seu “caráter multidimensional e intersetorial, que requer intensa articulação entre as políticas 
econômicas e sociais.” (MDS, 2004). Esta concepção orientou o conjunto da ação do governo e é 
o ponto de partida da formulação da política nacional de AUP. 

 
“Vamos criar as condições para que todas as pessoas em nosso país possam comer decentemente 

três vezes ao dia, todos os dias, sem importar de onde nem quem são. O Brasil não pode seguir convivendo 
com tanta desigualdade. Necessitamos vencer a fome, a miséria e a exclusão social. Nossa guerra não é 
para matar a ninguém – é para salvar vidas”.  

Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República 
 
Para isso se desenhou o Programa Fome Zero que incluía um conjunto de ações a serem 

aplicadas gradualmente no primeiro período de governo do presidente Lula com o objetivo de 
promover a Segurança Alimentar e Nutricional de todos os brasileiros. As ações propostas 
buscavam envolver todos os Ministérios, às três esferas do governo e toda a sociedade. Para 
institucionalizar esta política em 2003 foi criado o Ministério Extraordinário de Segurança 
Alimentar e Combate à Fome (MESA) ligado diretamente à Presidência da Republica, cuja tarefa 
principal era a implantação do Programa Fome Zero. 

 

Quadro 7 - O Fome Zero 
O Fome Zero é uma estratégia impulsionada pelo governo federal para assegurar o direito humano 

à alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos. Tal estratégia se insere na 
promoção da Segurança Alimentar e Nutricional buscando a inclusão social e a conquista da cidadania da 
população mais vulnerável à fome. 

A atuação integrada dos ministérios4 que implementam políticas fortemente vinculadas às diretrizes 
do Fome Zero possibilita uma ação planejada e articulada com melhores possibilidades de assegurar o 
acesso à alimentação, a expansão da produção e o consumo de alimentos saudáveis, a geração de 
ocupação e renda, a melhoria na escolarização, nas condições de saúde, no acesso ao abastecimento de 
água, tudo sob a ótica dos direitos de cidadania.  

Dessa forma, os princípios do Fome Zero têm por base a transversalidade e intersetorialidade das 
ações estatais nas três esferas de governo; no desenvolvimento de ações conjuntas entre o Estado e a 

                                                             

4 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério 
da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do 
Trabalho e Emprego, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Integração Nacional, Ministério do 
Meio Ambiente, Ministério da Justiça e da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
e Ministério da Fazenda. 
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sociedade; na superação das desigualdades econômicas, sociais, de gênero e raça; na articulação entre 
orçamento e gestão e de medidas emergenciais com ações estruturantes e emancipatórias. 

 
A Estratégia Fome Zero abrangia diferentes níveis de ação, articulando políticas e 

programas para alterar as causas que geram a pobreza e a desigualdade social, e 
consequentemente a fome. Esse conjunto de políticas deveria convergir para um sistema local de 
segurança alimentar que garantisse o abastecimento em todas as fases (produção, distribuição, 
comercialização e consumo), articulando-o com a educação nutricional e para o consumo. (IPEA, 
2004) O Programa Fome Zero previa a aplicação de três principais tipos de políticas: Políticas 
estruturais, Políticas específicas, e Políticas locais (a serem aplicadas por estados e municípios). 
O incentivo à Agricultura Urbana foi considerada como uma política local a ser aplicada para 
cidades pequenas e médias. Juntamente com a criação do MESA se reinstala em 2003 o 
CONSEA – Conselho Nacional de Segurança Alimentar, órgão de assessoramento da Presidência 
da República que havia sido extinto pelo Governo FHC. 

 
Quadro 8 - O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) 

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é um instrumento de articulação 
entre governo e sociedade civil na proposição de diretrizes para as ações na área da alimentação e 
nutrição. Instalado em 30 de janeiro de 2003, o Conselho tem caráter consultivo e assessora o Presidente 
da República na formulação de políticas e na definição de orientações para que o país garanta o direito 
humano à alimentação.  

Pela sua natureza consultiva e de assessoramento, o Conselho não é, nem pode ser, gestor nem 
executor de programas, projetos, políticas ou sistemas. Inspirado nas resoluções da Conferência Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional acompanha e propõe diferentes programas como Bolsa Família, 
Alimentação Escolar, Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e Vigilância Alimentar e Nutricional, 
entre muitos outros.  

O Consea estimula a participação da sociedade na formulação, execução e acompanhamento de 
políticas de SAN. Considera que a organização da sociedade é uma condição essencial para as conquistas 
sociais e para a superação definitiva da exclusão.  

 
3.2. As ações de Agricultura Urbana e Periurbana promovidas pelo MDS no 

período 2003 – 2009 

As primeiras ações no âmbito da agricultura urbana apoiadas pelo Governo Federal foram 
realizadas em 2003, ainda no primeiro ano de Governo, através do MESA e como parte das ações 
do Programa Fome Zero. O MESA apoiou a implantação de hortas comunitárias, lavouras, 
viveiros, pomares, canteiros e criação de pequenos animais, bem como a implantação de 
unidades de processamento e beneficiamento dos alimentos, para agregar valor aos produtos.  

Nesse ano foram celebrados, 11 convênios em 7 estados. Dentre eles, 8 foram firmados 
com entes municipais e 3 com entes estaduais que beneficiarem a 55.719 famílias com uma 
inversão de R$ 3.345.355,06. A maioria dos convênios com municípios se destinaram à 
implementação de hortas e pomares comunitários e se concentraram na região Sul (RODRIGUES 
DE OLIVEIRA. 2008).  

O início de 2004 é marcado pela primeira reforma ministerial do Governo Lula, que 
representou a extinção do MESA e a criação do MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, que incorporou através da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional as ações de segurança alimentar e combate à fome. 
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Quadro 9 - O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) foi criado em janeiro de 
2004, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a missão de promover a inclusão social, a segurança 
alimentar, a assistência integral e uma renda mínima de cidadania às famílias que vivem em situação de 
pobreza. Para isso, o órgão implementa inúmeros programas e políticas públicas de desenvolvimento 
social, realiza a gestão do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e aprova os orçamentos gerais do 
Serviço Social da Indústria (Sesi), do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Social do Transporte 
(Sest). O MDS é originário de três estruturas governamentais extintas: Ministério Extraordinário de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Mesa), Ministério da Assistência Social (MAS) e Secretaria Executiva do 
Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família. Com a criação do MDS, em 2004, o Governo 
Federal centralizou as iniciativas e passou a executar sua estratégia de desenvolvimento social de forma 
mais robusta e articulada e com maiores investimentos nas políticas públicas, que atendem dezenas de 
milhões de pessoas. 

 
A criação do MDS promoveu a integração das políticas de combate à fome, transferência 

de renda e assistência social, e no campo das ações de segurança alimentar, teve como principal 
orientação, a expansão dos programas para as grandes cidades e áreas metropolitanas. Dois 
fatores importantes contribuíram nesse período para a consolidação de ações de Agricultura 
Urbana no âmbito do Governo Federal. 

O primeiro, foi a criação do Programa de Agricultura Urbana promovido pela Secretaria 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN-. Como estratégia de atuação, a SESAN 
- por meio da Diretoria de Sistemas Descentralizados - optou pela implantação de Sistemas 
Integrados de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), onde cada sistema é composto por um 
conjunto de ações que interferem nas diversas etapas do fluxo de produção, distribuição, preparo 
e consumo de alimentos tentando garantir o acesso à alimentação com dignidade, em quantidade, 
qualidade e regularidade adequada para todos. O Programa foi criado com o objetivo de 
consolidar no Brasil a cultura da Agricultura Urbana, como forma de melhorar o auto-
abastecimento das famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, ampliar a oferta de 
alimentos e melhorar a geração de renda em áreas urbanas, contribuindo para a construção do 
SISAN. Paralelamente, um dos primeiros passos na direção da implementação da Política 
Nacional de Agricultura Urbana foi a criação de uma estrutura administrativa dentro da SESAN 
denominada inicialmente Coordenação Geral de Apoio à Agricultura Urbana - CGAAU. Nesse ano 
foram realizados 43 convênios em Agricultura Urbana observando-se um aumento significativo no 
número de municípios e Estado envolvidos, que beneficiaram diretamente a 101.969 famílias com 
uma inversão de R$ 12.728.727,79. A região Sudeste foi a mais beneficiada e foi incluída a região 
Norte pela primeira vez. Os projetos beneficiados referem-se à implantação de hortas, pomares e 
lavouras comunitárias e escolares, empreendimentos produtivos (como padarias e fábricas de 
doce), apicultura e criação de pequenos animais e, à promoção de canais de comercialização 
(RODRIGUES DE OLIVEIRA. 2008). 

O segundo fator determinante foi a realização em Olinda da II Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (II CNSAN) em março de 2004. Durante a Conferência, onde 
foram estabelecidas prioridades e objetivos para o alcance da Segurança Alimentar e Nutricional 
no Brasil, a Agricultura Urbana apresenta-se como uma ação estratégica prioritária onde, dentre 
os aspectos relacionados à produção de alimentos, deliberou-se ser fundamental “Fomentar 
programas governamentais de produção (...) com subsídios dos governos no que concerne a: 
projetos de hortas comunitárias, apicultura, piscicultura e pequenos animais”,... “estimular a 
produção de alimentos locais/regionais” e ainda, “subsidiar a criação de uma política Nacional de 
Agricultura Urbana”5. 

                                                             

5  Relatório Final, II CNSAN, CONSEA, 2004 
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Quadro 10 - As ações estratégicas da II Conferencia Nacional de SAN voltadas para AUP 

 
 
Em 2005, o Programa de Agricultura Urbana apoiou o desenvolvimento de atividades de 

produção de alimentos em hortas comunitárias, lavouras, criação de pequenos animais e feiras, 
aumentando o numero de ações de beneficiamento, comercialização e a elaboração de planos 
municipais de SAN. As atividades desenvolvidas aproveitaram espaços ociosos, em pequenas 
áreas do perímetro urbano e periurbano. Além das Prefeituras e os Estados, as Organizações Não 
Governamentais (ONG) se tornaram parceiras importantes por fornecerem aos municípios 
estrutura e mão de obra capacitada para construir um plano de trabalho e executá-lo com maior 
facilidade. Esse ano se assinaram 62 convênios com uma melhor distribuição nas 5 regiões 
brasileiras aumentado a presença no Norte e Nordeste, onde a situação de pobreza e fome é 
marcante beneficiando 49.513 famílias com um investimento de R$ 22.062.285,86 (RODRIGUES 
DE OLIVEIRA. 2008). 

Em 2006 a SESAN/CGAAU brindo apoio a municípios e ONGs para o fortalecimento de 
capacidades de agricultores urbanos e periurbanos e a implantação de hortas comunitárias e 
outras ações de agricultura urbana. Este ano não houve convênios estaduais, sendo as ações 
com os Estados executadas por ONGs. Foram realizados 30 convênios, a maior parte deles na 
região Nordeste que beneficiarem a 3.541 famílias com uma inversão de R$ 2.124.410,53. Neste 
ano verifica-se o aumento na denominação de Agricultura Urbana nos nomes dos projetos 
presenteados (RODRIGUES DE OLIVEIRA. 2008). 

Apesar do interesse e apoio do Governo Federal, a agricultura urbana não foi incluída 
explicitamente na Lei de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei N° 11.346). A AUP dialoga 
diretamente com dois princípios que orientam a Lei de Segurança Alimentar Nutricional, que são o 
direito humano à alimentação e à soberania alimentar, e existe a possibilidade com a AUP de 
concretizar ações que coloquem em prática as definições de vários dos artigos contidos na Lei, 
com o entendimento que a AUP está diretamente relacionada com os Art. no 4, em seus incisos I, 
II, III, IV, V e VI e com o Art. no 5.  

Tendo como eixo norteador as deliberações da II CNSAN, orientadas para a criação de 
uma Política Nacional de Agricultura Urbana, o MDS realizou um estudo em parceria com a FAO – 
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o IPES – Promoción del 
Desarrolo Sostenible e a REDE – Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, cujo resultado 
foi um mapeamento das ações de Agricultura Urbana no Brasil onde se verificou a existência de 
aproximadamente 600 iniciativas (em alguns casos, fruto de parcerias com governos locais e/ou o 
governo federal, e outras iniciativas sem nenhum tipo de apoio governamental) em 11 Regiões 
Metropolitanas (Belém, Fortaleza, Salvador e Recife das Regiões Norte e Nordeste; Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Curitiba das Regiões Sul e Sudeste; e Brasília 
e Goiânia da Região Centro-Oeste)., distribuídas nas 5 Regiões da Federação. Além do 
diagnóstico, a pesquisa apontou sugestões, construídas de forma participativa com entidades 
governamentais das três esferas do governo e com a sociedade civil para o que seriam as 
diretrizes estratégicas para a implantação da Política de Agricultura Urbana no Brasil. 

Na II Conferência de SAN realizada em Olinda em 2004, foi aprovada como parte dos aspectos 
relacionados à produção a seguinte ação estratégica relacionada à AU: Elaborar diagnósticos 
participativos, coordenados pelos Consea´s (ou conselhos afins) com o fim de subsidiar a criação de uma 
Política Nacional de Agricultura Urbana por meio de: 

• Identificação das diversas iniciativas de agricultura urbana desenvolvidas pelo poder público e 
sociedade civil, avaliando seus potenciais e limitações para a promoção de SAN e;  

• Levantamento georreferenciado municipal indicando os espaços públicos e privados passíveis de 
utilização em um programa de agricultura urbana com a garantia da ampla divulgação destes 
dados. 

Relatório da II Conferência de SAN 
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A partir de 2007 o MDS modifica sua estratégia pensando em focar suas ações de apoio 
aos municípios de regiões metropolitanas. Esta mudança se materializa no Edital SESAN/MDS 
01/2007 orientado a apoiar municípios que integrem as capitais instituídas como regiões 
metropolitanas para implementar programas, projetos e iniciativas de agricultura urbana e 
periurbana nas linhas de produção, beneficiamento, e comercialização agro alimentar. Esse ano, 
os editais deram preferência à região Nordeste, e foi publicado um edital específico para atender 
ao Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares (PRONINC) que foi executado 
em 2008. Dos 110 convênios firmados com Prefeituras, Estados e Fundações, a maior parte se 
referem à implantação de hortas, beneficiamento da produção e comercialização, favorecendo 
27.304 famílias, com um investimento de R$ 18.086.641,05. (RODRIGUES DE OLIVEIRA. 2009). 

 
Quadro 11 - Linhas de Ação Edital SESAN/MDS 01/2007 

2.1. Produção  
O projeto de apoio a AUP, na linha de ação da produção refere-se a atividades hortifrutigranjeiras 

(hortas, lavouras, viveiros, pomares, canteiro de ervas medicinais e criação de pequenos animais) em 
sistemas integrados de produção agroecológica. Os alimentos produzidos poderão ser destinados seja para 
o auto consumo; seja para a geração de trabalho e renda por meio da sua comercialização direta ou seu 
processamento.  

2.2. Beneficiamento  
O projeto de apoio a AUP, na linha de ação de processamento/beneficiamento, refere-se à 

atividades de implementação de pequenas unidades de agroindústria familiar e associativa na perspectiva 
da promoção da economia popular solidária.  

2.3. Comercialização  
Os projetos de apoio a AUP, na linha de comercialização abrangem implementação de 

equipamentos públicos como FMP (Feiras e Mercados Públicos Populares) destinadas à comercialização 
direta da agricultura familiar, reformas em locais de atendimento público popular e, equipamentos para 
feiras volantes. (ônibus adaptado).  

OBS - Os projetos devem contemplar ações de articulação/mobilização de fóruns e redes de 
Agricultura Urbana e Segurança Alimentar, assim como de Economia Solidária. 

 
Em junho de 2007 o MDS promoveu o 1º Seminário Nacional de Agricultura Urbana, 

realizado em Brasília que permitiu apresentar os resultados da pesquisa desenvolvida e 
proporcionar um amplo debate acerca das diretrizes propostas. O Seminário contou com a 
participação de diversos atores de atuação local, regional, nacional e internacional, dentre eles, 
agricultores, técnicos, gestores e pesquisadores vinculados à temática. Como resultados deste 
processo se validaram as Diretrizes da Política Nacional de AUP.  

 
Quadro 12 - Diretrizes da Política Nacional de Agricultura Urbana 

 
 
A construção desse espaço coletivo de debate foi de fundamental importância, subsidiando 

a atuação dos delegados para a III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A 
III CNSAN, realizada em Fortaleza-CE em julho de esse ano, reflete toda essa construção, 
apontando para o amadurecimento da discussão acerca da temática Agricultura Urbana no Brasil, 

Fortalecer a consciência cidadã em torno dos benefícios da Agricultura Urbana, para a sociedade 
civil e poder público; 

1. Desenvolver capacidades técnicas e de gestão do/as agricultores urbanos e periurbanos; 
2. Fortalecer a cadeia produtiva e promover ações específicas de fomento à produção, 

comercialização e consumo; 
3. Facilitar o financiamento para AUP; 
4. Promover a intersetorialidade e a gestão descentralizada e participativa; 
5. Fortalecer a institucionalidade e a normatização para o desenvolvimento da AUP. 

 
I Seminário Nacional de Agricultura Urbana, Brasília, Maio 2007 
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ao deliberar como uma de suas diretrizes a implantação de uma Política Nacional de Agricultura 
Urbana (II CNSAN. 2007).  

 
Quadro 13 - Propostas de AUP aprovadas na III Conferência Nacional de SAN 

Na III Conferência de SAN, realizada em Fortaleza em 2007, se aprovou uma proposta especifica 
relacionada à AU dentro do Eixo Temático 3: Política Nacional de SAN, na Diretriz 2 – Estruturar sistemas 
justos, de base agroecológica e sustentáveis de produção, extração, processamento e distribuição de 
alimentos: no item 51, implantar uma política nacional de agricultura urbana e periurbana e pesca artesanal 
sustentáveis através de um projeto de lei, incluindo indígenas não aldeados entre seus beneficiários, com 
dotação orçamentária e linha de crédito especial, integrando iniciativas de produção, extrativismo, 
beneficiamento/transformação, comercialização e serviços (assessoria, formação e capacitação) de 
alimentos em bases agroecológicas e de economia solidária, integrada com o Programa Luz para Todos. 
Regulamentar o uso de áreas ociosas para hortas e pomares comunitários. Articular essas iniciativas com a 
gestão territorial e ambiental, incorporando-as nos planos diretores dos municípios. Realização de um 
encontro nacional de agricultura urbana e periurbana e pesca artesanal no ano de 2008 (III CNSAN. 2007). 

Também na III Conferência a Agricultura Urbana está considerada dentro do Eixo Temático 1: 
Segurança Alimentar e Nutricional nas Estratégias Nacionais de Desenvolvimento, no ítem sobre os 
Componentes da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, em específico no ítem 2: A incorporação do 
objetivo da segurança alimentar e nutricional na definição da estratégia nacional de desenvolvimento deve 
contemplar os seguintes componentes: 1. Ampliação das possibilidades de obtenção de renda pela 
regularização e acesso à terra urbana e rural e à água, garantia ao trabalho digno e decente como condição 
para o acesso à alimentação adequada e saudável, com ações prioritárias específicas para as famílias 
beneficiadas por programas de complementação de renda e as que vivem em área de vulnerabilidade 
social; e no ítem 3: Promoção de formas rurais, urbanas e periurbanas eqüitativas, sustentáveis e justas de 
produção, comercialização e distribuição de alimentos, com ênfase no fomento da economia solidária e 
fortalecimento do comércio familiar de produtos básicos, no comércio justo e na ampliação e integração das 
políticas para valorização da agricultura familiar, agroecológica, aqüicultura e pesca artesanal (III CNSAN. 
2007). 

 
Esse ano, o MDS em parceria com o IPES – Promoción del Desarrollo Sostenible elaborou 

uma proposta para a implantação de uma rede nacional de agricultura urbana, com vistas à 
implantação de centros de agricultura urbana e periurbana em regiões metropolitanas brasileiras. 
A proposta inclui o desenho da Rede, a identificação do papel dos Centros de Apoio à Agricultura 
Urbana - CAAUPs e a capacitação para os gestores públicos dos Centros em temas chave de 
AUP (efetivada em 2009). O resultado desse Edital contribuiu a sentar as bases para a 
implantação da Política Nacional de AUP orientando os critérios dos Editais lançados em 2008 e 
2009. 

No ano 2008, consolida-se a opção pelo trabalho em regiões metropolitanas iniciado em 
2007 e inaugura-se uma nova fase focada na viabilização de projetos de AUP através dos 
CAAUPs. Esta opção modifica significativamente a assignação de recursos efetuada entre 2003 e 
2007 mais focada na implantação de projetos em parceria com prefeituras, Estado e ONGs, 
através da instalação de hortas comunitárias, a criação de pequenos animais, a implantação de 
feiras e o beneficiamento dos produtos da AUP. Esse ano o MDS lançou três Editais focados na 
Agricultura Urbana com recursos de R$ 14.200.000,00 aportados pelo orçamento anual da 
CGAAU e de aporte da Coordenação de Apoio a Projetos de Melhoria das Condições Sócio-
Econômicas das Famílias. O Edital SESAN/MDS 05/2008, com um valor máximo previsto por 
projeto de R$ 540.000,00, teve por objetivo apoiar a implantação ou fortalecimento de Centros de 
Apoio a Agricultura Urbana e Periurbana (CAAUPs) que promovam a agricultura familiar urbana e 
periurbana em Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas ou Regiões Integradas de 
Desenvolvimento (RODRIGUES DE OLIVEIRA. 2009). 

Os CAAUPs são espaços de referência voltados para consolidação do sistema público de 
promoção da agricultura urbana em regiões metropolitanas, prestando serviços gratuito e de 
qualidade aos agricultores e agricultoras urbanas e periurbanas, proporcionando a formação de 
gestores, a assistência técnica e o fomento à implementação de empreendimentos produtivos 
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agroecológicos (MDS. 2008). Como resultado foram selecionadas 14 propostas abarcando as 
cinco Regiões Brasileiras, 12 das quais foram finalmente implantadas (os convênios com as 
EMBRAPAs não se efetivaram). Dentre tais instituições encontram-se Universidades, Fundações 
e Institutos das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Os projetos selecionados 
figuram na tabela abaixo. A grande diversidade de enfoque, objetivos e antecedentes 
institucionais dos proponentes dos projetos (que se analisa com mais calma no capitulo próximo) 
foi uma característica de este edital e uma das explicações das dificuldades de execução de 
alguns dos projetos. 

 
Tabela 1 - Projetos conveniados para o estabelecimento de CAAUPs 

Tabela 1. Projetos conveniados para o estabelecimento de CAAUPs  

Instituição Estado Famílias beneficiadas Monto conveniado  R$ 

UFPA PA 1.423 540.000,00 

UFSC SC 704 499.989,00 
EMATER PR 799 529.640,52 
IDERAL AL 14.000 538.065,05 
EBDA BA 1.000 535.660,40 
CENTRO P. SOUZA SP 423 530.000,00 
EMATER PI 1.264 539.957,85 
UEMA MA 44 400.000,00 
ITER MG 2.014 538.041,00 
UEM PR 366 513.180,35 
UNB DF 762 512.230,00 
FURG RS 1.100 379.931,10 
12  22.899 6.056.695,27 

Finalmente não se executarem os projetos apresentados pela EMBRAPA de Rio de Janeiro por um monto 
de R$ 540.000,00 e o projeto apresentado pela EMBRAPA de Rio Grande do Sul por um monto de R$ 
538.732,00 

 
Selecionados os parceiros, o passo seguinte seria buscar uma estratégia de articulação 

entre eles, de forma que fossem estabelecidas instâncias (nacional e local) para o controle social 
da política. Assim, em maio de 2008, durante o primeiro encontro das instituições selecionadas 
pelo Edital SESAN/MDS 5/2008, foram criados o Comitê Gestor dos Centros de Apoio a 
Agricultura Urbana e Periurbana e o Coletivo Nacional de Agricultura Urbana. Durante o encontro, 
uma das orientações foi a participação dos representantes dos CAAUPs em Coletivos 
Metropolitanos de Agricultura Urbana já existentes, e a articulação com parceiros locais para a 
sua criação, nas regiões que ainda não estivessem implantados. O Comitê Gestor tem funcionado 
de forma periódica e o Coletivo Nacional se tem reunido no Encontro Nacional realizado em março 
de 2010 em Rio de Janeiro paralelamente às atividades de AUP desenvolvidas no V Fórum 
Urbano Mundial. 

 
Quadro 14 - Espaços de debate e construção coletiva da política de AUP previstos  

 
 

• Coletivo Nacional de Agricultura Urbana – é o espaço de participação e consulta, 
planejamento estratégico e, monitoramento e avaliação da implementação da Política Nacional 
de AUP. 

• Comitê Gestor dos Centros de Apoio à Agricultura Urbana - espaço executivo de 
coordenação, intercâmbio, planejamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas 
pelos CAAUPs, constituído inicialmente pelas instituições selecionadas por meio do Edital 
MDS/SESAN 05/2008.  

• Coletivos Metropolitanos de Agricultura Urbana - espaços de participação, planejamento 
estratégico, monitoramento e avaliação das ações de AUP desenvolvidas na escala 
regional/metropolitana/territorial. 

Relatório /MDS, 2008 
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Outro Edital para projetos de Comercialização Direta no Semi-árido (Edital MDS/SESAN 
08/2008) foi lançado permitindo selecionar 44 projetos em seis Estados por um valor de R$ 
4.797.233 para implementar feiras livres e mercados populares, beneficiando 2.147 famílias de 44 
municípios (RODRIGUES DE OLIVEIRA. 2009). 

Paralelamente, o MDS lançou um novo Edital para a realização de um curso a distância 
sobre agricultura urbana e periurbana que contribuísse a fortalecer as capacidades dos gestores 
públicos dos Centros. O curso tinha como objetivo capacitar 63 gestores de Centros de Apoio a 
Agricultura Urbana e Periurbana para: formular e executar projetos de agricultura urbana e 
periurbana voltados para a SAN e o fortalecimento sócio-econômico de populações em situação 
de vulnerabilidade social; incorporar aos projetos modelos participativos de gestão, que combinem 
instrumentos qualitativos e quantitativos, planejamento estratégico, e planos de monitoramento e 
avaliação; e, atuar como agentes integradores das políticas e equipamentos públicos de SAN. 
Observa-se o foco nos gestores e não nos técnicos de campo, um aspecto que será analisado 
criticamente no capítulo 4. 

Infelizmente, devido a problemas burocrático-administrativos, este Edital se executou 
somente no segundo semestre de 2009 quando os Centros já se encontravam desenvolvendo 
suas ações e inclusive alguns, finalizando suas atividades. Como resultado final, só 27 
participantes aprovaram no curso e um importante número de participantes sequer realizou 
nenhuma das ações propostas.  

Também no segundo semestre de 2009, e como parte das atividades previstas no Edital de 
2007 (implantação de uma rede nacional de agricultura urbana), se programou na cidade de Belo 
Horizonte um curso presencial de formação de 40 horas no qual participaram 26 gestores da 
política Nacional de Agricultura Urbana. Neste caso, o resultado foi mais satisfatório envolvendo 
os gestores que participam do Coletivo Nacional de AUP. 

Em 25 de fevereiro de 2008 foi assinado o Decreto Presidencial que instituiu o Programa 
Territórios da Cidadania, cujo objetivo é promover e acelerar a superação da pobreza, das 
desigualdades sociais no meio rural por meio de ações integradas dos diversos Órgãos do 
Governo Federal. A escolha dos Territórios observou entre outros critérios o menor Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH territorial, maior concentração de beneficiários do Programa 
Bolsa Família, maior concentração de agricultores familiares e assentados da reforma agrária e 
baixo dinamismo econômico. Para apoiar a implantação dos Territórios da Cidadania, o MDS 
lançou o Edital 10/2008 voltado para os municípios dos Territórios da Cidadania e/ou Consad em 
ações com valor máximo de R$ 110.000,00 que beneficiarem a 25 municípios (RODRIGUES DE 
OLIVEIRA. 2009). 

O apoio a este tipo de projetos coloca a necessidades de aprofundar o debate em torno ao 
foco do Programa de Agricultura Urbana e Periurbana, em tanto os Territórios de Cidadania são 
eminentemente rurais. O debate sobre as territorialidades dos projetos de AUP, apenas esboçado 
neste texto, deve ser aprofundado para melhorar o foco do Programa e da Política Nacional de 
AUP. 

 
Quadro 15 - Os Territórios da Cidadania 

Os Territórios da Cidadania é um programa de desenvolvimento regional sustentável e garantia de 
direitos sociais voltado às regiões do país que mais precisam com objetivo de levar o desenvolvimento 
econômico e universalizar os programas básicos de cidadania, trabalhando com base na integração das 
ações do Governo Federal e dos governos estaduais e municipais, em um plano desenvolvido em cada 
território, com a participação da sociedade. Em cada território, um Conselho Territorial composto pelas três 
esferas governamentais e pela sociedade determinará um plano de desenvolvimento e uma agenda 
pactuada de ações. Foram definidos conjuntos de municípios unidos pelas mesmas características 
econômicas e ambientais que tenham identidade e coesão social, cultural e geográfica. Maiores que o 
município e menores que o estado, os territórios conseguem demonstrar, de uma forma mais nítida, a 
realidade dos grupos sociais, das atividades econômicas e das instituições de cada localidade, o que facilita 
o planejamento de ações governamentais para o desenvolvimento dessas Regiões. Em 2008, 60 territórios 
foram definidos para participar do programa e estão distribuídos entre todas as regiões do Pais. 
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Participam a Casa Civil e os Ministérios de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cidades, Ciência 
e Tecnologia, Comunicações, Cultura, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Educação, Fazenda, Integração Nacional, Justiça, Meio Ambiente, Minas e Energia, Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Trabalho e Emprego e as Secretarias Especiais de Aqüicultura e Pesca,  Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial e Políticas para as Mulheres, a Secretaria Geral da Presidência da 
República e a Secretaria de Relações Institucionais. 

 
http://www.territoriosdacidadania.gov.br 

 
Adicionalmente, em 2008 se realizaram três emendas parlamentares para projetos de 

sistemas coletivos de produção no valor total de R$ 742.388,00 contemplando 975 famílias, nos 
Estados do Amapá, Roraima e Rio Grande do Sul (RODRIGUES DE OLIVEIRA. 2009), mais não 
fica claro o enfoque da AUP desses projetos.  

Finalmente, o MDS iniciou um estudo sobre o uso potencial da terra em municípios 
localizados em Regiões Metropolitanas Brasileiras para subsidiar ações da política de agricultura 
urbana e periurbana que se virou em 2010 no Atlas com informação atualizada sobre as diversas 
ações da SESAN incluída a AUP.  

Em 2009, e paralelamente à criação e implantação dos CAAUPs o MDS lançou um novo 
Edital para o apoio a projetos de AUP coordenados pelos Estados, que tenta reforçar o Edital dos 
CAAUPs lançado em 2008. Como resultado do Edital MDS/SESAN 09/2009 se aprovaram 12 
projetos, que incluem tanto regiões com presença de CAAUP (como Belo Horizonte e Salvador) 
quanto novas regiões (nos Estados de Rio de Janeiro, Acre e Amapá, por exemplo). O debate 
sobre a vinculação das ações de comercialização (geralmente focadas para a agricultura 
familiar/tradicional) com as ações do Programa de AUP deve ser aprofundada desde uma 
perspectiva de produção, beneficiamento e comercialização de alimentos nas regiões 
metropolitanas e outros territórios municipais, retomando o debate sugerido neste texto. Neste 
sentido, o Edital MDS/SESAN 12/2009 para a implantação de Feiras Populares em Regiões 
Metropolitanas, avança nesse debate colocando como objetivo a “implantação de Projetos de 
Comercialização Direta da Agricultura Familiar e Urbana, no âmbito do Programa Acesso à 
Alimentação” a diferencia de Editais anteriores voltados mais para a agricultura familiar. 

No ano 2010 (pese não fazer parte da presente sistematização) continuou a execução dos 
CAAUPs, vários dos quais precisaram ser ampliados no prazo de finalização, e se iniciou a 
execução dos primeiros projetos com os Estados, produto do Edital de 2009. Esse ano, o Decreto 
7.272/2010 art.22, inciso V, que institui a PNSAN estabelece os parâmetros para a elaboração do 
Plano Nacional de SAN que permita implementar de forma integrada à Política sinalizando que o 
Plano deverá conter políticas, programas e ações relacionados, entre outros, ao “fortalecimento da 
agricultura familiar e da produção urbana e periurbana de alimentos” (Capítulo IX das disposições 
transitórias e finais), mostrando um avanço na incorporação da AUP nos marcos legais federais, 
como já foi mencionado neste texto. 

Três temas surgem da implantação da Política Nacional de AUP: a defasagem entre a 
implementação dos projetos de AUP (CAAUPs) e o fortalecimento das capacidades dos gestores 
da política; o enfoque de alguns projetos (tanto dos CAAUPs como dos Governos do Estado) mais 
voltados para a agricultura familiar e rural que para a urbana; e, o vínculo com o Programa de AUP 
das ações de comercialização em feiras e o trabalho em assentamentos (que se explana a 
continuação). A análise em detalhe destes temas é chave para compreender boa parte dos 
resultados gerais alcançados na implementação da Política Nacional de AUP, mas também na 
efetividade das ações previstas no Edital dos CAAUP que se detalha no seguinte capítulo. 
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Quadro 16 - Os grandes números da implantação da Política Nacional de AUP 
Os números mostram que entre 2003 e 2007 se assinaram 256 convênios em um montante de R$ 

58.396.3946 que beneficiaram 238.046 famílias em 25 Estados, envolvendo 263 municípios (41 dos quais 
receberam financiamento para mais de um projeto). Entre os projetos implementados em municípios, 1349 
foram para produção, 74 para processamento e beneficiamento de alimentos e 71 para comercialização. 
Por sua parte, entre os projetos implementados com Governos de Estado, 2798 corresponderam a 
produção, 80 a processamento e beneficiamento e somente 1 a comercialização. Finalmente, entre os 
projetos implementados com ONGs, 2016 corresponderam a produção e 437 a processamento e 
beneficiamento. Uma pesquisa nacional foi implementada identificando informação chave para subsidiar a 
formulação da Política Nacional de AUP. 

Em 2008, se assinaram convênios para a implantação de 12 Centros de Apoio à Agricultura Urbana 
- CAAUPs por um valor de R$ 6.056.695. Foram selecionados 44 projetos em seis Estados do Semi-Árido 
por um valor de R$ 4.797.233 para implementar feiras livres e mercados populares, beneficiando 2.147 
famílias de 44 municípios e se assinaram convênios com 25 municípios localizados em Territórios da 
Cidadania. Finalmente se implementaram 13 Incubadoras em universidades de 12 Estados aprovadas em 
2007, e se iniciou um estudo sobre o uso potencial do solo em municípios de regiões metropolitanas que 
finalizou em 2010.  

Em 2009 se assinaram convênios com 12 Governos de estado para apoiar os processos iniciados 
com os CAAUP por um valor de R$ 8.000.000 que se encontram iniciando suas atividades. Ainda assim se 
lançou um Edital para projetos de comercialização direta da Agricultura Familiar/Tradicional na Região do 
Semi-Árido Brasileiro em um montante de R$ 3.6000.000 e outro Edital para projetos de comercialização 
direta da Agricultura Familiar/Tradicional em Regiões Metropolitanas constituídas pelo IBGE e Capitais por 
um valor de R$ 3.000.000. No que diz respeito ao fortalecimento de capacidades se desenvolveu um curso 
presencial aprovado em 2007 no qual participaram 26 gestores e um virtual, aprovado para 2008, no qual 
participaram 63 gestores dos CAAUP. 

 
3.3. A estrutura de gestão da política 

O Programa de Agricultura Urbana e Periurbana é gestionado pela Coordenação Geral 
de Apoio à Agricultura Urbana – CGAAU, que de 2004 a 2009 foi ligado à Diretoria de 
Promoção de Sistemas Descentralizados da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SESAN) e, em 2010, e como resultado de uma reestrutura interna da SESAN, passa a 
ser dirigida pela Diretoria de Sistemas Descentralizados de Segurança Alimentar e Nutricional. 

A coordenação tem quatro frentes de atuação:  
1) Projetos de Agricultura Urbana e Periurbana;  
2) Projetos de Feiras de comercialização direta;  
3) Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional em acampamentos e assentamentos 

da reforma agrária; e  
4) Projetos de apoio a incubadoras universitárias de cooperativas populares 

(PRONINC).  
Torna-se necessário discutir em profundidade a articulação, as complementaridades e as 

especificidades de cada uma das frentes assumidas pela CGAAU. 
Até metade do ano de 2009 a equipe era dividida pelo tipo de ações que coordenava. A 

partir de setembro de 2009, continua uma pessoa responsável por SAN em acampamentos e 
assentamentos, uma pessoa responsável pelo PRONINC e os técnicos que acompanhavam feiras 
ou agricultura urbana passam a acompanhar as duas ações dividindo-se por estados, numa 
tentativa de articular mais as ações no território, não só da coordenação, mas dessa com as 
demais ações da SESAN (Programa de Aquisição de Alimentos, restaurantes populares, 
cisternas, etc.). O orçamento da coordenação toda é de R$ 12.000.00,00 anuais, desses cerca 
de R$ 6.000.00,00 é para projetos de agricultura urbana e periurbana e o restante dividido para os 
programas de SAN em acampamentos e assentamentos da reforma agrária e de feiras da 
comercialização direta. Este último, até 2009 tinha atuação apenas no semi-árido brasileiro e a 
partir desse ano, passa a lançar editais para regiões metropolitanas (território dos projetos de 
agricultura urbana). Outra fonte e recursos são as emendas parlamentares focadas em projetos 
de hortas e feiras. Adicionalmente, os projetos de feiras tem um orçamento proveniente da Ação 
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Melhoria das Ações socioeconômicas das famílias. Atualmente a equipe da CGAAU conta com 16 
profissionais das mais diversas formações e perfis técnicos, sendo: 04 agrônomos, 01 
engenheiro agrícola, 02 advogadas, 02 jornalistas, 02 contadores, 01 geógrafa, 01 turismóloga, 02 
administradores e 01 socióloga. Embora tenha essa grande multidisciplinaridade na equipe, os 
conhecimentos adquiridos na formação de cada um pouco são utilizados no trabalho diário dentro 
da coordenação. Do total de funcionários da coordenação, 9 são técnicos que acompanham a 
maior parte do tempo o trabalho burocrático de convênios (montar processos, responder setor 
jurídico do MDS, solicitar documentações aos proponentes, analisar relatórios trimestrais enviados 
e poucas vezes fazer visitas in loco aos projetos). Outros 02 trabalham com prestação de contas 
de todos os projetos da coordenação (esses sim, utilizam seus conhecimentos contábeis para o 
trabalho), 02 coordenadoras, 01 coordenadora geral, 01 assessora e 01 estagiário administrativo. 

Os profissionais são contratados com os mais diversos níveis de vínculo empregatício, 
sendo: 06 cargos comissionados, 03 servidores de concursos temporários (4 anos), 04 
consultores, 02 terceirizados e 01 estagiário. Em decorrência disso, a rotatividade é algo 
marcante na equipe, acarretando vários problemas como falta de continuidade no 
acompanhamento dos projetos, perdendo referência sobre o histórico do processo e referência 
para o proponente dentro do MDS. Os técnicos exercem todos os mesmos trabalhos, embora o 
vínculo e o salário seja diferente entre eles. De 2004 a 2010 já passaram pela coordenação mais 
de 15 pessoas. A equipe se reúne esporadicamente e quando isso acontece é para resolver 
assuntos ou articular demandas pontuais. Não possuem uma sistemática de reuniões para troca 
de experiências ou capacitação, sendo esse outro problema na coordenação. A equipe não é 
formada na temática da agricultura urbana e periurbana e nem na temática de Segurança 
Alimentar e Nutricional. Aqueles que as conhecem é ou porque conheciam previamente à sua 
entrada no MDS ou porque buscam informações por conta própria ou ainda porque o trabalho 
diário no MDS os fazem se apropriar aos poucos da temática. Na reunião realizada com a equipe 
se identificou que a maior parte tem interesse no trabalho que realiza e que gostaria receber mais 
capacitações para melhorar seu rendimento e efetividade no trabalho. A diretora tampouco se 
reúne com a equipe ou coordenadoras para além de assuntos pontuais. O mesmo acontece com 
as outras coordenações ligadas à diretoria, ou seja, não existe uma sistemática de articulação 
entre as coordenações e isso é decorrência da falta de tempo que as mesmas enfrentam devido 
ao excesso de trabalho (maiormente burocrático).  

A CGAAU, considerando o período analisado nessa consultoria, acompanhou cerca de 300 
convênios, fora os que estão em prestação de contas. Outro problema é a falta de articulação, 
tanto estratégica como territorial, com as ações desenvolvidas por outras coordenações, como 
por exemplo, a de Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição que é a responsável pelos 
programas de cozinhas comunitárias, restaurantes populares e bancos de alimentos). Isto é 
preocupante nos territórios, pois a falta de articulação em nível do MDS pode diminuir o impacto 
na implementação das políticas. Adicionalmente, a CGAAU tem pouca articulação com outros 
Ministérios que seriam estratégicos para a construção da Política de AUP. 

 
Quadro 17 - Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional em acampamentos e assentamentos da reforma 

agrária 
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a partir da sua Secretaria de Segurança 

Alimentar (SESAN), desde 2005 tem realizado parcerias com entidades da sociedade civil, governos de 
Estados e universidades6 na implantação de Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional em 

                                                             

6 Os parceiros nesta execução foram: Associação Nacional de Cooperação Agrícola (ANCA), Cáritas 
Brasileira, Governos dos Estados da Bahia, Sergipe e Pernambuco, Instituto de Terras de Minas Gerais 
(ITER) e a Universidade de Brasília (UNB). 
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Acampamentos e Pré-assentamentos7 da Reforma Agrária (PSAN), com vistas a atender esses segmentos 
populacionais que vivenciam condições de insegurança alimentar e nutricional e exclusão socioeconômica, 
repassando cerca de R$ 30 milhões e atendendo cerca de 60 mil famílias de agricultores sem terras dos 
seguintes estados da nação: Bahia, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Distrito Federal. 

Os convênios em geral atendem as seguintes ações: 1) Implantar sistemas coletivos de produção a 
partir do cultivo de lavouras comunitárias, hortas comunitárias e medicinais, campos de produção de 
sementes, criação comunitária de pequenos animais; 2) Desenvolver ações educativas, de participação e 
de capacitação para as famílias beneficiárias a partir da concepção de segurança e soberania alimentar e 
nutricional envolvendo conceitos sobre produção agroecológica, processamento, comercialização de 
excedentes, consumo, qualidade e disponibilidade dos alimentos, soberania na produção de sementes, 
cozinha comunitária coletiva, gestão coletiva e solidária; 3) Ações de coordenação das atividades, 
elaboração e implantação de projetos produtivos, capacitação, formação e educação popular e; 4) Adotar a 
metodologia da alternância, nas atividades de capacitação dos técnicos mobilizadores e na sensibilização 
das famílias acampadas e pré-assentadas.  

Esta política implantada pelo Governo Lula se caracteriza como uma política inovadora de 
atendimento aos trabalhadores sem terra, pois age no momento anterior ao Processo de Reforma Agrária e 
possibilita condições mínimas de segurança alimentar e nutricional para estas famílias que se encontram 
em situação de vulnerabilidade social, em risco alimentar, envolvidas no conflito pela terra, baixa renda, 
pulverizados em uma região marcada pelo clima hostil, escassez de água, pouca infra-estrutura e 
debilidade dos serviços públicos básicos; portanto, um público específico que se enquadra enquanto 
elegível das ações propostas por este Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Desde o 
começo da sua operacionalização o programa apresentou crescimento e resultados bastante satisfatórios 
para emancipação do agricultor/a sem terra. As informações acima apresentadas correspondem ao 
montante de recursos executados, ou seja, ao repasse de recurso entre os anos de 2005 a 2007 e estes 
totalizaram cerca de R$ 15 milhões e atenderam cerca de 35.000 famílias. Portanto, neste período, o 
projeto atingiu as Regiões Metropolitanas com cerca de 6,5% do total dos recursos. 

O PSAN em regiões metropolitanas é compatível com a política nacional de Agricultura Urbana e 
Periurbana (AUP) porque tem como princípio a produção agroecológica, principalmente de hortaliças, 
pequenas lavouras e a criação de pequenos animais para o autoconsumo e a comercialização do 
excedente. Por este motivo, o fortalecimento do PSAN em acampamentos e pré-assentamentos, ampliado 
para áreas de assentamentos, comunidades tradicionais e ou assentamentos urbanos de trabalhadores 
sem tetos nas regiões metropolitanas, aliado a política de Centros de Agricultura Urbana e Periurbana 
(CAAUP), deve intensificar a política de AUP, garantindo alimentação saudável em quantidade para o auto 
consumo, para esta população que na maioria das vezes enfrenta o preconceito social e vive em risco 
social e com a hostilidade da luta pela terra. A comercialização do excedente possibilita a um grande 
número de moradores dos grandes centros, alimentos de qualidade com preços acessíveis, melhorando 
também a sua alimentação e gerando tanto renda para os agricultores quanto um maior diálogo entre estas 
comunidades. Estas áreas, muitas vezes já produzem de maneira tradicional para as áreas urbanas e tem 
total potencial para desenvolver a produção agroecológica voltada para o autoconsumo e abastecimento 
dos grandes centros onde estão instalados. A pouca oportunidade e a falta de incentivos para esta 
produção, muitas vezes acaba retirando ou impossibilitando que os trabalhadores sobrevivam da produção 
agrícola. Os CAAUPs em parceria com os entes federativos e ou entidades da sociedade civil podem ser os 
intensificadores desta proposta, principalmente, onde ainda não existe uma entidade apoiadora e a 

                                                             

7 Acampamentos são ocupações provisórias organizadas pelos movimentos sociais em vias públicas ou na 
proximidade de áreas que reivindicam para Reforma Agrária. Normalmente os agricultores sem terras 
constroem barracos de lona ou de madeira. Geralmente, neste momento os agricultores passam pela mais 
difícil condição e risco social, seja pela precariedade das moradias, seja pelo conflito da terra. Pré-
Assentamento é o período de transição entre a reivindicação da área e a consolidação do processo de 
Reforma Agrária. Geralmente, neste momento, os agricultores podem morar na propriedade reformada, 
mesmo sem ter a posse ou direito à política de Reforma Agrária. Assentamento é quando a área já foi 
totalmente desapropriada, foi feito o parcelamento e o agricultor tem direito à posse e às demais políticas da 
Reforma Agrária, como a política de crédito. 
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sistemática para o seu desenvolvimento. Enfim, a maior interação entre as políticas de AUP e SAN poderá 
potencializar os seus objetivos e resultados. 

 
Um aspecto chave que mereceria maior debate é a articulação programática no território 

dos projetos promovidos pela CGAAU nas quatro áreas de intervenção. Muitos desses projetos 
não parecem focados em agricultores urbanos e periurbanos e sim para agricultores familiares e 
rurais (por exemplo, de assentamentos). Nesse sentido, em muitos casos, projetos de agricultura 
urbana e periurbana (como os CAAUPs) terminam beneficiando assentados da reforma agrária 
localizados em territórios rurais das regiões metropolitanas, quando existe outro projeto focado 
especialmente para essa população alvo que promove hortas em acampamentos e 
assentamentos. Uma situação similar sucede com os projetos de feiras, que, salvo os lançados 
em 2009, não incluíam os agricultores urbanos como foco (priorizando os agricultores familiares). 

 
3.4. Relações com as políticas dos demais ministérios  

Uma Política Nacional de Agricultura Urbana precisa, por princípio, adotar uma perspectiva 
interdisciplinar do ponto de vista dos conhecimentos envolvidos e intersetorial do ponto de vista 
das ações de governo envolvidas. As múltiplas dimensões da AUP8, que envolvem não apenas a 
Segurança Alimentar como também a apropriação do espaço urbano e o direito à cidade, as 
relações de gênero, a cidadania e o planejamento participativo, a dimensão ambiental e ecológica, 
a economia solidária, determinam que a construção de uma política demande uma ação política e 
de gestão que implica na ação de vários atores institucionais. 

Neste sentido as ações que envolvem a construção de uma política nacional de AUP têm 
um grande potencial de intersetorialidade com ações de outros setores do Governo Federal e 
mesmo do próprio ministério. A implantação de projetos dos CAAUPs já dialoga, de forma direta, 
com os demais programas e políticas nas áreas da Segurança Alimentar e Assistência Social (do 
próprio MDS), de Reforma Agrária e de apoio à Agricultura Familiar (com o MDA), com projetos de 
desenvolvimento local apoiados por instituições como a Petrobrás e a Fundação Banco do Brasil e 
tem um potencial muito grande de diálogo com a Política Nacional da Merenda Escolar, do MEC. 

Este diálogo, no entanto, em muitos casos se dá pela convergência de ações, determinada 
pelo território em que atuam ou pelos públicos com que os projetos se relacionam. A articulação 
interinstitucional, portanto, acontece mais por uma contingência do que por uma aproximação 
conceitual e uma ação concertada e planejada. Esta debilidade de articulação interinstitucional 
reduz o impacto das ações, implicando no baixo aproveitamento dos recursos e duplicidade de 
esforços. No entanto, evidencia-se também que o potencial existente pode resultar em passos na 
direção de uma maior sustentabilidade dos projetos.  

A combinação de recursos do MDS através dos CAAUPs com recursos das empresas de 
transmissão de eletricidade (CHESF, Eletrosul) no caso de hortas sob redes de alta tensão, ou 
com recursos da Petrobrás, no caso de hortas em áreas de oleodutos, demonstrou-se uma 
alternativa importante de sustentabilidade de alguns projetos. Projetos de hortas apoiadas pela 
Petrobrás ou Fundação Banco do Brasil em anos passados formaram embriões de iniciativas 
reforçadas agora com a ação dos CAAUPs. A orientação mais geral do governo no sentido de 
políticas voltadas para os grupos mais vulneráveis, para o combate à fome e à miséria gerou 
inúmeras iniciativas originalmente paralelas cujo resultado implicou em ações de apoio à AUP que 
se somaram no território. 

Esta convergência, no entanto, se dá menos por uma ação planejada e mais em função da 
orientação mais geral do governo. Uma breve investigação realizada nos marcos desta pesquisa 

                                                             

8 As dimensões de AUP aparecem em René van Veenhuizen (Editor). 2006. Cities Farming for the 
Future, Urban Agriculture for Green and Productive Cities. RUAF Foundation, IDRC and IIRR. Leusden. The 
Netherland.  
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identificou um bom número de lacunas em termos de articulação das ações de AUP com parceiros 
potenciais dentro do próprio governo. Foi possível identificar interfaces de grande potencial com 
ministérios com os quais não foi desenvolvida ainda uma ação de interlocução. A rigor, podemos 
dividir a relação das ações de AUP do MDS com políticas de outros ministérios em três estágios. 
Um primeiro estágio no qual as iniciativas já dialogam em projetos ou momentos específicos. Um 
segundo estágio, onde o diálogo é precário mais existe aproximação das políticas pelo 
compartilhamento de perspectivas conceituais. E um terceiro estágio, em que o diálogo entre as 
políticas ainda não se produziu.  

No primeiro caso temos aquelas áreas com as quais já se dá um diálogo, ou se divisa um 
potencial concreto. A implantação da Política Nacional de Assistência Social do próprio MDS, que 
envolve a constituição de um sistema que tem como base de capilaridade os CRAS (Centros 
Regionais de Assistência Social), gerou um espaço de diálogo significativo na articulação de 
ações em nível local. A identificação do público beneficiário de alguns CAAUPs, como o de Belém, 
passou por um diálogo com os CRAS nos municípios. Outro exemplo de articulação, agora com o 
MDA, é o caso de assentamentos periurbanos, nos quais o perfil socioeconômico dos 
beneficiários permite seu enquadramento como agricultores familiares, viabilizando o acesso aos 
programas de compra direta do Programa de Aquisição de Alimentos -PAA. Nestes dois casos se 
pode observar dimensões de articulação das ações de AUP, seja nos marcos do próprio MDS ou 
com o MDA.  

Um segundo estágio é o de articulações potenciais, que ainda não se consolidaram em 
termos de um diálogo efetivo das políticas. Um espaço de interface deste tipo se dá no campo da 
comercialização, onde se cruzam as ações de AUP com iniciativas da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária (SENAESErro! Indicador não definido.) do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Neste campo verifica-se que os esforços pela construção de espaços de 
comercialização, ainda que orientados por perspectivas conceituais muito próximas, têm um 
diálogo muito restrito. A SESAN-MDS está desenvolvendo um programa de apoio à feiras, através 
de diversos Editais, enquanto ao mesmo tempo a Coordenação de Comércio Justo e Solidário da 
SENAES vem desenvolvendo uma série de iniciativas vinculadas à construção de espaços de 
comercialização solidária na perspectiva de construção de um Sistema Nacional de Comércio 
Justo e Solidário (SIES). O objetivo da SENAES é consolidar e expandir Feiras de Economia 
Solidária e Agricultura Familiar, além de desenvolver para os próximos quatro anos todo um 
programa a partir do conceito de “logística solidária” voltado para potencializar a comercialização 
dos produtos da economia solidária9. Este programa tem inclusive uma representação do MDS na 
sua Comissão Gestora, mas esta participação nas estruturas superiores de gestão não se 
converteu em uma articulação das políticas no território. Uma melhor articulação das ações dos 
dois ministérios potencializaria em muito os recursos investidos e ajudaria a focalizar as 
intervenções de AUP (beneficiando mais a produtores intra e periurbanos e não só a 
familiares/rurais).  

Um terceiro estágio de intersetorialidade diz respeito àquelas interfaces possíveis, mas 
que ainda não se colocaram de maneira efetiva. Por exemplo, respeito às relações entre as ações 
e políticas de AUP e um conjunto de áreas do governo com as quais essas ações poderiam ter um 
diálogo e não conseguiu desenvolvê-lo. Um primeiro exemplo é o da relação com o Ministério das 
Cidades. Este ministério, ainda que tenha uma incidência apenas indireta sobre a gestão das 
políticas urbanas (que são implementadas pelos municípios), tem um papel muito importante na 

                                                             

9 Entrevista com Haroldo Mendonça, coordenador de Comércio Justo e Crédito, do Programa de Economia 
Solidária e Desenvolvimenot da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Relaizada em 04/11/2010. 
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construção dos marcos institucionais que normatizam a apropriação do território das cidades10. No 
entanto o ministério ainda não incorporou a AUP como um instrumento que pode contribuir para a 
qualificação do espaço urbano. O papel do Ministério das Cidades na condução do debate acerca 
dos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano é decisivo na construção do marco legal relativo 
às normas de utilização do espaço urbano. Além disso, a ação da Caixa Econômica Federal, 
particularmente no caso dos seus investimentos em construção de moradias através do programa 
“Minha Casa, Minha Vida” poderia incorporar aos projetos habitacionais financiados pelo governo 
a possibilidade de abrir espaços nos seus projetos para uma utilização produtiva do solo.  

Outra lacuna importante diz respeito ao papel que a EMBRAPA, enquanto uma instituição 
de ponta em termos de pesquisa voltada para a produção agrícola poderia cumprir em apoio às 
ações de AUP. A pesquisa e desenvolvimento de sementes, que é uma das principais dificuldades 
para a implantação de uma política de AUP baseada em agroecologia, poderiam ter na EMBRAPA 
um apoio estratégico. O desenvolvimento de variedades, a difusão de tecnologia, o apoio técnico 
aos projetos produtivos são apenas alguns exemplos das possibilidades abertas ao se realizar 
uma aproximação entre as ações de AUP e essa empresa estatal de pesquisa.  

Por fim, um último exemplo de interface não explorada é o da relação com o Ministério do 
Meio Ambiente. A Agricultura Urbana, para além de suas funções no campo da segurança 
alimentar, da geração de trabalho e renda e do seu papel no sentido de abrir um debate sobre a 
utilização do espaço urbano, tem também uma dimensão profundamente relacionada com a 
temática ambiental. O paradigma da agroecologia, assim como a contribuição da AUP em termos 
da manutenção e expansão de áreas verdes no território das cidades tem um componente 
ambiental evidente. Também é evidente a contribuição de iniciativas de AUP na promoção de 
ações de educação ambiental dentro dos referencias da Lei n° 9.795/99, que institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e do Programa Nacional de Educação Ambiental. No entanto, a 
interface entre o MDS e o MMA neste caso é virtualmente inexistente. 

Este breve balanço mostra que existe ainda um potencial enorme a ser explorado em 
termos de intersetorialidade dentro do governo. E que pensar uma política nacional de AUP 
demanda uma identificação mais detalhada das possíveis interfaces, assim como um esforço mais 
sistemático no sentido de construção de ações conjuntas entre os distintos ministérios. A 
construção de uma política de AUP como uma política de Estado passa também pela construção 
de uma interlocução com outros órgãos de governo, que podem passar a compartilhar iniciativas 
no território a partir de uma abordagem construída de maneira concertada. 

 
3.5. Relações intergovernamentais (com estados e municípios) 

A construção de uma política nacional de AUP enquanto uma política de Estado não 
depende apenas de uma articulação em termos intragovernamentais entre os órgãos do Governo 
Federal. Sua consolidação enquanto política de Estado implica também na construção de um 
novo padrão de relacionamento entre os distintos órgãos da Federação. A relação com governos 
municipais e estaduais é vital para a construção de uma política nacional de AUP, e no atual 
cenário, se podem identificar experiências muito desiguais quando se analisa o tema do ponto de 
vista das relações federativas. 

Os governos municipais, dada a sua condição de gestor do território urbano e de uma 
parte significativa dos programas sociais, têm um papel central para a implantação de uma política 
nacional de AUP. Nesta medida, os municípios têm sido os interlocutores mais importantes das 
ações de AUP do ministério. Desde os primeiros editais, voltados para hortas comunitárias, que 
foram dirigidos especificamente para projetos municipais, até a política de implementação dos 

                                                             

10 Entrevista com Júlia Bittencourt, do departamento de Planejamento Urbano da Secretaria de Habitação do 
Ministério das Cidades, e com Marcel Santana, da Secretaria Nacional de Programas Urbanos do mesmo 
ministério. Brasília, 05/11/2010 
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CAAUPs enquanto espaços de fomento e apoio às ações de AUP no território, a busca do MDS 
tem sido a de construir um trabalho conjunto com os municípios. Esta parceria apresenta 
resultados desiguais, que vão desde uma postura pragmática de governos locais que acessam os 
projetos como uma maneira a mais de acessar recursos federais, sem um envolvimento maior 
com a perspectiva de construção de uma política pública, até municípios onde os resultados 
obtidos e a compreensão desenvolvida acerca do potencial da AUP motivaram os municípios a 
incorporar o tema em sua ação mais cotidiana de gestão. No município de Embú das Artes/SP 
este processo resultou em uma dinâmica a partir da qual, frente ao sucesso desta política, o 
prefeito assumiu a responsabilidade, alocou recursos orçamentários e constituiu uma estrutura 
permanente que passou a sustentar a política de AUP no município. Em outros casos, como o de 
Contagem/MG, Curitiba/PA ou Teresina/PI, os municípios já desenvolviam ações de AUP antes 
mesmo de entrar em contato com as políticas do MDS. Nestes casos a implantação dos CAAUPs 
dialogou de forma eficiente com as políticas existentes, constituindo-se em um importante espaço 
para a construção de ações conjuntas entre o governo local e o governo federal. Esta dinâmica 
fortalece a perspectiva de construção de uma Política Nacional de AUP como uma política de 
estado.  

 
Quadro 18 - Realidade no município de Ribeirão das Neves/MG  

Entrevista com Bruno Leite, secretário municipal do Meio Ambiente de Ribeirão das 
Neves/MG 

 O Município apóia o desenvolvimento da segurança 
alimentar, na questão da nutrição, do básico que é uma horta, se ter 
esta produção local e o segundo é pelo arranjo produtivo local, esta 
economia que você vai gerar em torno das pessoas, uma esperança, 
uma expectativa das pessoas de ter não somente alguma coisa no 
prato, mas também uma fonte financeira daquilo, de subsistência.  

A questão principal desta parceria com o município é que o 
município é um dos mais pobres da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e não existe esta vocação, este costume das pessoas de 
ter esta produção de hortaliças naquela região. Então, isto é um 
diferencial que este projeto vai ter naquela região.  

 
 
No entanto, tais sucessos são casos extremos, que não correspondem ao padrão mais 

geral de comportamento dos municípios. Em alguns casos, como o de Belém/PA, o governo 
municipal mesmo quando procurado com o objetivo de construção de uma parceria pela equipe da 
UFPA que dirigia o CAAUP, não manifestou interesse. Em outros casos, prefeituras procuradas, 
como a de Santa Bárbara/PA, também na região metropolitana de Belém, encaravam a parceria 
exclusivamente do ponto de vista do que poderia significar em termos de aporte de recursos para 
o município, desinteressando-se do projeto ao serem informados da necessidade de 
contrapartidas e de um envolvimento mais proativo com o projeto. 

O compartilhamento de ações e políticas entre as distintas esferas do poder público no 
Brasil é ainda um processo que demanda amadurecimento. Se em áreas nas quais o marco 
normativo e o arcabouço institucional é mais consolidado, como na saúde (caso do SUS) este 
processo já avançou, em outras áreas este processo de articulação é ainda muito embrionário. 
Nestes casos os governos municipais tendem a olhar o governo federal predominantemente como 
um órgão financiador, mas manifestam pouca disposição por compartilhar responsabilidades e 
dividir o protagonismo das políticas. 

Esta dinâmica se reproduziu também na relação da SESAN/MDS com os governos 
estaduais. Através do Edital 09/2009 o ministério buscou aportar recursos aos governos estaduais 
para o apoio à implantação de políticas de agricultura urbana. Esta iniciativa teve como objetivo, 
para além da indução de políticas estaduais, estabelecer uma sinergia com a ação dos CAAUPs 
já instalados nos estados. O aporte de recursos aos estados permitiria fortalecer a 
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institucionalização dos centros enquanto espaços de capacitação, de difusão de conhecimento e 
de fomento, na medida em que poderia gerar uma complementaridade entre as ações federais e 
estaduais no território. No entanto, o que se viu foi um relativo desinteresse em relação à 
proposta, com poucos estados habilitando-se a acessar os recursos disponíveis. Mesmo com a 
disponibilização de R$ 8 milhões para o apoio à AUP no período 2009/2010 a adesão dos 
governos estaduais foi limitada. Até o momento apenas 4 estados (Pará, Pernambuco, Alagoas e 
Ceará) se mobilizaram para acessar os recursos do edital. Variáveis políticas, como uma relação 
de oposição ao governo federal por parte de alguns governadores, podem ter influenciado no 
sentido de limitar esta perspectiva de parceria. Só Belo Horizonte/MG e Salvador/BA têm 
propostas que dialogam efetivamente entre os CAAUPs e os projetos dos Estados. 

Outro elemento que gera dificuldades no sentido de uma ação compartilhada de 
construção de uma política pública de AUP é a presença de uma cultura política na qual a 
distinção entre políticas de Estado e políticas de governo é muito frágil. Nos marcos desta cultura 
política há uma tendência à “politização” (no sentido partidário) das relações entre as esferas de 
governo, um processo que gera uma resistência de muitos prefeitos e governadores vinculados 
aos partidos de oposição em compartilhar ações com o Governo Federal. O medo da cooptação, 
ou a recusa em contribuir com o sucesso de ações dos adversários reduz as possibilidades de 
cooperação. Esta mesma cultura política faz com que, em momentos de alternância do poder 
após os processos eleitorais, os novos governantes eleitos tendam a resistir a dar continuidade a 
projetos e políticas implementadas por seus antecessores. Esta dinâmica faz com que muitas 
vezes, processos de construção de políticas em parceria com os municípios sejam abortados 
após um processo eleitoral. Este processo tem dificultado a construção de uma política nacional 
de AUP, que para se consolidar enquanto uma política de Estado em nível federal demanda 
necessariamente uma ação colaborativa entre as três esferas de governo.  

Dois elementos, contudo, tem se demonstrado como fatores importantes a contribuir nesta 
construção. De um lado a participação da sociedade civil em nível local, a organização e a ação 
política dos beneficiários, assim como o sucesso dos projetos e iniciativas, geram uma pressão de 
fora para dentro sobre os governos, especialmente os governos locais, no sentido de um maior 
envolvimento com as ações do ministério. Por outro lado, a dotação de recursos financeiros por 
parte do Governo Federal se constitui em um elemento decisivo, uma vez que provê recursos e 
aporta conhecimento e tecnologia aos municípios para a implantação de ações de AUP. Os 
recursos orçamentários do MDS cumprem um papel fundamental na indução de ações por parte 
das demais esferas do poder público, sendo que, no quadro de carência verificado especialmente 
nos municípios especialmente na área das políticas sociais, o aporte financeiro pode fazer uma 
grande diferença. Nesta medida, o que se verificou na pesquisa foi um grande potencial de 
construção política neste processo de parcerias com as demais esferas de governo da federação. 
E este potencial precisa ser aproveitado, enraizando a dinâmica de parceria com as esferas de 
governo estadual e municipal. Neste quadro destaca-se principalmente a parceria com os 
governos municipais, que tendem a ser os gestores das políticas no território, e que se constituem 
nos parceiros fundamentais para a construção de uma política nacional de AUP. 

Os CAAUPs, como espaços de referência no fomento e capacitação para AUP, convergem 
para se constituir nos elementos centrais desta construção. Sua estrutura de gestão, baseada em 
instituições locais, cumpre o papel de estabelecer uma ponte entre a dinâmica local e as políticas 
do Governo Federal. E sua atividade no território, envolvendo os atores sociais locais, é um 
primeiro passo no sentido da construção de uma ação conjunta. No entanto, é importante 
reconhecer que os CAAUPs, exatamente em função de serem baseados em instituições locais, 
não necessariamente cumprem o papel de representar o Governo Federal e o MDS. Esta 
presença reduzida do MDS de uma forma mais descentralizada no território limita as 
possibilidades de aprofundamento de uma relação política que poderia contribuir no sentido da 
construção da política de AUP como uma política de Estado. 

 
3.6. Relações com a Sociedade Civil 
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Pese ser priorizada pelo MDS na formulação conceitual da política nacional de AUP, a 
relação com a sociedade civil é identificada como uma área crítica por parte dos movimentos 
sociais e das organizações que participam dos projetos dos CAAUPs. Os entraves burocráticos 
que dificultaram a implementação dos projetos geraram atrasos e descontinuidades que minaram 
a relação de confiança dos movimentos sociais em relação às equipes gestoras dos projetos. Em 
alguns casos, como no caso do CAAUP de Belo Horizonte, os movimentos questionam a 
efetividade da sua participação no processo. As Brigadas Populares, o Movimento de Luta nos 
Bairros, Vilas e Favelas– MLB e o MST tendem a considerar insuficientes os mecanismos 
existentes de participação dos movimentos na construção e na gestão da política nacional de 
AUP.  

De um lado, isto acontece porque as equipes gestoras dos projetos, sobrecarregadas 
pelas tarefas administrativas e de gestão, tiveram pouco tempo para constituir um diálogo 
qualificado que permitisse uma efetiva construção participativa dos processos. De outro lado, no 
entanto, em muitos momentos os próprios movimentos sociais mantiveram uma relação 
instrumental com a política, vendo os projetos mais como uma possibilidade de acesso aos 
recursos federais, sem considerar seu papel na construção de uma política pública nacional. 
Neste sentido, ainda que a implementação dos projetos tenha resultado em uma crescente 
compreensão da temática da AUP por parte dos movimentos, o seu envolvimento efetivo tem sido 
bastante limitado. 

Além disso a capacidade dos CAAUPs no sentido de envolver um maior número de 
parceiros sociais no processo de construção da política nacional de AUP se demonstrou limitada. 
Outras entidades e instituições que poderiam contribuir na construção das políticas não foram, na 
maioria dos casos, envolvidas no processo de instalação e operação dos CAAUPs. Este processo 
se intensificou principalmente a partir de 2008, quando os Editais passaram a focar nos Estados e 
municípios e não em ONGs, como aconteceu no período entre 2004 e 2006.  

Estas constatações fortalecem a necessidade de retomar e potencializar o acúmulo da 
sociedade civil no processo de construção da AUP no Brasil, materializado em um conjunto de 
iniciativas prévias à instauração da política nacional (ver 2.1.2 Ações da sociedade civil prévias). A 
alocação de recursos públicos específicos para a atividade desse setor, assim como a instauração 
de uma estrutura institucional de apoio, precisa ser associada a um envolvimento mais efetivo e 
amplo da sociedade civil no processo. Dos CAAUPs analisados, a maior parte não tem uma 
participação efetiva dos movimentos e as organizações sociais na gestão dos processos, 
desenvolvendo uma participação que caracteriza seus participantes muito mais como beneficiários 
das políticas do que como atores ou sujeitos de processos de mudança. 
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4. CAPITULO 4 

PANORAMA DA AUP NAS REGIÕES SELECIONADAS 

 
4.1. Caracterização das regiões metropolitanas selecionadas 

As regiões metropolitanas tomadas como exemplo para a análise das ações voltadas para 
a construção da Política Nacional de AUP foram selecionadas por critérios que associaram 
dimensões territoriais e institucionais. Do ponto de vista territorial, se buscou garantir uma 
diversidade de experiências com características bem marcadas, de maneira a incorporar as 
diferenças regionais nos marcos da análise realizada. Por isso, foram escolhidas experiências das 
cinco regiões geográficas do Brasil. As Regiões Metropolitanas selecionadas são: Belém do 
Para/CE no Norte; Salvador/BA no Nordeste; Brasília/DF no Centro-oeste; Belo Horizonte/MG no 
Sudeste; e Curitiba/PR, Joinville/SC e Maringá/SC no Sul.  

De outro lado, as regiões foram selecionadas também porque se encontram em estágios 
diferentes do ponto de vista da implementação dos projetos e da relação dos poderes públicos 
com as ações em AUP. Para dar conta desta distinção, foram selecionadas regiões onde estas 
políticas estão em um estágio inicial de implantação, e outras nas quais já existiam experiências 
prévias em torno do tema. Além disso, esta diversidade institucional também se relaciona com 
uma heterogeneidade na composição dos parceiros vinculados na gestão do CAAUP.  

A Região Metropolitana de Belém (RMB) no Estado de Pará tem uma área total de 1.819 
km2, ocupando uma superfície relativamente reduzida do conjunto do estado do Pará. Situa-se no 
extremo norte do estado, às margens da baía de Guajará, formada pelas águas do rio Guamá. 
Sua área compõe-se, em grande parte, especialmente no município de Belém, por formações 
insulares. O ecossistema amazônico original dota a RMB de áreas de floresta tropical úmida, 
embora alterada em função do desmatamento acelerado nos cinco municípios que a integram. Em 
função de sua localização, o município de Belém possui 39 ilhas. Outras também são encontradas 
nos demais municípios, onde ainda existe uma fauna importante para preservação. Algumas 
manchas de vegetação intacta ainda estão presentes nos municípios de Santa Bárbara do Pará e 
em algumas ilhas do Belém. O aglomerado metropolitano é constituído espacialmente por dois 
conjuntos fisiográficos: um composto pela área continental e outro envolvendo um conjunto insular 
composto por mais de 40 ilhas. Há de se destacar que a área mais densamente ocupada 
representa a conurbação dos anos 70 e envolve já no final da década de 80 porções urbanas que 
se expandem na direção dos municípios de Marituba e Benevides. O crescimento em direção a 
Santa Bárbara só ocorre nos anos 90 e ainda hoje é marcado pelo caráter rural da ocupação, 
sem, no entanto, deixar de depender dos municípios de Belém e Ananindeua/PA para empregos e 
serviços públicos. Os municípios que compõem a RMB, no entanto, são bastante heterogêneos 
tanto em termos de suas dimensões territoriais como econômicas e populacionais. Seu PIB é de 
R$ 19.682.698 mil (IBGE, 2008) e seu PIB per capita de R$ 9.228 mil (IBGE, 2008). Criada em 
1973 pela Lei Complementar Federal Nº 14/73, a RM de Belém é formada por apenas 5 
municípios. Com 2.100.319 habitantes (IBGE, 2010) é a segunda área metropolitana mais 
populosa da Região Norte e uma das vinte maiores regiões metropolitanas brasileiras. Um 
panorama geral dos municípios constituintes da região mostra uma alta concentração de 
população em Belém, crescentemente localizada na direção do vetor de crescimento de 
Ananindeua e uma transformação de solo rural em urbano nos demais municípios, principalmente 
em Ananindeua e Benevides. A população da região é predominantemente urbana. Do ponto de 
vista das políticas analisadas, a Prefeitura de Belém e a Universidade Federal Rural da Amazônia 
apoiaram em 2001 um Centro de Agricultura Urbana, atualmente inativo, e existem experiências 
de produção e comercialização em assentamentos, quilombolas e outras promovidas por 
movimentos e organizações socais (SANTANDREU e LOVO, 2007). 
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Na Bahia a Região Metropolitana de Salvador (RMS), também conhecida como Grande 
Salvador, foi instituída em 1973 pela Lei Complementar Federal N° 14/73. Com 3.574.804 
habitantes. É a terceira região metropolitana mais populosa do Nordeste brasileiro e a sétima do 
país. Sua área de influência abrange os estados da Bahia e Sergipe, além de parte dos estados 
de Alagoas, Pernambuco e Piauí. Originalmente, a RMS era composta por oito municípios, mas 
atualmente a RMS é constituída por 13 municípios. Com uma superfície de 4.375 km2, a Grande 
Salvador possui um extenso litoral. Com exceção de Dias d'Ávila, Pojuca e São Sebastião do 
Passé, todos os outros municípios têm litoral. Envolve ainda várias ilhas e ilhotas, dentre elas se 
destaca a ilha de Itaparica, a maior de todas, onde se localizam os municípios de Itaparica e Vera 
Cruz. Do ponto de vista das políticas analisadas, a agricultura urbana e periurbana é um conceito 
que chega nessa Região a partir das discussões fomentadas pelos editais promovidos pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). No entanto, a região já tinha 
experiências prévias de hortas comunitárias e escolares em alguns municípios (SANTANDREU e 
LOVO, 2007). Destacam-se na Região as atividades industriais do Pólo Petroquímico de 
Camaçari e do Centro Industrial de Aratu, além das atividades relacionadas ao turismo e o 
comércio. O PIB da região metropolitana de Salvador é de R$ 60 613 877,173 (IBGE, 2008) e seu 
PIB per capita é de R$ 15.952,75 (IBGE, 2008).  

Em Minas Gerais a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), ou Grande BH, é 
a terceira maior aglomeração urbana do Brasil, com uma população estimada de 4.882.977 
habitantes (IBGE. 2010) e uma superfície de 9.467 k2. A RMBH foi criada em 1973 pela Lei 
Complementar Federal Nº 14/73ª e é composta por 34 municípios. No seu entorno encontra-se o 
chamado colar metropolitano, que é composto por 14 municípios a mais, que ainda não se 
encontram conurbados e, oficialmente, não integram a região metropolitana. Predomina um bioma 
de cerrado e mata atlântica. Nas últimas décadas o crescimento demográfico da RMBH diminuiu 
ainda que continue sendo superior à média do Estado, com um crescimento mais acelerado nos 
municípios da RM que na capital. Cinco municípios (quatro dos quais integram o CAAUP-RMBH): 
Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, concentram 80% da 
população da Região Metropolitana. Do ponto de vista das políticas analisadas, Belo 
Horizonte/MG tem uma larga trajetória de ações promovidas tanto pelo poder público como pela 
sociedade civil e uma política estadual de AUP. Outros municípios da região como Contagem, 
Lagoa Santa a Sete Lagoas tem experiências interessantes promovidas pelo poder público, e na 
sua região metropolitana um coletivo de organizações (a Articulação Metropolitana de Agricultura 
Urbana – AMAU) promove a atividade há muitos anos (SANTANDREU e LOVO. 2007). Os 
setores de comércio e serviços são os mais importantes para a RMBH, especialmente em Belo 
Horizonte. Destacam-se as indústrias metalúrgica, automobilística, petroquímica e alimentícia 
concentradas em municípios da Região Metropolitana. O quadrilátero ferrífero garante uma 
participação importante da indústria extrativista mineral no PIB metropolitano, sendo um centro de 
excelência nas áreas de software e biotecnologia. O PIB da RMBH é de R$ 98.572.199,990 
(IBGE. 2008) e seu PIB per capita é de R$ 19.540,41 (IBGE. 2008).  

A Região Metropolitana de Curitiba ou a Grande Curitiba é extremamente extensa e 
envolve uma área de 15.418 km2 com uma população de 3.168.980 habitantes (IBGE. 2010). A 
região é considerada a 118ª maior área metropolitana do mundo. Situa-se no leste do Estado de 
Paraná, na maior parte sobre o primeiro planalto, que se estende desde a fronteira com São Paulo 
até a divisa com Santa Catarina. Foi criada em 1973 pela Lei Complementar Federal Nº 14/73. É 
composta atualmente por 26 municípios e a sua cidade sede é a capital do estado, Curitiba. A 
região sofreu um intenso processo de urbanização nas décadas de 60 e 70, diminuindo 
substancialmente na década de 80 e praticamente se estabilizando nos anos 90. Do ponto de 
vista das políticas analisadas, a região tem uma larga experiência. Já no inicio dos anos 80 se 
registra a atividade pública (pela Prefeitura de Curitiba) de um programa de agricultura urbana, 
formulado com o objetivo de enfrentar o afluxo urbano registrado (Ver Quadro 1) e outras 
experiências  de hortas familiares e comercialização. (SANTANDREU e LOVO, 2007) De acordo 
com o censo de 1970, a taxa de urbanização nesta unidade territorial era de 74%, passando a 
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88% em 1980 e estabilizando-se em torno de 91%, conforme os censos de 1991 e 2000. A relação 
entre as populações rural e urbana mostra a heterogeneidade da Região Metropolitana de 
Curitiba, comparando os municípios altamente urbanizados do núcleo central (Curitiba, Pinhais, 
Colombo, Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré e Fazenda Rio 
Grande) com os municípios periféricos, de características predominantemente rurais. Na Região 
Metropolitana de Curitiba, cuja capital apresenta uma projeção nacional e mesmo internacional de 
alta qualidade de vida, os indicadores do IDH-M 2000 refletem flagrante heterogeneidade e 
precariedade socioeconômica. O PIB da região metropolitana de Curitiba é de R$ 74.835.681,608 
(IBGE. 2008) e seu PIB per capita é de R$ 22.953,67 (IBGE, 2008). 

A Região Metropolitana de Maringá situa-se no Noroeste do estado Paraná. Esta região 
ainda é uma das mais atingidas no estado pelo processo de modernização da agricultura que, nos 
últimos 40 anos foi responsável por um movimento intenso de migração de enormes contingentes 
populacionais do campo, o que culminou na formação de aglomerados populacionais, 
principalmente nas regiões Sudeste e Sul. Esta região metropolitana resulta dos processos de 
instituição mais recentes, tendo sido criada em 1998 pela Lei Estadual Nº 83/98, compondo-se na 
atualidade de 25 municípios. Os municípios de Sarandi/PR e Paissandu/PR possuem uma alta 
integração na dinâmica da aglomeração e todos os demais municípios têm baixa integração com a 
cidade polo. A região metropolitana tem uma população de 690.376 habitantes (IBGE, 2010) e 
uma área de 5.576 km2. A cidade planejada desde o seu início oferece uma flora invejável e é 
considerada uma das cidades mais verdes do mundo. Mesmo considerando a apresentação de 
um IDH levemente superior à média nacional, creditado principalmente à formação de polos 
urbanos com economia pautada majoritariamente pelo agronegócio, a região metropolitana de 
Maringá é marcada por desigualdades. Paralelamente ao crescimento econômico, o modelo de 
desenvolvimento da região apresenta algumas externalidades socioambientais sérias, sendo que 
uma delas reflete-se numa crise em termos de Segurança Alimentar e Nutricional de populações 
em situação de risco socioeconômico, majoritariamente as localizadas em franjas urbanas e 
mesmo em bolsões de pobreza no perímetro urbano. O PIB da região metropolitana de Maringá é 
de R$ 9.313.990,127 (IBGE. 2008) e seu PIB per capita é de R$ 14.038,00 (IBGE, 2008). 

A Região Metropolitana de Joinville ou Região Metropolitana do Norte/Nordeste 
Catarinense no Estado de Santa Catarina, inclui 11 municípios da região nordeste do estado. 
Santa Catarina é um dos menores estados do Brasil e é conhecido como um pedaço da Europa 
encravado no Sul. O Estado possui um dos maiores índices de desenvolvimento econômico do 
país baseado numa produção industrial diversificada, na agropecuária e na extração de minérios. 
As indústrias de maior expressão encontram-se no setor agroindustrial, metal, mecânico, têxtil, de 
cerâmica e de máquinas e equipamentos eletroeletrônicos. Um dos pólos industriais mais 
significativos se localiza na região de Joinville. O PIB da região é de R$ 27.687.657,565 (IBGE. 
2008) e o PIB per capita de R$ 26.399,39 (IBGE, 2008). 

O Distrito Federal de Brasília (DF) não se configura em uma região metropolitana, e o 
desenvolvimento de ações de Agricultura Urbana e Periurbana nos marcos da construção da 
política nacional se deu em municípios do entorno de Brasília. Nesta medida, os dados relativos 
ao perfil socioeconômico da cidade não são relevantes para o estudo realizado. 

As Tabelas 2 e 3 mostram a informação básica das regiões metropolitanas analisadas.  
 
Tabela 2 -  Informação básica das regiões metropolitanas analisadas 

Tabela 2. Informação básica das regiões metropolitanas analisadas  
Região Metropolitana Ano de criação Área da RM 

(km2) 
População 

(IBGE. 2010) 
Densidade  

(hab./k2) 
IDH 

Belém/PA 1975 2.536 2.100.319  827,91 0,797 (12°) 
Salvador/BA 1973 4.353 3.574.804  817,08 0,794 (20°) 
Belo Horizonte/MG 1974 9.467 4.882.977 515,75 0,811 (16°) 
Curitiba/PR 1973 15.418 3.168.980 205,53 0,824 (8°) 
Maringá/PR 1998 5.576 690.376 123,80 0,817 (9°) 
Joinville/SC 1998 10.830 1.094.570 101,06 0,853 (2°) 
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Tabela 3 - Municípios atendidos pelos CAAUPs 

Tabela 3. Municípios atendidos pelos CAAUPs 
Região 
Metropolitana 

Número de 
Municípios da RM 

Municípios atendidos pelos CAAUPs 

Belém 6 Belém. 
Salvador 13 Camaçari, Candeias, Dias d´Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, 

Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São 
Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Simões Filho, Vera 
Cruz. 

Brasília O Distrito Federal 
não é formalmente 
uma Região 
Metropolitana  

Planaltina-DF, Formosa-GO, Água Fria-GO, Padre Bernardo-GO, 
Brazlândia-DF, Unaí-MG. 
 

Belo Horizonte 34 Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem, Esmeraldas, Nova 
União, Ribeirão das Neves, Lagoa Santa e Funilândia 

Curitiba 26 Almirante Tamandaré, Campo Largo, Curitiba, Fazenda Rio Grande 
e Lapa 

Maringá 25 Maringá, Sarandi e Paissandú 
Joinville 11 Rio Negrinho, Mafra, Itaiópolis, Papanduva (SDR – Mafra), 

Canoinhas, Irineópolis (SDR Canoinhas), Araquari, Garuva (SDR – 
Joinville), Taió, Santa Terezinha (SDR – Taió), e Santa Cecília (SDR 
– Curitibanos). 

 

4.2. Os CAAUPs analisados e sua ação 

Para além das diferenças naturais, decorrentes da distinção geográfica e ecológica das 
regiões analisadas, os projetos analisados no campo têm características particulares, tanto do 
ponto de vista das instituições proponentes e a organização do trabalho quanto no perfil dos 
beneficiários e os aspectos do trabalho realizado. Uma descrição mais detalhada dos projetos 
analisados pode encontrar se no Anexo 1.  

O CAAUP da Região Metropolitana de Belo Horizonte é coordenado pelo ITER - 
Instituto de Terras do Governo do Estado, mas sua gestão é feita em parceria com ONGs (REDE 
e IPES/Brasil), a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), organizações comunitárias 
(CECOMPCD - Centro Comunitário Pro Construção e Desenvolvimento do Taquaril) e 
movimentos sociais (MST, BP -Brigadas Populares, e o MLB - Movimento de Luta nos Bairros, 
Vilas e Favelas); e com a incorporação recente do CONSEA-MG e da SEDESE (Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Governo do Estado) instituição coordenadora do projeto de AUP 
financiado pelo MDS de acordo com edital de 09/2009. Com a incorporação da SEDESE ao grupo 
gestor do CAAUP ficou evidente a intenção de fazer a gestão dos projetos aprovados nos editais 
MDS/SESAN no05/2008 e MDS/SESAN no09/2009 de forma conjunta para a realidade da RMBH.  

O CAAUP de Belo Horizonte iniciou suas ações num contexto em que a AUP já era uma 
realidade na região metropolitana e no estado. No entanto, suas ações ainda não dialogam com 
algumas das experiências prévias mais emblemáticas como as promovidas pela Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH). O período de execução das ações era de novembro de 2009 até abril de 
2010, mais mudou com um aditivo até abril de 2011. Até novembro de 2010, só foram 
implementadas ações de capacitação, monitoramento e, parcialmente, assistência técnica, 
estando em processo a licitação para compra dos materiais e equipamentos para o fomento. 

O CAAUP da Região Metropolitana de Curitiba foi implantado pela EMATER local, 
instituição cuja vocação para o trabalho de assessoria e extensão rural facilita em grande medida 
a realização de atividades de capacitação e fomento à AUP. Esta característica, de funcionar a 
partir de uma instituição vocacionada para a extensão rural imprime à iniciativa um perfil muito 
eficaz do ponto de vista do apoio às atividades produtivas, ainda que implique em limites do ponto 
de vista do trabalho de institucionalização das políticas de AUP, uma vez que sua ação se 
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concentra na dimensão produtiva embora boa parte das ações sejam de natureza convencional 
como matriz tecnológica. 

O CAAUP de Curitiba se instala em um território no qual interage com políticas e ações 
de AUP já existentes na esfera municipal. Seu trabalho, portanto, dialoga com estruturas e 
práticas já constituídas e busca ampliar suas ações para outras áreas metropolitanas. O período 
de execução era de junho de 2008 a novembro de 2009, mas um aditivo ampliou a execução até 
dezembro de 2010 possibilitando a aquisição de equipamentos para as hortas. Há uma 
expectativa que estas aquisições sejam concluídas no prazo estipulado, mas problemas 
operacionais associados ao processo de licitação podem resultar em atrasos. 

O CAAUP da Região Metropolitana de Belém opera como um dos oito projetos 
vinculados à Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e Empreendimentos Solidários 
do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Pará. A incubadora é um 
espaço de apoio a empreendimentos solidários sem uma tradição de ações em AUP o que mostra 
que existem distintas portas de entrada para a construção de políticas públicas de AUP, que não 
são excludentes entre si.  

O CAAUP de Belém cumpriu um papel de recolocar a AUP na agenda das políticas 
públicas locais, realizando a partir do seu lançamento várias iniciativas de debate público acerca 
do tema da AUP em suas distintas dimensões. Ainda que vários grupos populares e inclusive a 
Prefeitura e universidades, já tivessem implementado práticas de AUP num período anterior e que 
iniciativas isoladas já tivessem sido realizadas na cidade11, o assunto foi retomado a partir das 
iniciativas do CAAUP. O período de execução do convênio foi de junho de 2008 a novembro de 
2009. 

A instalação do CAAUP da RM de Salvador foi possível a partir da iniciativa da equipe de 
captação de recursos da EBDA, a empresa estadual de promoção e assistência para o 
desenvolvimento agrário na Bahia que possui uma estrutura com uma sede em Salvador e vários 
escritórios regionais que já tem por objetivo promover a assistência técnica e a pesquisa. Neste 
sentido, o seu perfil é semelhante ao da região metropolitana de Curitiba, uma iniciativa surgida a 
partir de uma instituição voltada para a assistência técnica e extensão rural. 

No caso do CAAUP de Salvador, ele também colocou na agenda do debate das políticas 
públicas locais o tema da AUP, realizando seminários e debates nas cidades envolvidas. Ainda 
que as práticas de produção urbana e periurbana de alimentos sejam antigas na região e muito 
estimuladas pela rotina de feiras livres, que fazem parte da cultura local, não havia um debate 
sistematizado sobre o tema. Até agora o CAAUP já realizou atividades de sensibilização, um 
seminário regional, constituiu o coletivo metropolitano e realizou o diagnóstico e planejamento 
junto aos grupos produtivos. No momento da visita da consultoria estava executando a meta de 
formação e realizando os processos previstos para compra dos materiais e equipamentos para o 
fomento. O período de execução do convenio foi de junho de 2008 a novembro de 2009, mas um 
aditivo possibilitou ampliar o período de execução para abril de 2011 ajustando a proposta de 
intervenção. Os grupos de municípios que estavam previstos serem atendidos pelo CAAUP 
estabeleceram uma negociação para serem contemplados pelo projeto de AUP da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Social no Edital de 2009. 

O CAAUP da RM de Maringá é coordenado pela Universidade Estadual de Maringá em 
parceria com as Prefeituras Municipais de Maringá, Sarandi e Paissandu, PRO-AMUSEP 
(Programa de Desenvolvimento da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense) e 
EMATER (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural). 

No caso do CAAUP de Maringá, onde a prefeitura já tinha experiências isoladas de hortas 
comunitárias e escolares, o projeto possibilitou o desenvolvimento de ações de AUP mais 

                                                             

11 A UFRA Universidade Federal Rural da Amazônia já realizara ações de apoio aos assentamentos na ilha 
do Mosqueiro, é junto a Prefeitura desenvolverem o Centro de Agricultura Urbana por muitos anos. 
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integrais e articuladas. A presença do CAAUP, neste caso, contribuiu para potencializar o trabalho 
existente, agregando qualidade em termos conceituais e práticos às experiências já existentes. O 
período assinado do convênio foi de novembro de 2008 a maio de 2010. O termo aditivo ampliou o 
prazo para dezembro de 2010. 

O CAAUP da RM de Joinville é coordenado pelo Laboratório de Estudos do Campo e 
Reforma Agrária da Universidade Federal de Santa Catarina (LECERA/UFSC) e é executado pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária. O LECERA/UFSC trabalha 
conjuntamente com as organizações que prestam assessoramento aos assentamentos de 
Reforma Agrária e que fazem parte deste projeto, a saber: Associação Estadual de Cooperação 
Agrícola (AESCA), Cooperativa Central de Reforma Agrária (CCA), Cooperativa dos 
Trabalhadores da Reforma Agrária (COOPTRASC) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA). 

O CAAUP de Joinville claramente buscou beneficiar diretamente aos acampados e 
assentados da reforma agrária da região e não promove empreendimento intra ou periurbanos 
nos municípios da região. O período de execução assinado era de junho de 2008 a novembro de 
2009. O termo aditivo ampliou seu prazo para junho de 2012. 

O CAAUP de Brasília surge por iniciativa dos próprios movimentos sociais, a partir de 
uma solicitação por parte da direção regional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 
do Distrito Federal à Universidade de Brasília, com quem já tinha uma parceria consolidada para 
atender ao edital de 2008 do MDS/SESAN O projeto é implementado a partir de um órgão da 
Universidade de Brasília (UNB), o Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária (GTRA), um 
grupo interdisciplinar vinculado à reitoria da universidade, existente desde 1996 que realiza um 
trabalho de educação junto aos movimentos sociais do campo.  

A situação no CAAUP de Brasília é muito similar na de Joinville focando suas ações em 
assentamentos e pré-assentamentos da reforma agrária, mesmo quando diversos grupos já 
desenvolviam práticas de produção de alimentos em áreas urbanas, e sobretudo periurbana. O 
período de execução, que já finalizou, foi de junho de 2008 a junho de 2009. 

 
Quadro 19 - Depoimento de Jorge Santos Cortez, Técnico da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 

– EBDA 
  
“Na década de 60, em 64, eu jogava no amador do Bahia, e 
para poder pegar o meu ônibus para lá, eu ia para Brotas vender 
hortaliça no carro de mão. Eu morei perto do dique de 
tororó.Depois morei vizinho de Brotas, e nessa região aqui. A 
gente andava ali na região da rodoviária hoje e tudo ali eram 
hortas, na época, feitas pelos sergipanos. Quando começou a 
expansão urbana, começou a urbanização, a construção de 
casas, os esgotos começaram a descer para essas baixadas. 
Então quando começou a contaminação dessas águas, foi o que 
empurrou os sergipanos para as áreas superiores, para as 
encostas. Naquela época, cada bairro desse tinha um dono, que 
era dono da grande fazenda. Por exemplo, lá na Pituba, era 

Juventino Silva. Juventino inclusive me prendeu lá uma vez porque eu estava pescando lá numa área. 
Fiquei dois dias preso, ele me dando aula de... Foi depois daí que eu deixei de caçar. Depois lá já na área 
depois da rodoviária era o seu Tobias Barreto que era o dono daquela propriedade toda, que também 
expulsou a gente de lá porque tinha muitas áreas... E por isso eles foram dando essas terras, abrindo 
espaço para as primeiras parcerias com os sergipanos. Depois começou a expansão urbana maior que já 
foi tomando conta das encostas. Eles saíram de Salvador e começou, o crescimento de Salvador para o 
lado do aeroporto, aqui que é o Bairro de São Cristóvão. Então as obras começaram a passar aqui para 
aquela região do Abrantes. E quando foi surgindo a CEASA, já na década de 70, em 78 e 79, as hortas 
começaram a se concentrar em Simões Filho, ali onde tem a escola da Irmã Dulce, naquelas baixadas 
todas, e Abrantes, porque eles levavam toda produção para CEASA. E então começou os carros já vir 
comprar na CEASA e levar para antiga feira do São Joaquim, que era ainda junto onde era a marinha e 
depois tocaram fogo para tirar eles de lá e transportaram eles pra cá. Então a horta foi crescendo muito. 
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Agora o surgimento da horta urbana, porque também a horta urbana e periurbana apenas mudou de nome. 
Era horta familiar e horta comunitária”.  

Considerando os contextos locais, a ação da maior parte dos CAAUPs contribuiu pra 
introduzir (ou reintroduzir) o tema da AUP nas agendas de suas regiões metropolitanas, mesmo 
naquelas com experiências prévias bem sucedidas. O destaque é para a alta participação (e em 
alguns casos uma participação exclusiva) de experiências em assentamentos da reforma agrária 
de perfil mais rural.  

Do ponto de vista dos prazos de execução dos projetos, 5 dos 7 CAAUPs analisados 
solicitaram ao MDS extensão nos contratos, e ainda assim, alguns enfrentaram dificuldades para 
execução devido a problemas administrativos e burocráticos, de responsabilidade tanto das 
instituições proponentes como do MDS. 

 
Tabela 4 - Prazos de execução dos CAAUP e situação atual 
Tabela 4. Prazos de execução dos CAAUP e situação atual 

CAAUP Contexto da AUP 
para a 
implementação  

Período de 
execução do 
projeto 

Extensão 
do 
projeto 

Situação atual da execução 

Belém Experiências 
prévias promovidas 
por universidades e 
a Prefeitura. 

De junho de 
2008 ate 
novembro de 
2009 

Foi 
aprovado 
projeto 
com o 
governo 
do estado 
em 2010 

Negociação para a implementação do 
projeto em suspenso em função da 
mudança de governo a partir de 2010 

Salvador Práticas antigas 
vinculadas à cultura 
local. 

De junho de 
2008 a 
novembro de 
2009 

Até abril 
de 2011 

Foram implementadas atividades de 
sensibilização, o seminário regional, se 
efetivou o coletivo metropolitano, se 
realizou o diagnóstico e planejamento junto 
aos grupos produtivos, está se executando 
a meta de formação e realizando os 
processos previstos para compra dos 
materiais e equipamentos para o fomento. 
As metas forem ajustadas. 

Brasília Experiências 
prévias isoladas de 
produção 
periurbana de 
alimentos. 

De junho de 
2008 a junho 
de 2009 

Suspensa 
em função 
de 
decisão 
da UNB 

O GTRA/UNB decidiu não  continuar como 
instituição promotora. Beneficiários em 
negociação para que outra estrutura da 
universidade assuma o projeto 

Belo 
Horizonte 

Experiências 
desenvolvidas com 
antecedência pela 
sociedade civil e o 
governo. 

De novembro 
de 2009 até 
abril de 2010 

Até abril 
de 2011 

Foram implementadas ações de 
capacitação, monitoramento e, 
parcialmente assistência técnica. A 
licitação para compra dos materiais e 
equipamentos para o fomento está em 
processo. 

Curitiba Experiência prévia 
desenvolvida pelas 
Prefeituras por 
alguns anos. 

De junho de 
2008 a 
novembro de 
2009 

Dezembro 
2010 

Há uma expectativa que estas aquisições 
sejam concluídas no prazo estipulado, mas 
a burocracia/licitações pode atrasar o 
processo mais uma vez. 

Maringá Poucas ações 
prévias e isoladas. 

De novembro 
de 2008 a 
maio de 2010 

Dezembro 
2010 

Há perspectiva de execução das metas 
com a ampliação do prazo. 

Joinville Sem antecedência. De junho de 
2008 a 
novembro de 
2009 

Junho 
2012 

Há perspectiva de execução das metas 
com a ampliação do prazo. 
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Pese a diversidade de população beneficiada ser muito grande, entre os CAAUPs 
existem semelhanças significativas tanto do ponto de vista do público beneficiado pelas atividades 
como também em relação à natureza do trabalho realizado. O perfil do público alvo dos projetos, 
apesar de nuances decorrentes das características locais de cada projeto é composto 
essencialmente por pessoas em situação de vulnerabilidade social, precariedade em termos de 
SAN e, em grande parte, beneficiários de programas sociais do governo federal. Onde foi 
possível, os CAAUPs se vincularam a grupos de agricultores urbanos e periurbanos já existentes. 
Neste sentido contribuíram no fortalecimento de experiências prévias de políticas públicas ou 
iniciativas de AUP protagonizadas por grupos de base organizados. Em alguns casos, o trabalho 
incorporou assentados da reforma agrária, sendo que no caso dos CAAUPs de Joinville e de 
Brasília este foi o único público envolvido. De modo geral, no que diz respeito ao público alvo e a 
população beneficiada os CAAUP incluem: 

• Agricultores urbanos e periurbanos (Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Maringá);  
• Famílias pobres, mulheres chefes de família em condições de vulnerabilidade, 

desempregados, migrantes rurais, portadores de deficiências, jovens em situação 
de risco social e idosos (Belém, Salvador, Curitiba, Maringá); 

• Movimentos sociais e organizações comunitárias (Belém, Brasília, Belo Horizonte);  
• Povos e populações tradicionais, afro-descendentes e quilombolas (Salvador, 

Belém, Curitiba); 
• Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e do programa bolsa trabalho 

(Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Maringá); 
• Acampados e assentados da reforma agrária (Belém, Brasília, Belo Horizonte, 

Curitiba, Joinville); 
• Grupos organizados em cooperativas e associações (Belém, Brasília). 

Portanto, do ponto de vista do perfil do público atendido a população beneficiada tem uma 
ligação direta com as prioridades do MDS e da própria política nacional de acordo as diretivas e 
as orientações aprovadas nas Conferencias Nacionais de SAN e nos Seminários Nacionais de 
AUP. Ainda assim, parece necessário analisar com mais calma a participação dos assentados da 
reforma agrária, em especial quando os assentamentos não se localizam em áreas urbanas e 
periurbanas.  

Já do ponto de vista da natureza do trabalho realizado, as atividades de capacitação e 
fomento à AUP analisadas apresentaram uma grande homogeneidade em termos dos seus 
objetivos e seus princípios norteadores, especialmente no que diz respeito ao padrão produtivo 
proposto baseado na agroecologia, com destaque em: 

• Cursos sobre sistemas produtivos agroecológicos, olericultura orgânica/agroecológica, 
boas práticas de produção e cadeias produtivas da agricultura urbana e periurbana 
(Belém, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Maringá, Joinville). 

• Cursos sobre economia solidária, cooperativismo, gestão, comercialização e 
planejamento de empreendimentos econômicos solidários e gestão agroindustrial 
(Belém, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Maringá, Joinville). 

• Cursos de educação alimentar e consumo sustentável (Belém, Belo Horizonte). 
• Capacitação em Construção/Montagem de Cisterna (Curitiba). 
• Capacitação em Cidadania, Direitos Humanos, Saúde Coletiva e Usos Medicinais 

(Curitiba). 
• Cursos de Formação de Agentes de Desenvolvimento Territorial (Maringá) 
• Fomento às atividades da cadeia produtiva da hortifrutigranjeira (hortas, criação de 

pequenos animais e criação de peixe) e em sistemas integrados de produção 
agroecológica (Belém). 

• Implantação de hortas, unidades de demonstração de agricultura em espaços intra e 
periurbanos articulando produção, comercialização e consumo solidário (Belo 
Horizonte, Maringá). 
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Isto demonstra a correção da estratégia da implantação dos CAAUPs enquanto 
instrumentos de implementação da política nacional de AUP, na medida em que a mesma está 
conseguindo construir ações que convergem em termos de conteúdos e de métodos, dando forma 
à uma política nacional. E mostram também que a AUP é reconhecida como um instrumento 
válido por parte de grupos e instituições com distintas perspectivas de trabalho, sejam elas na 
área da educação (Brasília, Maringá), da economia solidária (Belém), da assistência e extensão 
rural (Curitiba, Salvador) ou de governo (Belo Horizonte, Curitiba). 

Por outro lado, as atividades de formação concentram-se muito em seminários e debates 
e nem sempre na formação dos espaços de gestão e no fortalecimento das capacidades dos 
gestores da Política Nacional de AUP. O destaque é para Salvador e Belo Horizonte que incluem 
atividades específicas de fortalecimento de capacidades dos gestores em diagnóstico e 
planejamento e a implantação dos espaços de gestão ainda em processo. 

 
4.2.1. Dimensão administrativa e de gestão 

A primeira dimensão de análise diz respeito aos aspectos operacionais dos projetos. Como 
se constituíram as equipes dos CAAUPs, qual a sua composição, qual a sua formação, de que 
maneira se organizam e como estabelecem as suas relações de trabalho com os beneficiários dos 
projetos. Os casos analisados têm perfis nitidamente distintos no que diz respeito a esta 
dimensão. 

 
4.2.1.1. Perfil das equipes técnicas 

No que diz respeito à composição das equipes, esta distinção está diretamente 
relacionada com o perfil da entidade proponente, que marca de maneira profunda os critérios de 
construção das equipes de trabalho. As equipes variam conforme o tipo de instituição proponente, 
universidade, ONG ou instituição de assistência técnica. Esta distinção demonstra que a 
concepção dos CAAUPs é flexível, com uma grande capacidade de incorporar abordagens 
distintas acerca dos seus objetivos fundamentais. A ação de apoio, capacitação e fomento à AUP 
pode ser apropriada de distintas formas segundo o perfil da atividade na região e a cultura 
institucional e organizacional das entidades que se propõem a implementar o trabalho.  

A maioria dos projetos recrutam seus técnicos em instituições de ensino e/ou nos próprios 
quadros técnicos das instituições proponentes. Esta realidade determina dois padrões básicos de 
equipes: aquelas de projetos protagonizados por instituições universitárias e aquelas de 
instituições de extensão e assistência rural. Os CAAUPs de Maringá e Joinville operam com 
bolsistas e professores das universidades envolvidas, ainda que o compromisso das instituições 
seja desigual. Apenas em Maringá se pode afirmar que há um envolvimento mais efetivo da 
universidade com o projeto. Já os CAAUPs de Curitiba e Salvador (coordenados pela EMATER e 
a EBDA) incorporam técnicos agrícolas e agrônomos do staff das instituições12.  

Para além dos técnicos contratados para o trabalho direto com os beneficiários, os casos 
analisados mostram também uma diversidade de perfil profissional entre os coordenadores e 
gestores. A coordenadora geral e a coordenadora técnica do CAAUP de Belém são Engenheiras 
de Alimentos, marcando uma particularidade com relação ao outros Centros analisados.  Da 
mesma forma, a composição da equipe se distingue em primeiro lugar pela sua dimensão mais 
reduzida em relação aos outros Centros. Neste caso, a opção foi por montar uma equipe técnica 
permanente de dimensões menores, e realizar contratações “ad hoc” segundo a natureza das 
atividades de capacitação a serem realizadas. A equipe do CAAUP, portanto, realiza as atividades 
de formulação das políticas, de elaboração dos conteúdos, de coordenação das atividades e de 
assistência técnica e acompanhamento aos beneficiários e de gestão administrativa. A equipe de 

                                                             

12 No Anexo 2 se detalham os perfis técnicos dos CAAUPs analisados. 
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coordenação não tinha uma experiência prévia de trabalho com AUP em sua dimensão produtiva. 
Sua composição se relaciona de maneira mais direta com as ações da incubadora, cujo perfil de 
público e orientação política tem relação com as diretrizes da política mais geral de SAN e de AUP 
no que diz respeito às perspectivas de construção de ações baseadas nos princípios da economia 
solidária. O processo de seleção da equipe técnica buscou incorporar ao projeto quadros capazes 
de dar conta da dimensão produtiva do projeto. Para isto, foram selecionados três técnicos com 
formação em agroecologia, de maneira a garantir as atividades de assistência técnica que fazem 
parte do projeto. Esta seleção teve uma particularidade importante: os técnicos selecionados eram 
também moradores dos assentamentos onde as ações seriam realizadas. Estes quadros, 
portanto, aliavam o conhecimento técnico necessário com o conhecimento prático da realidade 
local e um envolvimento mais cotidiano com os beneficiários dos projetos. 

No CAAUP de Salvador são dois coordenadores, um agrônomo envolvido na atualidade 
com atividades de articulação13 e outra agrônoma com funções de coordenada operativa com 
tempo integral de dedicação ao CAAUP14. A partir da assinatura do convenio com o MDS, em 
maio de 2008, a coordenação do CAAUP organizou diversas oficinas de sensibilização com 
técnicos da Empresa, lotados nos escritórios regionais que atendem aos municípios para divulgar 
o tema da AUP e o Projeto, e sensibilizar os participantes para formar a equipe de assistência 
técnica. Inicialmente foi feito um chamamento institucional das equipes dos escritórios 
regionais/locais mas com as oficinas de sensibilização dos técnicos houve uma espécie de 
seleção natural desses profissionais, pois naturalmente foram se interessando aqueles 
profissionais que apresentavam sensibilidade e sintonia com a filosofia do Projeto e aqueles que 
já tinham experiências de trabalho com projetos similares. Para a equipe de atuação na região 
que envolve Salvador e Lauro de Freitas, que não fazem parte das áreas de abrangência dos 
escritórios regionais da EBDA, a estratégia foi reforçar a equipe localizada na sede da Empresa, 
onde se tem prevista a instalação do CAAUP. Dois técnicos foram deslocados para a formação 
dessa equipe, um com experiência em horticultura orgânica e outra, uma técnica, com experiência 
em trabalhos comunitários, se somando aos dois técnicos que desenvolvem o trabalho de 
coordenação do CAAUP. Os técnicos lotados nos escritórios locais da EBDA se envolvem com 
diversos projetos simultaneamente, assim, o tempo de dedicação deles nunca é integral a um só 
projeto. Essa forma de organização do trabalho faz com que o técnico organize seu tempo de 
acordo com as demandas dos projetos podendo, em determinado momento, se dedicar mais a 
uma atividade e menos para outra de acordo com as prioridades. Essa organização facilita a 
integração das ações dos diferentes projetos, a partir das demandas das comunidades atendidas. 
Essa realidade foi verificada com a conclusão do diagnóstico aos grupos que seriam atendidos 
pelo CAAUP, que apresentaram um amplo leque de demandas, nem todas previstas para serem 
atendidas pelas ações do CAAUP mas em algumas situações, os técnicos locais estão 
conseguindo dar seguimento buscando alternativas para o atendimento das demandas dos 
grupos. Inicialmente, no projeto apresentado estava previsto que para formar a equipe técnica 
cada Gerência Regional deveria participar do Programa com pelo menos um técnico executor de 
ATER, e a equipe do Centro de Referência em Agricultura Urbana e Periurbana, instalado na sede 
central da EBDA, seria constituída por dois técnicos da área de produção vegetal, um técnico da 
área de produção animal e um técnico da área social. A equipe de Coordenação seria formada por 
pelo menos três técnicos com experiência em Gerenciamento de Programas e Projetos 
Integrados, Captação de Recursos e Articulação Interinstitucional, particularmente, com setores 

                                                             

13 O coordenador, até abril de 2010 esteve envolvido integralmente no CAAUP quando passou a se dedicar 
em torno de 20% do seu tempo, após iniciar participação na assessoria da Secretaria Estadual de 
Agricultura. 
14 A coordenadora técnica tem previsão de estar se dedicando as atividades do projeto até Março/Abril de 
2011, período em que está previsto o encerramento das atividades do projeto aprovado no edital 2008 do 
MDS. 
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da Agricultura Familiar. Na prática essa realidade se mostrou bem flexível, estando hoje o número 
de técnicos envolvidos em tempo parcial para as ações do CAAUP maior do que o previsto 
inicialmente. 

No CAAUP de Brasília, a coordenadora é pedagoga, com muita experiência de trabalho 
com movimentos sociais. A equipe combina o aporte de técnicos de formação universitária com 
uma participação de técnicos de nível médio, oriundos dos próprios grupos de beneficiários. Este 
tipo de relação teve um papel muito importante no sentido de permitir que os grupos de 
agricultores periurbanos atendidos se apropriassem do projeto, sentindo-se parte de uma 
construção coletiva que reconhecia a legitimidade dos seus saberes e da sua organização 
social.Uma diferença com relação aos outros Centros é a incorporação formal em sua equipe de 
coordenação e de gestão de uma representação dos agricultores beneficiários. Esta incorporação 
tem uma dimensão política, com a presença de representantes do MST na equipe diretiva, mas 
também técnica, na medida em que os técnicos agrícolas selecionados também eram membros 
das comunidades atendidas, formados em cursos de extensão promovidos pela UNB através do 
GTRA. Do ponto de vista do conteúdo, a equipe de Brasília tinha muita ênfase no tema da 
reconversão agroecológica da produção, uma vez que as áreas periurbanas atendidas quase 
todas já desenvolviam algum tipo de atividade produtiva. E a composição da equipe, que 
combinava profissionais das áreas da educação com experiência de trabalho com grupos 
populares, com técnicos capacitados para a formação na área produtiva, permitiu o 
desenvolvimento de um trabalho de capacitação consistente.As dimensões técnicas do trabalho 
de capacitação para a produção tiveram uma contrapartida pedagógica consistente, decorrente da 
experiência prévia da equipe do GTRA em termos de educação com grupos populares. Isto 
permitiu um trabalho qualificado de apoio à produção, combinado com a adoção de metodologias 
adequadas às características dos grupos de beneficiários. Para isto contribuiu também a 
incorporação de representações do próprio movimento social à equipe gestora do projeto. Por 
outro lado foi identificado pelos participantes um descompasso entre a dimensão da equipe e a 
quantidade de beneficiários envolvidos no projeto. Na entrevista com uma das coordenadoras 
técnicas do projeto15 foi destacada a impossibilidade de um atendimento mais individualizado a 
cada uma das 762 famílias atendidas pelo projeto, que seria o padrão ideal em termos de 
assistência técnica. Um projeto de um ano de duração, com um grande número de atividades de 
capacitação demandaria uma equipe maior, uma extensão maior de tempo ou uma redução do 
número de beneficiados para que cada família pudesse ter uma assistência técnica adequada e 
individualizada. 

Desde sua instalação, o CAAUP de Belo Horizonte contou com 4 coordenadores 
diferentes. Seu atual Coordenador, um administrador público com experiência em gestão de 
projetos sociais foi designado pelo ITER. Inicialmente, foi pensado para coordenar o projeto um 
profissional com dois assessores, no entanto isto não foi possível para o ITER. Assim como no 
caso de Brasília, a participação dos movimentos sociais na gestão é também uma particularidade 
deste CAAUP, o que influenciou nos procedimentos e critérios de seleção da equipe de 
assistência técnica que foi indicada pelos movimentos sociais parceiros com critérios 
demanadados por sua agenda e interesses. A Equipe Técnica articula dois níveis: Equipe Técnica 
Profissional, formada por quatro técnicos de nível superior selecionados conforme proposta do 
Grupo Gestor, dois dos quais técnicos são representantes de movimentos sociais que compõem o 
grupo gestor e; Os Agentes de Desenvolvimento Local (ADL) com segundo grau e militância em 
grupos de base e vínculo direto com ONGs ou movimentos sociais. Do ponto de vista do 
funcionamento, a equipe técnica tem mostrado avanços significativos tanto na execução das 
atividades de capacitação como na elaboração de produtos contratuais que são de 
responsabilidade coletiva dos profissionais e dos ADL. É possível que com o tempo e a medida 

                                                             

15 Entrevista com Carolina Rizzi Starr, Brasília 05/11/2010 
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que as ações de fomento e assistência técnica produtiva sejam executadas (ainda não iniciam 
devido a problemas burocrático e administrativos) os ADLs ganhem autonomia técnica como uma 
peça chave na implementação do modelo de gestão do CAAUP. Mas para obter este resultado, 
parece necessária uma capacitação mais aprofundada, especialmente nos aspectos técnicos 
produtivos.  

 
Quadro 20 - Os Agentes de Desenvolvimento Local (ADL) no CAAUP de Belo Horizonte 

Inicialmente se pensou como critério para seleção dos ADL - Agentes de Desenvolvimento Local 
que “tenha formação mínima de nível médio, seja um(a) educador(a) popular, com conhecimentos de 
segurança alimentar, e tecnologias de base agroecológica para a produção, processamento e 
comercialização” escolhidos “em assembleias nas comunidades coordenadas pelo coordenador geral do 
projeto e pelo técnico de nível médio” e com papel chave para “auxiliar na formação dos grupos de 
comunidades; elaborar, executar e acompanhar os projetos e o andamento das atividades; organizar, 
juntamente com o restante da equipe técnica as assembleias, reuniões, oficinas locais; participar dos cursos 
de formação e seminários; entregar relatórios de avaliação e atuar juntamente com a Comissão Gestora 
local que será criada em cada projeto desenvolvido em cada comunidade”.   

Na prática, os ADL são militantes sociais selecionados pelo seu trabalho direto com comunidades 
onde o CAAUP vai intervir. Na teoria, buscam articular a dinâmica e demandas políticas dos grupos e 
comunidades de base em que se implementam ações de AUP com o espaço técnico e de gestão do 
CAAUP. Mas na pratica, nem sempre conseguem cumprir o papel previsto no projeto original devido a: sua 
falta de formação teórico-prática em temas de agricultura urbana, que os leva a privilegiar uma prática mais 
tradicional própria dos militantes sociais em termos de organização e mobilização das comunidades; a 
insuficiente reflexão estratégica em relação à implantação da política de AUP que tem levado a uma 
posição difícil para trabalhar com tensões entre os movimentos e o Estado; a dificuldade e o desinteresse 
em compreender a dinâmica burocrática e de gestão do Estado, o que gera demora na implementação de 
alguns componentes como o fomento e; a dupla representação de alguns em instâncias de base e de 
coordenação que os leva a atuar em espaços técnicos com a lógica de representação política. Como 
resultado, os ADL ficam por momentos, presos da dinâmica e as demandas dos movimentos nos territórios 
resultando numa posição difícil entre as duas lógicas de intervenção. 

 
No CAAUP de Curitiba tem uma equipe técnica composta fundamentalmente por 

agrônomos e técnicos agrícolas, profissionais diretamente relacionados com a dimensão mais 
produtiva do trabalho de AUP. Este perfil decorre do fato de que a instituição proponente, a 
EMATER, tem o centro de suas atividades vinculado à extensão rural, o que marca de forma 
muito nítida a orientação do seu trabalho de implantação do CAAUP. A Coordenadora Geral do 
CAAUP além de ser Engenheira Agrônoma tem experiência com agroecologia, resultado de 
trabalhos anteriores no Instituto Emater-PR, no sudoeste do estado. O Coordenador Técnico 
também tem afinidade e experiência com o tema da agroecologia, por ser seu campo de atuação 
na Emater-PR. O restante da equipe tem bastante experiência com Extensão Rural/Assistência 
Técnica no meio rural. Por outro lado, não acontece um processo prévio e especial de seleção do 
pessoal técnico, os agentes de formadores em AUP, atuantes no projeto. Sua incorporação no 
mesmo é em função da seleção dos municípios a serem trabalhados, pois eles já eram/são 
funcionários da entidade proponente, localizados previamente nos municípios foco do trabalho. 
Isto, sem dúvidas, pode gerar um problema técnico e metodológico de não adaptabilidade a este 
novo trabalho, na medida em que não são consideradas as habilidades e preferências pessoais 
dos mesmos, considerando as particularidades do trabalho com AUP. Outra questão digna de 
análise é a qualificação dos técnicos e as especificidades do trabalho com AUP. Pela natureza 
dos serviços de Extensão Rural percebe-se que a equipe técnica (envolvida com processos de 
desenvolvimento rural) carece de uma formação específica para atuar com processos de 
desenvolvimento urbano e seu público, principalmente considerando-se a natureza multiatoral das 
ações de AUP. Acostumados a prestar assistência técnica, os quadros das empresas de extensão 
por vezes tem dificuldades em processos que demandam um envolvimento participativo de grupos 
complexos de atores sociais distintos. Por outro lado fica notória, a partir do depoimento e mesmo 
da atuação de alguns técnicos, a incompatibilidade entre os objetivos do projeto (produção 
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agroecológica) e o preparo e concepção de membros da equipe de atuação de campo. Em muitos 
casos técnicos acostumados com métodos de produção tradicional sentem dificuldades em 
prestar uma assistência específica para a agroecologia.  

Nos casos dos CAAUPs de Maringá e Joinville os Coordenadores Gerais são técnicos de 
nível superior com doutorado e com bastante experiência de docência universitária e em projetos 
de extensão. No CAAUP de Maringá, o Coordenador Geral é muito atuante e tem uma relação 
técnico-gerencial e pedagógica muito salutar e efetiva com sua equipe. No tocante à Agricultura 
Urbana, o Coordenador Geral do CAAUP de Joinville delega praticamente todas as ações para 
duas técnicas (engenheiras agrônomas). No entanto, as decisões gerais são tomadas num 
coletivo formado pelo Coordenador Geral e por militantes do MST. As duas equipes técnicas são 
formadas basicamente por bolsistas o que traz um grande risco de descontinuidade. Os valores 
pagos são baixos e o vínculo estabelecido entre o projeto e os alunos se torna frágil Essa 
fragilidade pode facilmente se expressar em termos de abandono do projeto por parte dos alunos 
provocando descontinuidade nas ações, nos processos e no vínculo estabelecido com as 
comunidades. No entanto, o engajamento pessoal e o envolvimento com os objetivos do projeto 
tem compensado esta debilidade estrutural. No CAAUP de Maringá verifica-se uma atuação muito 
comprometida de toda a equipe. Fica clara a importância atual destes profissionais bolsistas, até 
porque se afirma que “o projeto está dando certo por causa dos bolsistas”, certamente pelo seu 
compromisso. Já no caso do CAAUP de Joinville, dos técnicos atuantes somente 4 tem atividade 
efetivamente demarcada com Agricultura Urbana. Outros são militantes do MST participantes no 
Grupo Gestor do CAAUP e mesmo outros atuantes no LECERA. No sentido técnico, tanto a 
equipe de Maringá (embora alguns ainda recém formados e mesmo ainda estudantes) e as duas 
profissionais (Engenheiras Agrônomas) do Joinville, tem boa experiência e conhecimento em 
horticultura e mesmo agricultura de base ecológica. Em relação à seleção das equipes técnicas, 
os participantes da Equipe do CERAUP de Maringá são selecionados a partir de um processo 
formal e bastante criterioso (descrito detalhadamente no projeto apresentado ao MDS) que ocorre 
dentro das universidades para seleção de bolsistas. Este processo é facilitado pelo conhecimento 
direto do Coordenador do Projeto que atua também como professor universitário. No caso do 
CAAUP de Joinville, a seleção é realizada “por convite” do Coordenador Geral em interlocução 
com os militantes do MST. Embora os critérios não estejam explícitos, esta “metodologia” pode 
gerar fortes induções ideológicas nas escolhas. 

 
Quadro 21 - Processo e critérios de seleção de estagiários para o CAAUP de Maringá 

O processo para a seleção de estagiários será composto da fase de divulgação e da fase de testes. 
A primeira será promovida através de editais emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PEC, onde 
será divulgado o número de vagas disponíveis por curso, o valor das bolsas a serem pagos, os requisitos 
mínimos a serem obedecidos pelos candidatos e as datas pertinentes da prova seletiva e da entrevista com 
os coordenadores. Já a fase de testes contemplará a realização de uma prova seletiva que será composta 
por uma redação de no máximo 40 linhas onde o candidato deverá dissertar sobre um tema a ser escolhido 
pela coordenação do projeto. Após a execução desta prova, serão realizadas entrevistas com os 
candidatos, de maneira individual, por uma banca examinadora composta por um membro da coordenação 
do projeto e um representante da(s) instituição(ões) parceira(s). 

Serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez) para as duas etapas de seleção, sendo que a nota 
obtida na redação valerá 35% da nota final e a nota obtida na entrevista valerá 65% da nota final. A nota 
final, portanto, será composta pela somatória das notas obtidas nas duas etapas, conforme demonstra a 
fórmula abaixo: 

Nota Final = (Nota de Redação x 0,35) + (Nota de Entrevista x 0,65) 
Os candidatos serão selecionados em ordem decrescente de notas respeitando o limite de vagas 

para cada curso requisitado. A contratação dos mesmos será feita através de Termo de Compromisso, que 
garante a plena participação do estagiário por um tempo mínimo (seis meses) no projeto, findo o qual 
poderá permanecer ou ser desligado através de acordo feito por escrito entre o estagiário e a coordenação 
do projeto. O desligamento pode ser caracterizado por ser voluntário ou por justa causa: neste último caso 
devido ao descumprimento das atividades previstas no cronograma ou desvinculação do curso ao qual 
pertence, durante a vigência do projeto. Ainda neste último caso, o estagiário será alertado de seu 
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desligamento automático e a coordenação deverá tomar as providências para o preenchimento desta vaga. 
Não serão aceitos candidatos que recebam qualquer tipo de auxílio financeiro (bolsas de extensão, 
iniciação científica – PIBIC/CNPq – Fundação Araucária, bolsas de pós-graduação – CAPES, dentre outras) 
e vencimentos comprovados em Carteira de Trabalho. 

 
Deve se ressaltar a preocupação com a natureza de interdisciplinaridade da equipe de 

execução do CERAUP de Maringá. O fato de existirem além de engenheiros agrônomos ou 
estudantes desta profissão, profissionais de outras áreas, sinaliza esta preocupação pela 
interdisciplinaridade. Foram incorporados profissionais de Nutrição, Psicologia, Assistência Social 
e mesmo já estiveram incorporados na equipe de execução profissionais de Educação Física, 
trabalhando a questão da ergonomia e melhores posturas dos beneficiários no árduo trabalho 
agrícola. Na equipe do CAAUP de Joinville, embora conste um número razoável e diferenciado de 
profissionais, não ficou bem caracterizada sua atuação (exclusiva ou não) no projeto, denotando 
sua atuação em outras atividades que não AUP. Tanto num como noutro caso não está 
perfeitamente caracterizado um processo de formação específico para todos os integrantes das 
equipes técnicas, tanto em conteúdos técnicos como metodológicos e menos ainda no 
componente de gestão dos CAAUPs. Ressalte-se que todos os técnicos de Maringá participaram 
até o final do Curso de Formação à Distância em AUP promovido pelo MDS. Outrossim, na equipe 
de Maringá, sente-se uma clara preocupação com a questão pois a maioria dos envolvidos ainda 
são estudantes. As duas Engenheiras Agrônomas do CAAUP de Joinville e duas bolsistas do 
LECERA (estas últimas que não trabalham com AUP) participaram da formação à distância sobre 
AUP promovida pelo MDS. O projeto do CAAUP de Joinville previa a contratação de 5 (cinco) 
técnicos que até o momento não ocorreu. Desconhece-se o uso dos recursos destinados a esta 
rubrica. Esta questão torna-se fundamental pois as especificidades da AUP determinam 
processos de qualificação dos técnicos diferenciados, principalmente considerando a atuação com 
processos de desenvolvimento e com o público urbano, principalmente considerando-se a 
natureza multiatoral do mesmo.  

A seleção dos técnicos das equipes tem uma grande diversidade de casos que vão 
desde pessoal técnico das instituições proponentes (Curitiba e Salvador), bolsistas nas 
universidades (Maringá e Joinville), técnicos da comunidade (Belém e Brasília), até militantes 
sociais (Belo Horizonte). Mas no conjunto dos CAAUPs os conhecimentos técnicos acerca da 
AUP, das metodologias participativas e da política de AUP e de SAN, são muito variáveis. No 
caso de Curitiba, os técnicos da Emater são escolhidos por sua relação com os territórios onde se 
desenvolvem as ações de AUP no projeto. Já no caso de Salvador, mesmo considerando a 
similaridade de um projeto também coordenado pela empresa local de assistência e extensão, o 
sistema de escolha baseado no interesse dos técnicos mostra uma clara diferença. Um outro 
elemento a ser destacado é o da incorporação nas equipes técnicas de pessoas oriundas dos 
próprios grupos de beneficiários dos projetos. Um destaque neste sentido é o do CAAUP de Belo 
Horizonte que inclui técnicos propostos pelos movimentos sociais, militantes dos movimentos com 
uma formação de nível médio que cumprem uma função de Agentes de Desenvolvimento Local. O 
mesmo acontece nos CAAUPs de Joinville, de Belém e de Brasília, que também incorporaram 
jovens participantes dos movimentos atuando como capacitadores nos projetos. Esta 
incorporação de técnicos das comunidades e militantes sociais nas equipes mostra uma 
preocupação metodológica e política pela qualificação da participação dos agricultores e dos 
movimentos na implementação projetos. Em Belém os técnicos de campo são moradores dos 
assentamentos, em Belo Horizonte os técnicos são militantes dos movimentos e das comunidades 
e em Brasília, a equipe incorpora formalmente agricultores dos assentamentos atendidos. Os 
desafios enfrentados em relação a esta experiência mostram a necessidade de contar com 
critérios claros de seleção das equipes. Em alguns casos como Belo Horizonte e Joinville, as 
seleções são menos sustentadas por critérios técnicos e acadêmicos, privilegiando os critérios 
que tem como base a relação do projeto com os movimentos. Em outros casos como Curitiba, os 
técnicos não são escolhidos por seu interesse na AUP e sim por sua localização no território onde 
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o projeto vai operar. O exemplo de Maringá, que estabeleceu de maneira mais formal e 
consistente mecanismos de seleção, merece mais atenção na medida em que pode ser um 
exemplo positivo. Já em termos da valorização da participação dos movimentos sociais nas 
equipes técnicas, o caso de Belo Horizonte, e em menor medida, Brasília, mostram tanto as 
potencialidades como os desafios da sua incorporação na construção de Políticas Públicas. A 
distinção na composição das equipes implicou em potencialidades e problemas distintos. No caso 
do CAAUP de Curitiba, é importante ressaltar a falta da natureza interdisciplinar da equipe de 
execução, pois excetuando o município da Lapa, onde uma técnica da área social acompanha o 
trabalho de AUP, em todos os outros espaços visitados a equipe é formada somente por 
profissionais de ciências agrárias. Esta característica garante uma grande eficiência do ponto de 
vista do apoio aos projetos em sua dimensão estritamente produtiva, mas limita sua capacidade 
em avançar nas demais dimensões do trabalho de AUP. Uma situação inversa é a vivida nos 
CAAUPs de Salvador e Maringá que mostram uma especial preocupação pelo perfil inter 
disciplinar das equipes. Outra questão digna de análise é a qualificação dos técnicos em 
relação às especificidades do trabalho de AUP. Pela natureza dos serviços de Extensão Rural, 
sentido primordial e praticamente único de entidades como as Ematers, percebe-se que a equipe 
técnica do CAAUP de Curitiba (e dos técnicos vinculados às universidades de Brasília, Maringá, 
Belém e Joinville, que trabalham com desenvolvimento rural) carece de formação específica para 
atuar com processos de desenvolvimento urbano e seu público na promoção da AUP. Por outro 
lado realça, a partir do depoimento e atuação de alguns técnicos, a incompatibilidade entre a 
orientação para os objetivos do projeto (produção agroecológica) e o preparo e concepção da 
equipe de atuação de campo. Os cursos presenciais e virtuais promovidos pelo MDS focaram nos 
gestores e não nos técnicos de campo, estagiários e bolsistas. Neste sentido, torna-se 
recomendável uma qualificação específica, adequada e esclarecida em AUP a nível técnico, 
metodológico e conceitual. Este processo de qualificação daria maior garantia à implantação de 
uma nova Política Pública, e contribuiria na construção de seus programas e na sustentabilidade 
de sua execução.  

No caso do CAAUP de Belém, o tamanho reduzido da equipe limitou a sua capacidade 
de atendimento das complexidades do processo. Em muitos momentos os técnicos do projeto, 
cuja atividade primordial deveria ser a assistência técnica aos beneficiários, tinham a sua 
atividade consumida no trabalho administrativo e burocrático, o que reduzia o tempo disponível 
para o atendimento direto às comunidades. Este foi, sem dúvida, um ponto negativo, apontado 
tanto nas entrevistas e na oficina realizada com os gestores, como na oficina realizada com os 
agricultores na ilha do Mosqueiro.  

Nos CAAUPs de Belém, Brasília e Belo Horizonte, é forte a percepção de que o trabalho 
administrativo ocupou um tempo demasiado grande dos técnicos em detrimento das suas 
atividades fim. Ainda assim, nos três casos, foi possível verificar uma boa adequação dos 
quadros técnicos do projeto aos objetivos que se propõe a política de AUP do MDS. No entanto, 
os procedimentos para o acesso aos recursos, as exigências formais dos processos de compra de 
insumos e equipamentos, assim como a prestação de contas, imobilizavam durante muito tempo 
boa parte das equipes gestoras e técnicos. Uma ilustração significativa desta realidade no 
trabalho de campo foi a constatação de que, em Brasília, ainda em novembro de 2010 a equipe 
trabalhava com a prestação de contas do projeto que havia se encerrado em 2009. 

 
4.2.1.2. Espaços de gestão 

Do ponto de vista dos mecanismos de gestão os projetos analisados também apresentam 
diferenças nítidas: desde um padrão de gestão que constitui espaços efetivos de cogestão das 
atividades até um padrão mais tecnocrático no qual as decisões são tomadas de maneira mais 
unilateral pelos gestores.  

O CAAUP de Belém não conta com espaço físico exclusivo para seu funcionamento, 
operando a partir do escritório da incubadora da UFPA. No seu modelo de gestão os beneficiários 
têm voz no desenvolvimento dos instrumentos de gestão compartilhada. Esta preocupação com 
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os mecanismos de gestão mostra uma maior preocupação com a criação de instrumentos para a 
institucionalização do centro, ainda que do ponto de vista de sua estrutura o mesmo seja ainda 
totalmente dependente da incubadora da universidade. Mesmo com estas debilidades em termos 
de estrutura, o CAAUP buscou criar mecanismos de gestão participativa, constituindo duas 
estruturas: um Conselho Gestor composto por cinco representantes de cada uma das áreas de 
assentamentos envolvida nas ações do CAAUP e pela coordenação do projeto. A este conselho 
cabem as decisões mais políticas do projeto que dizem respeito às suas orientações estratégicas 
(áreas a serem beneficiadas, cronogramas de implementação, aos cursos e atividades de 
capacitação) e; um Comitê Gestor, de caráter operacional e técnico composto por dois 
representantes de cada área. Estes representantes são designados no Conselho. O comitê é a 
instância de tomada de decisões operacionais relacionadas com o encaminhamento cotidiano das 
orientações do projeto e de garantir uma dinâmica mais participativa à sua implementação. Nos 
assentamentos urbanos e periurbanos da Ilha de Mosqueiro funcionou com eficiência. Já na Ilha 
de Cotijuba a participação dos representantes beneficiários do projeto na gestão foi restrita. A 
implementação democrática da gestão ocorreu de maneira desigual.  

A gestão do CAAUP de Salvador é centralizada pela equipe gestora do projeto e realizada 
por uma coordenação (operacional e de articulação), que se responsabiliza pelas ações de 
implementação do projeto, pela estruturação do Coletivo Metropolitano e pela articulação junto às 
prefeituras envolvidas com o projeto e outras que venham a se interessar pela temática da AUP. 
Não existe uma estrutura física própria do CAAUP e as atividades são desenvolvidas nas 
dependências da equipe de captação de recursos da EBDA. As atividades são realizadas 
diretamente pelos técnicos responsáveis de sua coordenação contando com o apoio de outros 
setores da EBDA (compras e licitações, almoxarifado, transporte, comunicação), assim como o de 
secretárias ligadas ao setor em que o projeto está vinculado. Estes apoios estão baseados nas 
relações pessoais dos técnicos e técnicas envolvidos com o projeto. A coordenadora operacional 
encontra dificuldades em compatibilizar as demandas operacionais exigidas pelo MDS com as da 
equipe interna da administração da EBDA, A burocracia uma vez que a burocracia que comporta a 
gestão interna do projeto é intensa e complicada, por ter que seguir orientações das assessorias 
jurídicas do MDS e da própria EBDA. Uma situação típica é a dificuldade para liberação de diárias 
direcionadas aos trabalhos em campo como, por exemplo, atividades de capacitação que muitas 
vezes ocorrem em fim de semana. Ainda não existe um Espaço Gestor do CAAUP, mas existe o 
Coletivo Metropolitano, formado em 22/10/2008, que funciona como um espaço aberto e 
democrático de qualificação e formação de gestores. O Coletivo aprofunda e troca experiências 
sobre a AUP e já realizou 10 reuniões no primeiro ano de existência com uma frequência média 
de 41 participantes. Este comitê é visto como instrumento de apoio ainda que não esteja 
relacionado com o projeto no nível da sua gestão.  

No caso do CAAUP de Brasília, desde seu início se estruturou a partir de um conceito de 
cogestão entre o GTRA da UNB e a direção regional do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 
(MST). Foi o próprio movimento que localizou o edital do MDS e propôs à Universidade de Brasília 
a parceria para a implementação do CAAUP na região. Isto garantiu a definição de uma estrutura 
de gestão na qual o movimento tem uma representação na própria equipe gestora do projeto. No 
entanto, ao contrário de outros Centros, onde o projeto tem uma estrutura de gestão operacional e 
constitui espaços políticos de incorporação dos beneficiários na sua condução, no projeto de 
Brasília, o movimento está presente de maneira orgânica na própria equipe gestora. Esta distinção 
é relevante, na medida em que no caso de Brasília resulta em uma estrutura mais vertical, na qual 
a presença dos beneficiários na gestão se dá de forma indireta através da ação de mediadores 
(um movimento social organizado). Além disso o CAAUP nunca dispôs de um espaço físico 
próprio, operando nas dependências do GTRA, o que limita bastante sua consolidação como um 
espaço de referência de implantação de uma política de AUP. 

Para suas tarefas de coordenação, o CAAUP de Belo Horizonte conta com um escritório 
equipado na sede do ITER (mudou no fim de 2010 para o Centro Administrativo de Minas Gerais), 
com um funcionário administrativo contratado pelo ITER e com o suporte de ITER para as 
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licitações, logística, deslocamentos, etc. Neste caso também a coordenação encontra muitas 
dificuldades em intermediar as demandas operacionais baseadas nas exigências do MDS (que 
são atendidas pelo coordenador pessoalmente) e as dinâmicas de gestão estabelecidas no ITER 
que resultam, em muitos momentos, num processo de gestão interna complexa. O CAAUP de 
Belo Horizonte compartilha a sua gestão com uma grande diversidade de parceiros entre os quais 
se incluem, além do Governo do Estado (ITER) as ONGs, a Universidade (UFMG), Movimentos 
Sociais e Associações Comunitárias além da SEDESE e o CONSEA-MG. O modelo de gestão é 
compartilhado entre o poder público e a sociedade civil e se estrutura através de três instâncias: o 
Comitê Gestor; o Comitê Operativo e, a Equipe Técnica (incluindo os ADL). A organização de 
trabalho é por metas (5 metas). O projeto original previa um espaço/fórum gestor como uma 
“instância de articulação e deliberação do projeto que se reunirá periodicamente ou sempre que 
houver necessidade”. Na prática, promovido pela ITER, o Comitê Gestor se consolidou como um 
espaço de representação política e tomada de decisão sobre a gestão das atividades. O comitê 
reúne-se periodicamente e toma decisões por consenso. Mas o tempo e a energia demandados 
na gestão cotidiana das ações tem prejudicado seu papel como espaço de reflexão e 
planejamento estratégico ocasionando certo atraso no debate político, especialmente na 
construção de um espaço de referência para a implementação da política de AUP na região 
metropolitana. Para facilitar a discussão de certos temas operativos, criou-se o Grupo Operativo 
formado pelo coordenador do CAAUP e os coordenadores das metas que se encontram 
periodicamente para resolver temas pontuais. Mesmo que a agricultura urbana não seja um tema 
de agenda dos movimentos sociais, sua participação nos CAAUPs tem motivado uma maior 
compreensão e interesse pela AUP. Um primeiro exemplo pode ser visto nas Brigadas Populares 
de Belo Horizonte, que estão incorporando a agricultura urbana em seu debate e luta pela reforma 
urbana. Outro é o MST, que identifica os benefícios da AUP no debate sobre as dinâmicas 
urbano-rurais. Mesmo incipiente, esse processo marca um avanço significativo na compreensão 
dos aportes estratégicos e programáticos da AUP na agenda dos movimentos sociais. Contudo, 
os movimentos ainda não construíram uma visão estratégica da AUP e nem do CAAUP o que 
torna difícil separar os problemas de gestão dos estratégicos. Isso faz com que os movimentos 
muitas vezes privilegiem ainda uma visão instrumental de custo beneficio derivado de sua 
participação. Por outra parte, o comprometimento na gestão cotidiana os têm levado a adquirir um 
maior conhecimento e compreensão da perspectiva política e de gestão do Estado, obrigando-os 
a debater temas que não compunham sua agenda. Sem dúvida a energia que aplicam numa 
gestão compartilhada, diferente da energia gasta nas lutas pelas demandas, tem gerado tensões 
adicionais que nem sempre são resolvidas de forma positiva pelos dirigentes.  

No caso de Curitiba, o CAAUP é um espaço que funciona dentro da Gerência Regional da 
Emater de Curitiba, que por sua vez, tem espaço dentro do Escritório Central do Instituto Emater. 
Ou seja, o CAAUP não tem espaço próprio e não se caracteriza como um Centro de Referência 
de AUP, o que seria muito importante em termos de consolidação do Programa como uma Política 
Pública assim caracterizada e reconhecida. O CAAUP é, na verdade, uma função a mais da 
Coordenadora Geral, que exerce as funções de Gerente Regional da Emater-PR. A pesar do 
compromisso e a atenção concedidos ao tema da AUP pela coordenadora e sua equipe, o 
trabalho é dividido com outras tarefas na instituição. Dificilmente acontecem ações de gestão 
social no Projeto de AUP que envolvam parceiros e lideranças regionais e mesmo representações 
de beneficiários. O Grupo Gestor é a própria Equipe Técnica dos Agentes de AUP. A 
Coordenadora Geral reúne-se com o Coordenador Técnico quase todas as semanas. A 
articulação com outras entidades é deficiente. Ainda assim, em nível municipal os comitês têm 
maior integração entre os Agentes de AUP, Prefeitos e Secretários Municipais. Na verdade, em 
Curitiba, a AUP é mais um projeto para a Emater-PR e, por consequência, para seus Agentes 
Técnicos que estão no campo ou mesmo na Coordenação Geral e Técnica do Projeto. É possível 
que esta situação possa ser entendida como uma fase de amadurecimento e, na medida em que 
a AUP transforme-se em Política Pública e adquira maior status político de desenvolvimento, as 
proponentes venham estruturar-se melhor e dar atenção com maior exclusividade. O projeto já foi 
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apresentado ao Consea estadual, mas, não se estabeleceu nenhum compromisso de apoio ou de 
relação institucional.  

No CAAUP de Maringá o CERAUP efetivamente funciona como centro de referência. Tem 
espaço específico dentro da Universidade Estadual de Maringá, onde sua equipe técnica tem 
local, computadores e mesas de trabalho. O reitor da Universidade Estadual de Maringá conhece 
bem as atividades do CERAUP o que, politicamente, é muito importante. A chapa vencedora para 
a reitoria recém assumida explicitou em sua plataforma eleitoral o apoio à Agricultura Urbana. A 
visibilidade do centro é regional, indo além dos limites do município. O Prefeito Municipal de 
Londrina (um importante líder regional) também deu o reconhecimento e apoio ao trabalho do 
CERAUP, que mantém posição equidistante em relação ao conjunto dos municípios da área de 
atuação do projeto. A gestão do centro é realizada por um Coletivo Metropolitano composto por 
membros do CERAUP, representantes das prefeituras envolvidas e CONSEA, além de 
representantes dos agricultores urbanos participantes (um por cada horta comunitária). Este 
coletivo reúne-se a cada três meses. Por outro lado, o Coletivo do CERAUP composto pelos 
técnicos do CERAUP e representantes das prefeituras envolvidas se reúne a cada 15 dias. Este 
Coletivo tem caráter deliberativo/consultivo. Semanalmente reúnem-se os profissionais técnicos 
do CERAUP com os três representantes de prefeituras com autonomia para decidir sobre 
questões conjunturais e ações imediatas de do CERAUP. Isto evidencia preocupação em termos 
de gestão social desta política pública (considerando o âmbito de sua abrangência) e a seriedade 
na construção social de programas desta natureza, mostrando a busca das orientações federais 
do programa (construção da gestão social e coletiva). 

Enquanto isto, a situação verificada com relação ao CAAUP de Joinville é bastante 
particular. O CAAUP tem oficialmente um espaço físico (não ocupado pela equipe técnica) dentro 
de um Assentamento de Reforma Agrária Conquista do Litoral no município de Garuva. No 
entanto, a equipe técnica e de gestão administrativa funciona dentro do LECERA - Laboratório de 
Estudos do Campo e Reforma Agrária da Universidade Federal de Santa Catarina, em 
Florianópolis (fora da Região Metropolitana de Joinville e bastante distante da área de atuação do 
projeto)16. Neste caso a criação e manutenção do CAAUP da RM de Joinville mais parece o 
atendimento pontual a necessidade de um edital do MDS, como forma de ter acesso a recursos 
que de outra forma seriam difíceis de serem alcançados. Como já referido, no caso do CAAUP da 
RM de Joinville, percebe-se uma situação inversa de concentração do poder decisório na medida 
em que as decisões são tomadas pelo Coordenador geral em conjunto com um coletivo de 
militantes do MST estadual.  

 
Tabela 5 - Estrutura de gestão dos CAAUP 
Tabela 5. Estrutura de gestão dos CAAUP 

CAAUP Espaço físico de 
referência  

Grupo Gestor Coletivo 
Metropolitano 

Vinculo com 
CONSEA 

Belém Não. 
Funciona dentro da 
incubadora da 
Universidade. 

Sim. 
Composto pela equipe da 
incubadora e dois 
representantes de cada 
assentamento 

Não. Contatos 
pontuais.  

Salvador Não. 
Funciona dentro da 
equipe de Captação de 
Recursos EBDA. 

Não. Sim. Não. 

                                                             

16  De Florianópolis até Mafra (área do projeto ao Norte de Santa Catarina) tem uma distância de 310 
quilômetros e de Florianópolis a Rio Negrinho a distância é de 264 quilômetros. Se considerarmos que um 
dos Assentamentos da Reforma Agrária visitados ainda é no distrito de Volta Grande em Rio Negrinho (40 
km da sede) a distância entre a UFSC (onde está parte da equipe técnica) fica em até 304 km. 
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Brasília Não. 
Funciona dentro do 
GTRA/UNB 

Reuniões periódicas entre 
equipe e assentados. 

Não. Não. 
Não existe 
Consea. 

Belo 
Horizonte 

Sim. 
Escritório cedido pela 
ITER na Cidade 
Administrativa. 

Sim. Composto pelo Governo 
do estado, ONG, 
Universidade, Movimentos 
Sociais e Consea-MG. 

Não. O Grupo 
Gestor cumpre 
esta função mas 
tem planejada 
sua formação. 

Sim. 

Curitiba Não. 
Funciona dentro da 
Gerência Regional 
Emater-PR. 

Não. 
Centralizado na Emater-PR 

Não Não 

Maringá Sim. Sim. 
Composto pela equipe técnica 
e representantes das 
prefeituras e dos agricultores 
urbanos. 

Não. 
O Grupo Gestor 
cumpre esta 
função. 

Não. 

Joinville Sim. 
Dentro dum 
assentamento da 
reforma agraria. 

Sim 
Coordenador mais 
representantes do MST 

Não.  Não.  

 
A falta de espaços físicos de referência em alguns CAAUPs mereceria ser analisada 

com mais calma. Não como limitante ao desenvolvimento das ações comprometidas nos projetos, 
mas enquanto elemento limitador da visibilidade da política nos territórios municipais abrangidos. 
Em termos gerais, as instituições promotoras dos projetos disponibilizam infraestrutura 
administrativa específica (como em Belo Horizonte e Maringá) ou institucional (Salvador e 
Curitiba) que garante a execução das tarefas administrativas e alguns apoios operativos.  

Os instrumentos de gestão são muito diferenciados dependendo das características de 
cada CAAUP, mas se destaca a falta de espaços políticos para a implementação do processo 
(Coletivos Metropolitanos) assim como a falta de preocupação para sua conformação. Em alguns 
casos as ações não superam o interesse da “execução de projeto”, com pouca atenção no seu 
papel em termos da construção de uma política pública (Curitiba, Joinville). Como resultado, a 
participação dos atores envolvidos nas ações (como os agricultores e as prefeituras) nem sempre 
é a melhor, pensando em termos de uma implantação da política nacional. A confusão de funções 
entre Comitês Gestores com responsabilidades administrativas e de gestão do projeto com 
funções de reflexão, debate e planejamento estratégico da política não contribui a consolidar 
coletivos que superem a implementação deste projeto e contribuam na implantação da Política 
Nacional de AUP nas regiões. 

Outro ponto a considerar é os problemas de gestão administrativa especialmente no 
que se refere aos processos de licitação para a aquisição de material e equipamentos para 
fomento que, em alguns CAAUPs, resultaram em atrasos significativos (Belo Horizonte, Belém, 
Brasília e Salvador). Portanto, a relação com o MDS, que em termos gerais é percebida como 
difícil, deveria ser revisada. Uma sugestão para facilitar a relação entre as equipes de gestão 
do MDS e dos CAAUPs é a elaboração de um manual de procedimentos por parte do MDS com 
orientações sobre como os Centros devem proceder para comprovar atividades realizadas, 
indicando padrões de lista de presença, e outros procedimentos que possam facilitar o diálogo 
administrativo entre os coordenadores e as equipes administrativas das instituições gestoras e 
entre essas e o MDS. 

E, finalmente, merece preocupação a falta de vínculo dos CAAUPs com as estruturas e 
políticas de SAN estaduais como os Conseas. Esta falta de conexão afasta de fato os CAAUPs 
da dinâmica da construção da Política Nacional de SAN. 
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4.2.1.3. Financiamento e contrapartidas 

No CAAUP de Belém a contrapartida do proponente consiste fundamentalmente na 
alocação de recursos humanos, assim como na utilização da estrutura da incubadora que 
sustenta a gestão administrativa do projeto. No entanto o perfil da instituição proponente (uma 
incubadora que atua dentro da universidade) faz com que os recursos disponíveis sejam muito 
mais limitados do ponto de vista da estrutura disponibilizada para os beneficiários. A universidade, 
ainda que disponha de recursos humanos qualificados, de uma metodologia adequada para o 
trabalho com comunidades populares e de conhecimento sobre o tema, não dispõe de uma 
estrutura permanente disponível para o trabalho de campo. A falta de experiência em termos de 
assessoria técnica e de extensão gerou para o CAAUP Belém toda uma dificuldade  associada ao 
aprendizado prático de questões administrativas adequadas para realizar o seu trabalho. Esta 
falta de experiência dificultou processos de compra dos insumos consumindo muito mais tempo 
do que o previsto, reduzindo a eficiência e prejudicando o desempenho do projeto. No entanto, o 
aprendizado realizado permitiu um acúmulo de experiência que certamente vai se refletir em uma 
melhoria dos fluxos e dos processos nas próximas etapas. 

No CAAUP de Salvador, os valores de contrapartida previstos supõem horas técnicas de 
cinco profissionais envolvidos com o projeto durante um período de dezoito (18) meses. Outra 
forma trata das contrapartidas viabilizadas pelas prefeituras em que se localizam os grupos 
atendidos pelo CAAUP. As prefeituras estão investindo na adequação das instalações onde serão 
implantadas unidades de beneficiamento, sendo este um dos critérios de escolha dos municípios, 
já que os recursos do CAAUP não previam investimentos em construções. Outra ação que 
caracteriza a contrapartida das prefeituras é a viabilização do transporte de agricultores para 
participação em diferentes atividades do projeto. Foi identificada uma forma de contrapartida não 
contabilizada17. Essa contrapartida foi caracterizada pelo compromisso dos técnicos envolvidos 
com as atividades custearem algumas ações com seus próprios recursos em função do atraso em 
liberar os recursos previstos para a operação do projeto. Um exemplo é o do uso de recursos 
pessoais para compensar a não liberação de diárias para trabalhos em fim de semana, ou ainda a 
compra de algum material como itens de consumo para viabilizar uma atividade. Vale ressaltar 
que a equipe administrativa da EBDA também consegue realizar ajustes entre projetos para que 
uma atividade não seja comprometida enquanto os valores previstos no projeto do CAAUP ainda 
não são liberados. 

No CAAUP de Brasília o projeto implementou-se pela Universidade e a contrapartida se 
deu em termos de alocação de recursos humanos. Para além das equipes de profissionais e 
estagiários que implementam as ações de fomento e capacitação, outras estruturas da 
Universidade tem trazido uma importante colaboração no projeto. O setor de compras da 
Universidade assim como a sua assessoria jurídica, cumprem um papel importante na viabilização 
do CAAUP-DF, especialmente no que diz respeito aos encaminhamentos relativos à compra de 
equipamentos e insumos. Uma experiência bem sucedida na parte administrativa tem sido a 
criação de um mecanismo que viabilizou o repasse dos equipamentos para os beneficiários. Com 
o apoio do setor de compras da UNB foi elaborado um termo de comodato que permite que o 
patrimônio comprado pela Universidade seja transferido para os beneficiários, por um prazo de 10 
anos, com cláusulas voltadas para a garantia da integridade e bom uso do equipamento. 

                                                             

17 A contrapartida não contabilizada ressaltada pela equipe coordenadora do CAAUP foi o trabalho que vem 
sendo realizado junto ao Colégio Estadual Dr. Luiz Rogério de Souza, acompanhado por uma técnica da 
EBDA, que consiste em trabalhar uma horta na escola dialogando com os conteúdos escolares e com a 
realidade da comunidade. Esse projeto chama-se “Plantando Paz” e é referência para as atividades de 
agricultura urbana junto às escolas. O projeto “Plantando Paz” foi apresentado no programa “Salto para o 
Futuro” na série “Educar para a Biodiversidade” produzida pela TV Escola e exibido em rede nacional 
durante o período de 07/06/2010 a 11/06/2010. 
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O projeto inicial do CAAUP de Belo Horizonte previa uma contrapartida de 25% do 
montante total proveniente do ITER para a aquisição de material de consumo e permanente e o 
pagamento à pessoas jurídicas com funções específicas. Na prática, o ITER tem financiado o 
Coordenador e um administrativo, um espaço físico equipado para sede do CAAUP, alguns custos 
de comunicação, transporte, material de escritório a estrutura de ITER para licitações, 
deslocamentos, etc. Os municípios, que inicialmente não configuram com aportes financeiros, a 
partir das relações construídas com o CAAUP começam a disponibilizar estruturas para a 
implementação das hortas (como terrenos municipais e acesso à água), apoio técnico (com 
funcionários municipais ou através de convênios com as EMATERs). Algumas ONGs têm 
realizado contribuições em capacitação dos grupos de agricultores e apoio a grupos produtivos. A 
decisão do Governo do Estado de fortalecer o CAAUP com a gestão do projeto da SEDESE pode 
levar a um fortalecimento administrativo e técnico da equipe de gestão, avançando na 
institucionalização do CAAUP sempre que as ações sejam direcionadas neste sentido. 

No caso do CAAUP de Curitiba a contrapartida da proponente não é monetária. 
Materializa-se em termos de horas técnicas dos Agentes de AUP envolvidos e na disponibilização 
dos veículos e de toda a logística da Emater-PR. Sendo que o financiamento é direto não é 
cobrada nenhuma taxa de administração, o que garante a aplicação plena dos recursos liberados 
conforme o projeto. Por outro lado, um desafio apontado é que se levem a término as aquisições 
resultantes das alterações realizadas no projeto inicial pelo adiamento do mesmo como forma de 
fortalecer e ampliar os resultados esperados. Há uma expectativa que estas aquisições sejam 
efetuadas no prazo estipulado, mas os procedimentos administrativos associados aos 
procedimentos de licitação podem atrasar o processo mais uma vez. Parece, ainda, existir uma 
certeza de que, independente de mudança política no governo do Estado, que sem dúvidas 
refletirá na composição da Emater-PR, o projeto continuará como ação da Ater (Assitência 
Técnica e Extensão Rural). 

Nos casos dos CAAUPs de Brasília, Maringá e Joinville, a contrapartida dos 
proponentes também é não monetária, materializada em termos de horas técnicas dos Agentes de 
AUP envolvidos, tanto da Universidade Estadual de Maringá quanto da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Da mesma forma há também apoio em termos de infraestrutura, com o uso de 
veículos da instituição nas atividades. Este aporte não está explicitado nos projetos. 

Analisando as diversas fontes de financiamento das ações de AUP nas regiões 
metropolitanas foram identificadas, para as mesmas atividades, fontes procedentes de empresas 
e instituições estatais federais (Petrobras, Eletrosul, BNDES), emendas parlamentares e 
prefeituras Municipais. Estas, no entanto, são muito mais resultados de outras iniciativas do que 
propriamente de articulações intersetoriais tendo em vista o Programa lançado recentemente pelo 
MDS. Contudo, percebe-se que haveria importantes espaços de interlocução entre diversas 
políticas públicas e mesmo ações de entidades estaduais, regionais e municipais, que poderiam 
viabilizar projetos integrados de desenvolvimento de AUP em favor de maior Segurança Alimentar 
e Nutricional de populações urbanas e periurbanas em situação de vulnerabilidade social.  

E, certamente, uma articulação mais efetiva e um compromisso interinstitucional mais 
eficiente poderiam ter respostas imediatas em termos de alcances sócio-econômico-produtivos. 
Isto permitiria uma ampliação das áreas de intervenção da política que ainda é modesta frente aos 
recursos aplicados. Neste sentido, o MDS poderia ter um importante papel de influenciar outras 
entidades governamentais, privadas e não governamentais facilitando um maior envolvimento, 
tanto financeiro quanto técnico e metodológico na implantação de uma política nacional de AUP 
como uma dimensão decisiva da política de SAN. Uma maior coordenação das ações já 
realizadas potencializaria o impacto das iniciativas individuais evitando a fragmentação e a 
dispersão de esforços. 
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4.2.2. Dimensão Produtiva 

Do ponto de vista da sua dimensão produtiva os projetos apresentam menos distinções 
entre si. Todos envolvem uma diversidade de iniciativas de distinta natureza e têm uma grande 
gama de atividades de AUP que variam segundo o tipo de área, os objetivos da produção, o perfil 
produtivo em termos do padrão tecnológico adotado e das formas adotadas para a produção. Esta 
diversidade demonstra a multiplicidade de possibilidades que a AUP coloca em relação à sua 
prática. 

 
4.2.2.1. Localização e padrão de produção  

A localização dos projetos tanto em áreas intra como periurbanas e rurais mostra a 
diversidade das possibilidades que oferece o contexto das regiões metropolitanas para o 
desenvolvimento da AUP. Foi possível identificar a presença de hortas comunitárias, lotes 
individuais, hortas escolares, hortas demonstrativas e unidades de agroindústria, assim como 
hortas em ocupações urbanas de claro perfil intra e periurbano, e também hortas em 
assentamentos e acampamentos da reforma agrária, localizadas tanto em áreas periurbanas 
como rurais. Estes são os casos de Belém, Belo Horizonte, Curitiba e Maringá, que combinam 
uma grande diversidade de experiências tanto intra como periurbanas (com alguns casos de 
grupos rurais). Em Brasília e Joinville todas as experiências são mais rurais que periurbanas 
(mesmo que em Brasília os agricultores são de origem urbana), ocupando lotes maiores com uma 
produção voltada tanto para a segurança alimentar quanto para a comercialização. Esta 
especificidade torna necessário analisar estas situações particulares enquanto parte de um 
Programa de agricultura urbana.  

No CAAUP de Belém os projetos apoiados se dividem entre hortas comunitárias e lotes 
individuais em ocupações urbanas e assentamentos rurais e periurbanos. Na Ilha de Cotijuba e no 
assentamento “Dorothy II” da Ilha de Mosqueiro, as hortas comunitárias combinam lotes 
individuais e trabalho coletivo, e são empreendimentos tipicamente periurbanos localizados nas 
margens de áreas de expansão urbana cuja dinâmica está muito marcada pela especulação 
imobiliária vinculada ao crescimento do turismo. Neste caso, as ações, além de seu papel em 
termos produtivos de segurança alimentar e de geração de renda, tentam incidir sobre a 
apropriação do espaço urbano. Já nas áreas dos Assentamentos da Reforma Agrária Paulo 
Fontelles e Mártires de Abril o perfil do ponto de vista da apropriação do território é muito mais 
rural. Nestes, além de espaços coletivos, o projeto apoiou o fomento e assessoria técnica para a 
atuação nos lotes individuais dos beneficiários.  

A maioria dos grupos do CAAUP de Salvador possui características de empreendimento 
rural que podem se enquadrar como periurbanos. Este é caso da Associação de Marisqueiras/os, 
Pescadores/as e Agricultores de Muribeca. Trata-se de um grupo com características rurais, mas 
que está localizado no Distrito de Muribeca, no município de São Francisco do Conde que, por 
sua vez, tem características urbanas, podendo se enquadrar como urbana ou periurbana se 
considerarmos a característica de estar em área de distrito. Outros grupos têm características 
tipicamente rurais, como a comunidade quilombola Dandá que é formada por agricultores 
familiares tendo como sua principal atividade a extração da piaçaba, o cultivo e beneficiamento da 
mandioca. 

Dos 24 grupos que fazem parte do projeto do CAAUP de Belo Horizonte, 20 são 
intraurbanos e 16 se localizam em Belo Horizonte, entre os quais dois se encontram em 
ocupações urbanas (Ocupação Camilo Torres e Ocupação Dandara) e são promovidas pelos 
movimentos sociais vinculados ao CAAUP. Quatro experiências se vinculam à reforma agrária: 
dois Assentamentos (Resistência e Ho Chi Min) e dois acampamentos (2 de Julho e João Pedro 
Teixeira) e se localizam em áreas claramente rurais. Só dez grupos tinham experiência prévia de 
agricultura urbana e hortas já funcionando, enquanto as outras ainda não foram instaladas devido 
aos problemas na execução do fomento.  



65 

 

No CAAUP de Curitiba temos diversas características: em Fazenda Rio Grande as hortas 
comunitárias, e mesmo as domésticas e escolares/institucionais contatadas, são tipicamente 
intraurbanas. O caso do município de Almirante Tamandaré é exemplo de uma situação clássica 
de agricultura periurbana pois são empreendimentos isolados e localizados no cinturão verde da 
cidade que margeiam os bairros residenciais. Já outras experiências visitadas e conhecidas 
através dos agentes de AUP (Assentamentos de Reforma Agrária e Assentamentos Quilombolas 
em processo de regularização) são tipicamente rurais. Esta natureza (intraurbana, periurbana e 
rural) é dada também pela origem dos empreendimentos comunitários e individuais. Ou seja, 
muitas das hortas comunitárias têm forte influência, nas suas origens, dos Projetos Comunitários 
implantados em 2005 pela Petrobras (“Transpetro Comunidades”) para aproveitamento de 
espaços urbanos onde passam os dutos de produtos refináveis. 

No CAAUP de Maringá encontra-se o trabalho de maior consistência, entre os analisados 
na região Sul, no referente à agricultura tipicamente intraurbana. Consistência esta no sentido 
de sua caracterização conceitual e também quanto à resposta da população envolvida tendo em 
vista um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional com os objetivos perfeitamente 
coerentes com o proposto pelas linhas metodológico-conceituais do MDS. Esta natureza 
(intraurbana, periurbana e rural) é dada também pela origem dos empreendimentos comunitários 
e individuais. Ou seja, algumas das hortas comunitárias visitadas têm forte influência, nas suas 
origens, de Projetos Comunitários implantados com apoio da Eletrosul em aproveitamento de 
espaços urbanos onde passam as redes de transmissão elétrica desta empresa pública. 

No caso do CAAUP de Brasília há uma maior homogeneidade no perfil das áreas 
apoiadas, todas elas periurbanas e com um perfil muito mais rural do que urbano ou mesmo 
periurbano. O fato do projeto privilegiar assentamentos da reforma agrária ligados ao MST, 
marcou profundamente o perfil das áreas atendidas, quase todas relativamente distantes do maior 
centro urbano da região (Brasília), ainda que relativamente próximas de áreas urbanas de 
municípios menores da região do entorno da capital federal, como Brazlândia, Formosa e Unaí. A 
própria dimensão dos lotes ocupados é significativa. Sirva de exemplo o Assentamento Colônia I, 
com uma área de 12 até 20 ha por família. Esse dado os aproxima muito mais do perfil de público 
atendido pela agricultura familiar do que propriamente da agricultura urbana e periurbana. 

Uma situação similar identifica-se no CAAUP de Joinville onde as áreas atendidas pelo 
projeto são basicamente rurais e vinculadas à reforma agrária. Neste CAAUP, porém, se 
encontram em processo de implantação, algumas hortas comunitárias. 

Do ponto de vista dos sistemas de produção novamente as semelhanças dos projetos 
são bastante marcantes predominando a produção de base agroecológica. Em Belém, Salvador e 
Maringá a produção já é agroecológica, em Curitiba, Joinville e Belo Horizonte tem uma 
preocupação por seguir um padrão mais orgânico presente nos assentamentos, e em Brasília, se 
está em transição para uma agricultura orgânica.  

Nos CAAUPs de Belém e Joinville nas áreas de assentamento vinculadas ao MST já 
existiam, antes mesmo da implementação do projeto do CAAUP, iniciativas no sentido de uma 
produção de base ecológica. Em Belém o movimento contava com técnicos formados em 
agroecologia e realizava esforços no sentido de viabilizar uma produção a partir de padrões 
distintos dos da agricultura tradicional. Na Ilha de Cotijuba a produção agrícola praticada também 
não utilizava adubos sintéticos e agrotóxicos, mas esta opção resultava mais de um padrão de 
agricultura tradicional de subsistência do que de uma decisão dos produtores. E nas áreas de 
ocupação periurbana como da Dorothy II, a inexistência de experiências de produção agrícola 
permitiu que as iniciativas se baseassem desde o início dentro de uma perspectiva agroecológica. 
Todas estas particularidades determinaram uma relativa facilidade no sentido de estabelecer este 
padrão de produção.  

No CAAUP de Salvador serão implantadas 5 hortas comunitárias e 5 unidades de 
agroindústria com um perfil de produção ecológica, sem uso de agrotóxicos, buscando agregar 
valor às atividades já desenvolvidas nas comunidades, fortalecendo o autoconsumo mas com o 
objetivo de viabilizar alternativas para complementar a renda para as agricultoras. 
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Nos CAAUPs de Curitiba e Joinville o perfil técnico-produtivo também é variável 
conforme a origem do empreendimento. Nas iniciativas tipicamente rurais, ligadas a Movimentos 
Sociais (Assentamentos de Reforma Agrária) é possível perceber uma clara opção pela 
agricultura de base ecológica através do uso de insumos orgânicos e minerais não sintéticos (pó 
de rocha, por exemplo), plantas repelentes e inseticidas orgânicos. No entanto, segundo os 
próprios extensionistas/Agentes de AUP, isto não é generalizável para os outros 
empreendimentos comunitários e domésticos, onde se usam insumos sintéticos.  

Pese o fato de que no CAAUP de Belo Horizonte ainda não foram iniciadas as ações de 
fomento, uma linha base realizada pela UFMG identificou que a produção de base orgânica é a 
mais presente e esta opção será privilegiada nas novas hortas a serem implantadas com o 
CAAUP. 

A situação não é diferente no CAAUP de Brasília onde ainda que a orientação geral das 
ações de capacitação seja na direção da agroecologia, os técnicos encarregados identificaram 
algumas resistências pontuais à transição agroecológica. Estas resistências estão associadas ao 
trabalho nos assentamentos em que predominam os lotes individuais nos quais, segundo a 
entrevista com a coordenadora técnica do projeto, alguns agricultores preferiam produzir a partir 
de técnicas convencionais. Já no caso de projetos coletivos, como o do Grupo Vida e Preservação 
no Assentamento Colônia I, o tema da agroecologia não apenas é incorporado como é destacado 
como um diferencial positivo em termos de comercialização da produção. Todo o trabalho de 
capacitação promovido pelo CAAUP, assim como os materiais pedagógicos produzidos para 
desenvolver estas ações, tem como linha diretriz do seu conteúdo um padrão de produção 
baseado na agroecologia. 

Em Maringá, como já comentado para outras regiões metropolitanas, o perfil técnico-
produtivo varia conforme a origem do empreendimento. Percebem-se uma opção e prática pela 
agricultura de base ecológica através do uso de insumos orgânicos e minerais não sintéticos, 
plantas repelentes e inseticidas orgânicos.  

 
4.2.2.2.  Fomento 

Outra dimensão importante da ação dos CAAUPs é a do fomento. O aporte de recursos, 
materializado em equipamentos, sementes, matrizes e adubo, foi sem dúvida um fator decisivo 
para o sucesso dos empreendimentos apoiados pelos CAAUPs. A dimensão de capacitação 
envolvida no projeto seria inviável na ausência do aporte dos recursos materiais para a 
implementação das hortas. O perfil dos beneficiários, sua condição de vulnerabilidade social e 
econômica, determina que o processo de capacitação esteja necessariamente associado ao 
fomento. E esta base se revelou um dos elementos mais bem sucedidos dos projetos. 

No CAAUP de Belém, que já encerrou suas atividades, a totalidade dos insumos para o 
processo produtivo foram fornecidos pelo CAAUP, e neste caso a lentidão na liberação dos 
recursos e, sobretudo, a demora ocorrida nos processos licitatórios reduziram o impacto do 
fomento. O projeto se iniciou com as atividades de capacitação, que foram realizadas enquanto a 
equipe realizava os procedimentos para a compra dos insumos. No entanto, a complexidade do 
processo, em relação ao qual a equipe da universidade não estava familiarizada e as dificuldades 
com relação ao acesso a sementes, por exemplo, determinaram que o processo de compra se 
estendesse por um período muito mais longo que o previsto. Esta demora estabeleceu um 
descompasso entre o processo de capacitação e as atividades produtivas, o que prejudicou 
profundamente o desempenho do projeto.  

Uma situação similar se percebe nos CAAUPs de Salvador e Belo Horizonte que ainda não 
fecharam suas atividades. Em Salvador o processo de aquisição dos produtos e equipamentos 
demandados para os grupos foi ajustado mediante a realização dos diagnósticos com os grupos e 
a aquisição dos itens demandados é feita sob a responsabilidade do setor de compras da EBDA 
pelo processo de licitação ou tomada de preços, respeitando os requisitos da legislação 
específica. As sementes foram compradas no mercado convencional e não foram sementes 
orgânicas ou agroecológicas, pela dificuldade de encontrar esse produto. Mas por outro lado, não 
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foi incluído nenhum agrotóxico na relação de insumos a serem adquiridos e sim o esterco bovino e 
o óleo de Nim, produtos esses que estão cadastrados no sistema de compras da EBDA, o que 
facilita a aquisição dos referidos produtos demandados nos processos licitatórios.  

No caso de Belo Horizonte a demora na implementação das ações de fomento devido a 
atrasos administrativos na compra compromete seriamente o desenvolvimento do projeto. Neste 
caso a demora se explica por dois motivos: Inicialmente o projeto se comprometeu com um kit de 
insumos para os grupos. Sem dúvida, esta opção não parece compatível com a promoção da 
agricultura orgânica e ecológica e nem com a construção participativa do processo partindo de 
demandas dos grupos já que o kit é um produto fechado. Como parte de um processo de 
negociação entre o CAAUP e o MDS, aceitou-se realizar uma análise das demandas e 
necessidades nas comunidades que orientasse a compra dos insumos a ser providos pelo 
CAAUP. Como resultado se identificou demandas diferenciadas pelos grupos, o que ocasionou a 
alteração do projeto técnico original. A análise das demandas dos grupos foi o primeiro produto 
contratado com a Equipe Técnica. Por outro lado, o processo administrativo realizado pelo ITER 
para a compra dos insumos está sendo muito demorado por diferentes causas que estão 
detalhadas no quadro abaixo e, até o momento, não foi executado. Nenhum grupo recebeu os 
insumos. 

 
Quadro 22 - Procedimento seguido pelo ITER para a aquisição dos insumos e ferramentas. 

 
 
No CAAUP de Brasília o tema do fomento também foi decisivo no processo de 

implementação do CAAUP. O aporte de ferramentas, sementes e equipamentos, foi um dos 
principais instrumentos de envolvimento das comunidades no projeto. Neste caso, assim como em 
Belém, também foram identificados problemas decorrentes do desenho institucional da politica. O 
problema, no Distrito Federal, não foi ocasionado pela demora na compra dos insumos, mas pelo 
modelo estabelecido, que implicava em licitações que reduziam a flexibilidade da gestão dos 
recursos. Nas entrevistas com os gestores foi destacada a dificuldade de se operar com 
fornecedores locais, que via de regra ou não dispunham de formalização necessária para disputar 
a licitação ou não tinham escala suficiente para atender a dimensão das compras solicitadas pelo 
CAAUP. Dois exemplos ilustram este problema: de um lado a impossibilidade de adquirir os 
lanches para as atividades de capacitação das próprias comunidades envolvidas (o que também 
ocorreu no caso de Belém); de outro, o caso da compra de mudas de árvores frutíferas. A 
dimensão da compra, aliada à impossibilidade de fragmentar a licitação fez com que a vencedora 
tenha sido uma empresa de Minas Gerais, localizada a quase 400 quilômetros de distância do DF. 
Esta distância determinou uma grande demora na entrega e uma perda de qualidade das mudas 

O processo de compra derivado do marco legal previsto na Lei 8.666 supõe três passos: primeiro, 
incorporar os produtos a serem licitados no cadastro da SEPLAG- Secretaria de Planejamento e Gestão. 
Para incorporar novos produtos o setor de compras convoca eletronicamente as empresas para que 
manifestem interesse em promover a venda. O problema é que 70% dos produtos requeridos pelo CAAUP 
não estavam dentro da lista do ITER, somando uns 200 produtos diferentes. O segundo passo é a entrega 
de um Termo de Referência (TDR) ao setor de compras do ITER que o transforma em um edital. Este 
processo, que normalmente deveria demorar 30 dias, neste caso demorou 4 meses, em função da troca 
do Diretor e do pessoal técnico de compras. Por último, a procuradoria jurídica aprova o edital e o publica 
no Diário Oficial indicando que em 8 dias um pregão eletrônico venha a ser realizado. A seleção é rápida, 
já que o único critério é o menor preço. A empresa ganhadora tem 24 horas para apresentar a proposta 
operacional (custo, tempo de entrega, etc.) e 20 dias para entregar os produtos. 

Um aspecto não considerado no primeiro edital foi a logística para entregar poucas quantidades 
de insumos e materiais em diversos municípios da RM. Para solucionar isto, o CAAUP resolveu lançar 
dois novos pregões eletrônicos: 

•••• Para as empresas interessadas em vender. 
•••• Para uma empresa logística que distribuísse o material.  

Recentemente (novembro de 2010) foi publicado o pregão e o CAAUP se encontra analisando as 
propostas recebidas. 



68 

 

decorrentes das consequências de uma longa viajem até os assentamentos beneficiados. Nos 
dois casos, os recursos dos projetos poderiam ter gerado um benefício econômico às 
comunidades dos territórios envolvidos se houvesse a possibilidade de serem aplicados no 
mercado local. Neste sentido é importante perceber que o dispêndio dos recursos de fomento 
poderia também significar um aporte financeiro importante para as economias locais, 
potencializando o impacto do projeto. 

Nos CAAUPs de Curitiba, Maringá e Joinville as ferramentas, insumos e equipamentos 
são fornecidos pelo projeto. Mas neste caso, esta atividade implicou também na articulação com 
outros parceiros uma vez que a atividade de fomento teve também a participação de outras 
entidades (Prefeituras Municipais) assim como de outros projetos. Em alguns casos, em função do 
atraso no fornecimento dos itens do projeto, os próprios agricultores tiveram que comprar alguns 
dos insumos necessários à produção. No caso de Curitiba, foi fundamental o apoio do Projeto 
MDS-Emater no sentido de viabilizar o financiamento e a entrega de micro tratores para facilitar a 
ampliação de áreas de cultivo como foi verificado no trabalho de campo durante nossa visita ao 
Assentamento Contestado no Município da Lapa. No CAAUP de Curitiba tanto nas hortas 
comunitárias urbanas visitadas como nas institucionais, é ainda incipiente a produção local de 
composto orgânico. A razão parece estar na falta de pequenas iniciativas promovidas pelas 
comunidades como poderia ser a produção de composto orgânico a partir dos rejeitos domésticos. 
No referente à infraestrutura, poderia haver maior atenção a locais seguros dentro das Hortas 
Comunitárias urbanas para guardar materiais, ferramentas e insumos. Ressalte-se também a 
produção de biofertilizantes no CAAUP de Joinville em alguns Assentamentos de Reforma 
Agrária. Mesmo utilizando a recomendação de um pacote tecnológico alternativo, assume-se que 
a produção não é integralmente realizada com base agroecológica, o que pode se considerar 
natural em fases de transição tecnológica. 

Um dos aspectos chave deste processo é a compra de sementes que, no caso das 
experiências de produção agroecológica, é básica. Neste sentido, todos os projetos enfrentaram 
dificuldades para a aquisição de sementes orgânicas. A produção de sementes agroecológicas no 
Brasil é extremamente limitada, o que determinou, em quase todos os casos, a compra de 
sementes convencionais. Certamente isto se deve à deficiência e dificuldade de encontrar 
disponíveis sementes especiais para produção orgânica/ecológica (que pelas informações só 
estão disponíveis, em pouca quantidade, na BioNatur – unidade de produção e beneficiamento 
ligado ao MST, localizada em Hulha Negra, RS). No entanto é de registrar que em Maringá já 
existe um trabalho significativo de busca de autonomia de produção de mudas hortícolas em 
unidades coletivas dos próprios participantes. Esta realidade dos CAAUPs estudados indica um 
importante desafio para a Agricultura Urbana e Periurbana, que é o de viabilizar a produção 
local e ecológica de sementes de hortaliças adaptáveis aos principais locais com AUP, 
considerando-se que a semente é a base da produção agroecológica.  

Do ponto de vista do fomento um fator ainda crítico com relação à AUP é o fornecimento 
de água nas hortas comunitárias, tanto pela questão da sua origem e qualidade como da garantia 
do abastecimento. No caso de Curitiba e das hortas intraurbanas atualmente em funcionamento 
em Belo Horizonte, a totalidade das hortas utiliza água tratada, que do ponto de vista ecológico e 
ambiental, deveria ser evitada. E o próprio abastecimento também constitui um problema na 
medida em que ainda é “cedência de Prefeituras” na maior parte dos casos, o que não garante 
efetivamente este insumo. No caso de Belém as condições locais facilitam o acesso à água, que 
não chega a se constituir em um problema do ponto de vista da viabilização da produção. Em 
Brasília a maioria dos grupos envolvidos no projeto também têm dificuldades de acesso à água. 
Seria fundamental que nos projetos com mais amadurecimento e estabilidade em termos de 
espaço, o projeto apoiasse a construção de poços artesianos a serem gerenciados pela própria 
comunidade envolvida. 

O fomento em tempo e qualidade é chave para o desenvolvimento dos projetos  
como mostram os casos de Brasília, Curitiba, Maringá e Joinville. Neste sentido, as experiências 
dos CAAUPs de Belém, Salvador e Belo Horizonte, demonstram o impacto negativo dos 
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atrasos da implementação das ações de fomento no desenvolvimento dos projetos. Os 
problemas burocrático-administrativos, originados tanto nos CAAUPs como no MDS prejudicaram 
de maneira decisiva a dinâmica de implementação dos projetos, alguns dos quais, como Belo 
Horizonte e Salvador, ainda em novembro de 2010 não haviam executado esta atividade.  

Por outro lado foi possível verificar também entraves estruturais no sentido de implementar 
um padrão produtivo baseado na agroecologia. Em todas as experiências visitadas foi identificada 
a dificuldade de acesso a sementes adequadas ao perfil tecnológico proposto. Isto determinou 
dificuldades para garantir o padrão produtivo proposto nos projetos, uma vez que na maior parte 
dos casos foram utilizadas sementes convencionais. 

 
4.2.2.3.  Objetivos da produção e perfil produtivo 

Quanto aos objetivos da produção os casos estudados têm perfis muito semelhantes, na 
medida em que combinam a produção para o autoconsumo com a comercialização de 
excedentes. Estes padrões estão diretamente associados ao perfil dos empreendimentos e o grau 
atingido em termos de estruturação da sua produção. Em alguns casos, como os das hortas 
escolares não existe, dada a própria natureza da iniciativa, perspectiva de comercialização. Em 
outros, o caráter incipiente da produção impede a existência de um excedente relevante para a 
comercialização, ainda que esta perspectiva se coloque. Neste sentido, a dimensão se segurança 
alimentar predomina na maioria dos empreendimentos apoiados pelos dois projetos. Já nos 
assentamentos vinculados aos movimentos sociais, se pode identificar um processo mais 
avançado de comercialização.  

No CAAUP de Belém, as hortas coletivas visitadas, tanto no assentamento Dorothy II, 
como na Ilha de Cotijuba, destinam a maior parte da sua produção para o autoconsumo dos 
beneficiários. O mesmo acontece nos diversos assentamentos do MST atendidos pelo projeto. 
Neste sentido os impactos do projeto se relacionam, sobretudo com a dimensão de segurança 
alimentar dos beneficiários diretos do projeto mas é importante destacar que esses efeitos tendem 
a se expandir nas comunidades, na medida em que todos os participantes das hortas beneficiadas 
relatam práticas de distribuição de parte dos excedentes para famílias em situação de carência 
alimentar que, mesmo não participando do projeto, recebem doações. O projeto do CAAUP, no 
entanto, possibilitou uma ampliação da produção que permite a geração de excedentes que vêm 
sendo comercializados. Esta comercialização de excedentes se dá de duas formas. De um lado, a 
partir da constituição de redes informais nas áreas urbanas adjacentes aos projetos, como no 
caso dos assentamentos da Ilha do Mosqueiro (Dorothy II, Paulo Fontelles, Mártires de Abril) que 
vendem ou realizam trocas na própria região. De outro, em uma perspectiva mais institucional, 
como no caso dos beneficiários da Ilha de Cotijuba, através da participação em feiras de produtos 
orgânicos realizadas na área urbana de Belém. 

Em Brasília a atividade do CAAUP envolveu também capacitação para a comercialização, 
com a realização de atividades de capacitação sobre economia solidária realizadas em parceria 
com a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego 
(SENAES). Os diversos grupos localizados em assentamentos utilizaram as hortas 
predominantemente do ponto de vista da segurança alimentar, mas já se podem ver iniciativas 
voltadas para a comercialização: o assentamento Colônia I, por exemplo, estabeleceu uma 
parceria com associações de servidores públicos de Brasília e instalou bancas para venda de 
produtos quatro dias por semana em distintas áreas do Plano Piloto. Estas estruturas de 
comercialização, no entanto, são completamente informais, o que dificulta sua ampliação em 
termos de uma maior escala de comercialização. 

Em Belo Horizonte foi realizado o trabalho mais sistemático de quantificação do destino da 
produção dos beneficiários dos projetos. A linha base realizada pela UFMG identificou para o 
CAAUP de Belo Horizonte que a produção para autoabastecimento representa 95% do total 
produzido, o que mostra que, como nos demais projetos, predomina a perspectiva de Segurança 
Alimentar. No entanto, a mesma pesquisa mostra que a comercialização é um objetivo visado por 
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84% dos grupos, o que sinaliza que um fomento mais consistente e uma capacitação dirigida para 
a comercialização podem contribuir para um salto do autoconsumo para a geração de renda.  

No CAAUP de Curitiba, Maringá e Joinville o destino da produção varia conforme a 
natureza do empreendimento. Nos casos das Hortas Escolares, o destino da produção é 100% 
destinado à merenda escolar e alguma doação a critério da direção das escolas. Nas Hortas 
Domésticas, o destino é 100% para o consumo caseiro e alguma doação do excedente a parentes 
e vizinhos. No caso das Hortas Comunitárias, o destino é, segundo informações, 95% para 
consumo das famílias envolvidas, sendo que o excedente é comercializado no local. No caso dos 
Assentamentos de Reforma Agrária, por envolverem um volume de produção maior, o destino é a 
comercialização. Os Assentamentos são beneficiados com Programas do Governo Federal como 
PAA e compra para Merenda Escolar, o que tem significado importante garantia no campo da 
comercialização agrícola que sempre foi inconstante e inseguro. 

 
Quadro 23 - Entrevista com José Ferreira de Almeida, secretário da Associação e Horta Comunitária – 

Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba, Paraná 
 

“Eu tô achando que tá bom agora. Agora, pelo 
menos, tem bastante gente envolvida. Tem mais de 
30 pessoas inscritas na horta, tudo cadastrado 
beleza. E tem as famílias que ajudam. Então tem 
praticamente umas 80, 100 pessoas juntando as 
famílias que trabalham na horta. Antigamente, como 
a gente tava falando, o pessoal aqui começou com 
horta comunitária, mas daí virou indústria, porque 
tinha uma ou duas pessoas que mandavam e o resto 
trabalhava meio que de graça para eles e ia indo 
assim. Mas agora acho que tá todo mundo contente.  

A gente planta praticamente para as famílias, 
os conhecidos e tal, e aí o que sobra a gente vende 
na feira, que tem a feira no sábado, que eu José 
compro dos outros e aí a gente coloca alguma coisa 

na feira lá. E aí todo mundo vende na feira. Tem a sua barraquinha aí e quem tiver verdura tá vendendo. 
Durante a semana também vende, se tiver aqui trabalhando. O Luiz tá trabalhando aqui. Tem um pé de 
alface, ele vende. Todo mundo vende.  

A alimentação do pessoal melhorou 100% porque a gente colhe as coisas e come, pelo menos 
isto. Pega uma cabeça de repolho sem veneno, sem agrotóxico, é a saúde. O pessoal que trabalha aqui, 
como o senhor pode ver. Aaquele ali é vice coordenador da horta, é Cícero o nome dele mas a gente 
chama de Tito. Ele tem problema físico, eu tenho problema de saúde, o Luiz também tem problema de 
saúde. Aqui todo mundo que trabalha tem problema de saúde. Não tem uma pessoa que diga “estou 
100% bom”. Então é um passatempo, né Tito? A gente fica aí. É uma terapia para nós. A gente tá nervoso 
em casa, vem, mexe com a terra, melhora e vai embora. A mulher me diz: “olha José, larga mão da horta, 
você está doente e não consegue” mas eu fico mais doente se ficar em casa. Então, eu venho aqui, 
converso com um, me distraio. Então, ela tem bastante valor pra gente: um que é terapia; outro, que você 
tem o alimento que você come de graça; e, outro, que você vende também e tem um troquinho bom”.  

 

 
4.2.2.3.  Inserção em cadeias produtivas 

Este processo ainda incipiente de comercialização dá uma dimensão da precária inserção 
das iniciativas apoiadas pelos CAAUPs em cadeias produtivas mais estruturadas. Tanto o 
processo de acesso a insumos (água, sementes e adubo), como a agregação de valor ao produto 
e a sua comercialização, encontram-se ainda em estágio bastante inicial. O esforço predominante 
neste primeiro momento se concentrou no processo de capacitação para a produção, em um 
processo que não teve ainda o amadurecimento necessário para atingir um nível mais elevado de 
articulação em termos de cadeias produtivas.  
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No CAAUP de Belém o esforço, até o momento, esteve concentrado no apoio à produção 
através da constituição das hortas e da capacitação para a criação de pequenos animais. O 
estágio incipiente focado na produção impossibilitou tanto o avanço da cadeia produtiva na 
direção de beneficiamento e comercialização como na direção de acesso a insumos e matéria 
prima. O adubo e as sementes em sua totalidade foram comprados e fornecidos pelo CAAUP no 
mercado convencional, ainda que algumas iniciativas localizadas de agroecologia preexistentes já 
implementem práticas de compostagem.  

 
Quadro 24 - Entrevista com Daniela de Jesus Conceição e Adriana Lima – Movimento de Mulheres das Ilhas 

de Belém – Ilha de Cotijuba  
 

 “Outra coisa bacana do projeto, além desta gestão dos 
produtores, de alguns produtores, foi a possibilidade da gente 
levar o produto para feira de produtos orgânicos. Então, isto foi 
muito legal. Eu acho que deveria, de alguma forma, ter um 
incentivo maior para esta linha de comercialização”.  

 
 
 
 
 
 
 

 
No CAAUP de Brasília também as perspectivas de integração dos projetos de AUP em 

cadeias produtivas tanto em termos de insumos como em termos de processamento e 
comercialização da produção foram muito limitadas. As compras de insumos via de regra se 
realizaram no mercado convencional e os esforços no sentido do processamento e 
comercialização dos produtos foram limitados, impossibilitando que os projetos conduzissem no 
sentido de consolidação da cadeia produtiva. Apenas houve um avanço no caso do adubo com a 
adoção de tecnologias de compostagem nos assentamentos com o objetivo de produzir o adubo 
para as hortas. 

Como o CAAUP de Belo Horizonte não incluiu a cadeia produtiva, o projeto da SEDESE 
abordará tanto essa perspectiva como a de economia solidaria e inclusão no mercado. A definição 
do Governo de Estado é que o CAAUP faça a gestão do projeto da SEDESE, o que levou a 
ampliar sua visão sobre a importância dessa temática. Adicionalmente, mais de 80% dos 
agricultores entrevistados para a elaboração da Linha Base manifestaram interesse pela 
comercialização. Em novembro de 2010 os grupos da Regional Barreiro contemplados pelo 
CAAUP (Corumbiara e Águas Claras) participaram de oficinas de campo nos grupos Jardim 
Produtivo (que faz parte do CAAUP) e na Vila Pinho (que espera ser incorporado ao Projeto da 
SEDESE) especialmente organizada pelo projeto FStT (From Seed to Table– Da Semente à 
Mesa) para motivar a comercialização. 

No CAAUP de Salvador o enfoque de cadeia produtiva faz parte dos objetivos da EBDA, 
mas, na prática, se reconhece uma dificuldade com o trabalho dos técnicos no campo para 
integrar todas as etapas, da organização à comercialização, sendo observado mais um trabalho 
pontual realizado a partir das demandas que surgem. Para as atividades do CAAUP observou-se 
uma direção no sentido de potencializar as atividades já praticadas pelos grupos nas 
comunidades, buscando uma alternativa de evitar a perda de produtos e viabilizar uma atividade 
complementar àquelas já desenvolvidas. Como exemplo pode citar o beneficiamento de frutas 
pela AMMATE, na Ilha de Itaparica, que já comercializam as frutas em Salvador, mas tem 
problemas de perda do produto transportado in natura, e também a produção de doces de banana 
pelas marisqueiras e pescadoras da AMPAM que irá complementar a atividade de pesca, 
processando a banana que já é intensamente cultivada na comunidade tanto nos quintais como 
em áreas de roça. As atividades do CAAUP que foram observadas para fortalecer as atividades 



72 

 

de cadeia produtiva são a formação organizada com o enfoque na melhoria organizacional dos 
grupos, e formação para a produção, que tem uma metodologia focada na formação em serviço. 
Para as capacitações dos grupos envolvidos com as agroindústrias, está acordada parceria com o 
SENAR e as prefeituras, que respectivamente estarão viabilizando o espaço adequado para os 
cursos de produção de doces e o transporte para os agricultores acessarem as capacitações. Está 
claro para os coordenadores do CAAUP que o maior desafio para um trabalho integrado focando 
a cadeia produtiva é a necessidade de acompanhamento integral junto aos grupos, já que as 
pessoas participantes dos grupos que o CAAUP está atendendo são cidadãos que nunca tiveram 
acesso a nenhum apoio ou política pública de assistência, não tendo nenhum conhecimento dos 
instrumentos de políticas. Nesse contexto, a proposta é começar pequeno, vendendo no próprio 
local e aos poucos ir crescendo, alcançando outros mercados. O movimento de cadastrá-los e 
viabilizar a DAP para esses/as agricultoras já é fruto do trabalho iniciado pelo CAAUP. O desafio é 
conseguir colocar o produto desses grupos no mercado, garantindo frequência, regularidade, e 
escala na produção, ou seja, viabilizando qualidade e quantidade dos produtos. 

Este processo, no entanto, já se encontra mais avançado no CAAUP de Curitiba. Vale 
destacar a experiência do município da Lapa onde, como exemplo, procura-se ampliar a cadeia 
produtiva e recebe atenção especial o trabalho de processamento e beneficiamento de produtos, 
através de processos de industrialização familiar como é o caso da Alcovel (Associação Lapeana 
de Compra e Venda) que recebeu apoio de recursos de uma emenda parlamentar para compra de 
um caminhão, assim como do Pronaf para construção de uma unidade de beneficiamento, e do 
projeto MDS-AUP para outros equipamentos (mesa, cilindro para processamento, fogão industrial, 
embaladora de produtos a vácuo).  

Nos CAAUPs de Maringá, Joinville e Curitiba, ressalte-se a importância dos kits-feira 
(creio que relatei também que a RM de Curitiba beneficiou-se com os kits-feira!!!) que o projeto 
disponibilizou em comodato e agora são utilizados pelos usuários. Trata-se de uma tentativa de 
prolongar o apoio ao segmento de comercialização, embora se sinta ainda fraca a assistência 
técnica neste ponto complexo e difícil. Em nenhuma das experiências analisadas constatou-se 
algum levantamento de custos de produção e principalmente de formação de preços, para 
determinar os preços a serem vendidos os produtos oriundos das hortas comunitárias. É um 
desafio para as próximas fases do Programa possibilitar melhor formação de técnicos e 
agricultores(as) no campo da comercialização e formação de preços e quem sabe até em 
marketing considerando-se a diferenciação dos produtos produzidos e apresentados à população 
consumidora, pela sua natureza agroecológica. Em alguns empreendimentos visitados é de 
destacar a busca de ampliação da cadeia produtiva na medida que a produção é lavada e 
selecionada antes de ser colocada à venda. Nos empreendimentos rurais ligados a 
Assentamentos de Reforma Agrária é clara a preocupação com atividades de 
processamento/beneficiamento de produtos, através de processos de industrialização, inclusive 
financiados pelo programa de AUP do MDS. 

 
4.2.2.3.  Capacitação 

Do ponto de vista das atividades de capacitação foi possível identificar diferenças na 
atuação dos projetos visitados. Estas diferenças estão diretamente ligadas ao perfil das entidades 
promotoras dos projetos, cuja natureza determina distintas abordagens do tema da capacitação. O 
CAAUP de Curitiba, promovido por uma instituição de extensão rural, tendeu a um trabalho onde 
predominou uma formação direta, em campo, ao passo que os projetos de Belém e de Brasília, 
promovidos pelas universidades, associaram a capacitação produtiva e a assistência técnica em 
campo a um processo de formação e capacitação mais amplo e de natureza mais diversificada. 

Já no CAAUP de Belém o processo de capacitação adotou uma perspectiva 
interdisciplinar, adotando uma estrutura curricular voltada para uma relação permanente entre 
instituição de ensino, educando e comunidade, articulando e valorizando o saber acadêmico 
historicamente acumulado com o saber popular e empírico dos sujeitos locais. Tendo esta 
perspectiva pedagógica como ponto de partida, o CAAUP Belém realizou um processo de 
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capacitação que envolvia conteúdos de segurança alimentar, economia solidária, sistemas 
produtivos agroecológicos, planejamento e gestão de empreendimentos solidários e educação 
alimentar. Neste sentido sua atividade de capacitação foi capaz de abranger um espectro de 
conhecimentos mais amplo e diversificado do que a experiência de Curitiba. 

No CAAUP de Brasília a dimensão de capacitação foi a mais bem sucedida do projeto. 
Foram realizadas cinco cursos de capacitação e mais de 30 atividades, como dias de campo e 
ações de assistência técnica com a participação de 1300 pessoas de 732 famílias. Estas 
atividades foram complementadas pela produção de material didático na forma de cartilhas sobre 
agroecologia, identificação de mudas, controle de pragas e criação de animais. Mas como nos 
casos de Curitiba e de Belém, a dimensão de comercialização e agregação de valor aos produtos 
também ficou em segundo plano não tendo maiores desenvolvimentos. Em Brasília a atividade do 
CAAUP envolveu também capacitação para a comercialização, com a realização de atividades 
sobre economia solidária realizada em parceria com a SENAES. Os diversos grupos localizados 
em assentamentos utilizaram as hortas do ponto de vista da segurança alimentar, mas já se 
podem ver iniciativas voltadas para a comercialização como a experiência já citada do 
assentamento Colônia I. 

As atividades do CAAUP de Salvador que estão no sentido de construção do 
conhecimento podem ser sintetizadas nas atividades de capacitações dos grupos produtivos 
atendidos, na capacitação de gestores e em publicações e ações de divulgação que estão sendo 
desenvolvidas. Não se tem registros sobre atividades de pesquisa para verificar o impacto das 
ações que promovem agricultura urbana e periurbana na RMS. A capacitação dos grupos 
produtivos está focada nos agricultores e foi organizada em três etapas. As duas primeiras 
desenvolvidas em cada grupo atendido e a uma terceira desenvolvida para representantes de 
grupos e técnicos. A primeira etapa foi composta de cursos considerados de conteúdos universaia 
e básicos, incluindo temas de relações interpessoais, associativismo e empreendedorismo, 
nutrição, saúde e meio ambiente. Uma segunda etapa, com os cursos específicos focando os 
conteúdos técnicos produtivos. Essa atividade será desenvolvida com uma metodologia de 
formação em serviço, considerando a realidade de cada grupo e a característica da sua unidade 
produtiva. Por fim, numa terceira etapa, estão previstos cursos sobre plantas medicinais e 
alimentação alternativa, que serão ministrados, em principio, para representantes das 
comunidades das agricultoras e para representantes dos técnicos da EBDA. A capacitação de 
gestores foi focada nas atividades do Seminário Regional realizado em outubro de 2009 e teve 
seguimento através das atividades do Coletivo Metropolitano onde se discutem temas específicos, 
o que potencializa a troca de experiências entre os atores que participam do coletivo e a formação 
do grupo que compreende atores representantes da sociedade civil e do poder público como já 
citado anteriormente.  

 
Quadro 25 - Disseminação da informação e produção de conhecimento em Salvador 

Sobre as publicações realizadas que tem relação com as ações do CAAUP foi registrada durante a 
visita em Salvador a publicação ou produção de três materiais que merecem destaque neste momento: um 
primeiro trata-se dos relatórios técnicos sobre os diagnósticos participativos e planejamentos realizados 
junto aos grupos que tinham perfil para serem contemplados pelo Projeto do CAAUP. Tivemos acesso ao 
relatório da comunidade do Bairro São Bento das Lages, localizado no município de São Francisco do 
Conde e da comunidade quilombola Dandá no município de Simões Filho. Ambas são caracterizadas como 
rurais e a metodologia do diagnóstico seguiu os referenciais do Diagnóstico Rápido Participativo. Os outros 
dois materiais destacados são o Relatório de Gestão da EBDA referente ao ano de exercício 2009 que 
considera dentro do Programa Qualificar, no item 4.1.4 as ações de agricultura urbana e periurbana e, duas 
publicações audiovisuais sobre o Projeto Plantando Paz do Colégio Estadual Dr. Luiz Rogério de Souza, 
uma produção do próprio colégio referente às atividades realizadas no ano de 2009 e uma outra com o 
registro do Programa documentado pela TV Escola, durante o programa Salto para o Futuro, como citado 
anteriormente. 

Também convém ressaltar que as atividades de agricultura urbana e periurbana desenvolvidas pela 
EBDA foram veiculadas em duas oportunidades no Programa de rádio que a EBDA tem no ar, denominado 
A Voz da EBDA, com audiência estadual.  
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O CAAUP de Belo Horizonte vem executando uma metodologia de capacitação que inclui 

atividades orientadas a fortalecer tanto as capacidades dos gestores da política de AUP (um curso 
sobre temas básicos de AUP, diagnóstico e planejamento participativos, políticas públicas e plano 
estratégico de AUP) como as habilidades dos agricultores urbanos em agroecologia, economia 
solidária e consumo sustentável. Duas inovações marcam a proposta de formação de Belo 
Horizonte: a incorporação de atividades específicas de formação política para os gestores, 
garante parte dos recursos e esforços para o fortalecimento da equipe que será responsável pela 
implementação da Política Nacional de AUP na RMBH, e a realização de oficinas de intercâmbio 
entre agricultores de diferentes grupos sendo que a metade deles não desenvolvem ainda 
nenhuma atividade de AUP. Tanto a metodologia, que conta com atividades teóricas e práticas, 
como a carga horária e o programa proposto parecem adequados para o cumprimento dos 
objetivos propostos. Técnicos da EMATER que apoiam o trabalho nos municípios se incorporaram 
ativamente nos cursos para agricultores (a superintendência regional direcionou o apoio a AUP) e 
sua participação resultou numa melhora na relação com os grupos que já estão trabalhando. O 
processo de formação tem gerado benefícios e identificado incertezas que deveriam ser 
analisadas de maneira mais cuidadosa pelo CAAUP que até o momento não conta com uma 
avaliação clara do impacto que vem ocasionando o intercâmbio na lógica de intervenção. Um dos 
aspectos mais positivos é o da participação da EMATER no processo de formação e 
acompanhamento dos grupos mesmo sem ser uma das parceiras iniciais. A participação da 
EMATER é importante para o trabalho nos municípios como Nova União, Ribeirão das Neves, 
Betim, Lagoa Santa, Contagem e Funilândia, já que as EMATERs possuem convênio com essas 
Prefeituras. Para efetivar esta participação no inicio de 2010 o CAAUP enviou um documento para 
as Prefeituras informando que estaria desenvolvendo ações nos municípios gerando uma reação 
favorável por parte das mesmas. Contudo até o momento, não há convênio firmado com nenhuma 
prefeitura.  

Por outro lado, as dificuldades em associar os processos de fomento e formação têm 
gerado diversas dificuldades e incertezas sobre a continuidade da participação de alguns grupos e 
movimentos sociais no CAAUP. A defasagem de tempo entre as atividades de capacitação e o 
início da fase de produção gera tensões entre as que se destacam:  

• A falta de acompanhamento prático aos grupos que tem impactado negativamente na 
formação. Menos da metade dos participantes tem experiência prática em implementação 
de hortas, e a distância entre os momentos de capacitação e o início das operações gera 
muita insegurança. Vale a pena recordar que a metodologia proposta previa um processo 
de articulação da teoria e prática que não vem sendo implementado ainda. Muitos grupos 
e, sobre tudo, os movimentos sociais, estão desmotivados e não sabem se continuarão 
participando do CAAUP. Por isto, não é claro como estarão os grupos no momento da 
implantação das hortas.  

• O claro perfil dos militantes sociais de muitos dos agricultores e técnicos contratados, 
somado à falta de atividades práticas de AUP poderá conspirar contra a formação e 
independência técnica dos agricultores urbanos. 
No CAAUP de Curitiba as ações de formação e assistência técnica para os beneficiários 

são caracterizadas basicamente por visitas técnicas para entrega e orientação sobre insumos, 
oficinas e cursos, e para implantação de Unidades Demonstrativas como as Mandalas (Plantio 
Circular) no Assentamento Contestado no município da Lapa, implantadas inicialmente com apoio 
da Eletrosul. Estas ações são realizadas pelos técnicos Agentes de AUP que atuam no projeto e 
por seus parceiros Técnicos de Prefeituras, Nutricionistas, etc. Por parte dos beneficiários tem 
apresentado boa frequência e interesse embora não tenha a presença da totalidade do público 
potencial do projeto. Pelo fato de não ter sido possível acompanhar nenhuma destas atividades 
especificamente fica difícil analisar a qualificação das mesmas embora verifique-se um ótimo 
relacionamento entre Agentes de AUP, parceiros e beneficiários do projeto evidenciando que os 
Agentes de AUP são bem conhecidos e tem presença significativa junto aos empreendimentos. 
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No seu perfil, porém, predomina uma abordagem de capacitação essencialmente prática, 
diretamente vinculada ao processo produtivo. 

Nos CAAUPs de Maringá e Joinville as ações de formação e assistência técnica para os 
beneficiários também são caracterizadas basicamente por visitas técnicas, entrega e orientação 
sobre insumos, palestras, oficinas e cursos, e implantação de Unidades Demonstrativas. Da 
mesma forma que em Curitiba, estas ações são realizadas pelos técnicos Agentes de AUP que 
atuam no projeto e seus parceiros. Como ali, ressalta a frequência e interesse por parte dos 
favorecidos, ainda poucos em relação ao público potencial do projeto. 

No caso do CAAUP de Joinville, em que o trabalho prioritário é com Assentamentos de 
Reforma Agrária tipicamente rurais a assistência técnica é prestada pela Coptrasc/ATES e 
financiada pelo INCRA. Pelo fato de não ter sido possível acompanhar nenhuma destas atividades 
especificamente, fica difícil analisar a qualificação das mesmas. 

No caso do CERAUP de Maringá verifica-se um ótimo relacionamento entre Agentes de 
AUP, parceiros e beneficiários do projeto, evidenciando que os Agentes de AUP são bem 
conhecidos e tem presença significativa junto aos empreendimentos. No entanto, nas atividades 
acompanhadas, verificou-se que, pese o bom preparo técnico dos Agentes de AUP, do ponto de 
vista metodológico e pedagógico se possa identificar determinada “falta de paciência” incorrendo-
se no equívoco de procurar passar muitos conteúdos técnicos, alguns excessivamente complexos 
como foi uma palestra sobre relações humanas e conflitos inter-relacionais, em pouquíssimo 
tempo de explanação. 

A incorporação de atividades e um programa específico de capacitação para os gestores 
em Belo Horizonte e Salvador mostram uma diferença significativa com relação aos outros 
CAAUPs. Ao dedicar parte das atividades de capacitação para a formação dos gestores das 
políticas públicas, sua contribuição é significativa no sentido da implementação da política de AUP 
nas regiões metropolitanas. E a realização deste debate acerca da gestão das políticas públicas 
permite também que o tema seja incorporado na agenda de formação dos militantes dos 
movimentos sociais. 

Outro destaque importante na dimensão da capacitação é para as iniciativas de produção 
de materiais didáticos e divulgartivos sobre os distintos aspectos das políticas de AUP. Neste 
campo a experiência mais importante é a da política de disseminação de informação e 
conhecimento desenvolvida pelo CAAUP de Salvador a partir do potencial próprio da EBDA. Mas 
também o CAAUP de Brasília, através do GTRA/UNB, que publicou uma cartilha e elaborou 
materiais didáticos de qualidade significativa. 

Uma lacuna verificada em muitas das experiências, está relacionada à ausência de uma 
capacitação mais voltada para a comercialização dos produtos. Ainda que o horizonte dos 
projetos sempre se coloque para além do autoconsumo e da Segurança Alimentar ficou 
evidenciado que a assistência técnica é fraca em relação às dimensões de comercialização e de 
gestão, visto ser um tema complexo e difícil. Ainda que nos casos dos CAAUPs de Belém, Brasília 
e Belo Horizonte estes temas fossem parte dos conteúdos abordados na capacitação, os avanços 
nesta área foram pequenos. Em nenhuma das experiências visitadas constatou-se algum 
levantamento de custos de produção e principalmente de formação de preços para determinar os 
preços de venda dos produtos oriundos das hortas comunitárias. É um desafio para as próximas 
fases do Programa uma melhor formação de técnicos e agricultores no campo da comercialização 
e formação de preços. E, considerando-se a diferenciação dos produtos produzidos e 
apresentados à população consumidora pela sua natureza agroecológica, seria importante até 
mesmo cogitar uma capacitação em marketing, voltada para potencializar a comercialização da 
produção. 

Outra dimensão da capacitação onde se pode perceber uma distinção da postura dos 
técnicos de extensão (do projeto de Curitiba, por exemplo) em relação aos técnicos das 
universidades (casos de Belém, de Brasília, de Joinville) diz respeito à postura adotada no 
trabalho de apoio às hortas. No caso de Curitiba vale a observação de alguns agentes de AUP, 
que cabe a eles (os técnicos) “fazerem quase tudo”. Isto demonstra certo paternalismo e 
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assistencialismo com a ação direta dos técnicos substituindo processos de aprendizagem mais 
demorados e complexos. Pode-se atribuir este fato à fase inicial do projeto, implementado desde 
as experiências prévias em que as entidades promotoras, como a Petrobrás, pela natureza 
assistencial dos seus programas comunitários financiavam e montavam tudo sem grandes 
consultas à comunidade. Já nas experiências de Belém e Belo Horizonte o processo de 
capacitação foi muito mais participativo com as diretrizes e conteúdos sendo discutidos 
previamente com os beneficiários e com uma postura mais proativa por parte dos técnicos 
responsáveis pela assistência técnica ( incubadora de Belém e o ITER e as ONGs de BH). Neste 
caso, o trabalho foi conduzido sempre a partir de uma ótica na qual os beneficiários são os 
sujeitos do processo formativo, e no qual o objetivo da capacitação era estimular a autonomia dos 
envolvidos. 

 
4.2.3. Dimensão de organização social 

Uma terceira dimensão importante de análise se relaciona com o perfil socioeconômico e 
organizativo dos beneficiários dos projetos. Nesta dimensão, pese os limites identificados no 
levantamento e sistematização dos dados por parte dos CAAUPs, foi possível identificar em 
primeiro lugar, que os beneficiários costumam têm um perfil muito identificado com o público alvo 
prioritário dos programas sociais do governo. Por outro lado, foi possível verificar uma associação 
positiva entre a participação nos projetos e um processo de fortalecimento da organização social 
dos beneficiários. 

 
4.2.3.1  Quem são os beneficiários 

A caracterização dos beneficiários é um ponto bastante precário na gestão dos projetos. 
Na maior parte dos CAAUPs não existem estatísticas e dados precisos e sistematizados sobre o 
público atingido. Esta debilidade dificulta uma avaliação mais objetiva tanto da adequação do 
público atendido ao perfil proposto pelo MDS quanto dos impactos efetivos dos projetos. Por outro 
lado, a própria dinâmica dos processos e o tipo de púbico atingido faz com que o número de 
beneficiários varie com o decorrer do projeto. Nao há uma sistemática consolidada de registro e 
caracterização dos participantes. O registro mais sistemático dos beneficiários envolvidos nos 
projetos se limitou, à elaboração de listas de presença nas atividades, mas não houve um 
levantamento mais detalhado de um perfil social dos participantes. No caso de Brasília foi 
realizado um primeiro esforço de sistematização através de levantamento de gênero e idade dos 
participantes. Para muitos CAAUPs, em função desta realidade, o trabalho de campo buscou 
traçar um perfil dos beneficiários através da observação direta e do levantamento de informações 
junto aos participantes. O destaque é para Belo Horizonte onde a universidade elaborou uma 
Linha de Base para o monitoramento e avaliação das ações com informação precisa sobre o perfil 
dos agricultores e suas unidades produtivas. Esta metodologia poderia ser replicada nos demais 
centros. 

 
Quadro 26 - A Linha de Base de Belo Horizonte 

Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais permitiu a construção de uma 
“Linha de Base”, ou seja, uma caracterização mais completa do perfil atual e das demandas dos 
participantes do projeto. Este procedimento poderia ser indicado para todos os projetos, como uma forma 
sistematizar um conjunto de dados que permitam monitorar e avaliar os resultados obtidos. As informações 
levantadas em BH dão conta do seguinte perfil: 

Mais de 85% dos agricultores possuem origem mineira, sendo que 62% não são oriundos de Belo 
Horizonte. O principal motivo que leva os agricultores a plantar é o gosto pela atividade, seguido da 
possibilidade de se complementar a alimentação e a renda das famílias. Mais de 50% não completaram o 
ensino fundamental e apenas 1% possuem curso superior. Um percentual de 40% das famílias são 
assistidas por algum programa social e, destes, 78% são beneficiados pelo Programa Bolsa Família. 

Já 38,60% dos participantes estão abaixo da linha da indigência, pois suas rendas familiares per 
capita são de ¼ de salário mínimo por mês; 24,56% se encontram entre a linha da indigência e a linha da 
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pobreza com renda familiar per capita menor que ½ salário mínimo por mês; 24,56% possuem renda 
familiar per capita entre ½ salário mínimo e 1 salário mínimo; 10,53% possuem renda familiar per capita 
entre 1 salário mínimo e 2 salários mínimos e 1,75% possuem renda familiar per capita de até 3 salários 
mínimos. 

Aproximadamente 71% das famílias consomem o que produzem, 46% comercializam e 50% 
beneficiam pelo menos parte de sua produção. É alarmante observar que 69% das famílias dos agricultores 
apresentam algum grau de insegurança alimentar.  

Na atualidade a agricultura urbana não participa da renda familiar monetária em 60% dos 
agricultores. Porém, é possível que haja participação indireta da AU na renda familiar, seja através de uma 
renda não regular ou incerta, ou ainda através da diminuição dos gastos da família com alimentação mas os 
agricultores têm dificuldade em fazer o gerenciamento financeiro, seja do empreendimento, seja em seus 
próprios domicílios. 

 
No CAAUP de Brasília o contato com os/as agricultores atendidos pelo projeto permite 

concluir que sua maioria tem origens da área rural, em primeira ou segunda geração, ainda que 
sua experiência de vida prévia aos assentamentos tenha sido na área urbana do entorno do 
distrito federal. Ou seja, mesmo que sua experiência recente seja a do trabalho urbano, formal ou 
informal, assalariado ou por conta própria já trazem embutido um conhecimento de produção e 
hábitos do mundo rural. 

No momento atual de execução do projeto do CAAUP de Salvador, a coordenação não 
tem levantamento do perfil dos agricultores membros dos grupos contemplados pelo CAAUP. 
Conseguem estimar que estão contemplando o previsto nas demandas dos editais, e consideram 
que em torno de 70 a 80% do público atendido são mulheres. Já está contemplado nos trabalhos 
pelo menos um grupo quilombola, um grupo com pessoas portadoras de necessidades especiais 
e estão trabalhando com uma Associação focada em recuperação de jovens dependentes 
químicos, considerados em situações de risco social18. Na perspectiva dos coordenadores do 
projeto, até sua completa execução será atingindo o perfil de beneficiários para os quais foi 
inicialmente proposto. É importante destacar o perfil de agricultoras e pescadoras/marisqueiras 
das mulheres envolvidas nos projetos que trabalham com essas atividades. São mulheres com 
perfil jovem, de origem negra, donas de casa no perfil de agricultoras familiares, todas 
estimuladas com a possibilidade de concretizar algumas de suas demandas através do projeto de 
agricultura urbana e periurbana. 

As faixas etárias são diversas, mas percebe-se, dos CAAUPs de Curitiba e Maringá uma 
concentração nas idades mais avançadas (50-60 anos), com grupos de pessoas aposentadas e 
de afazeres domésticos, embora se constata a presença também de participantes jovens 
(ajudando seus pais ou sendo responsáveis por canteiros próprios em hortas comunitárias). No 
caso de Belém o perfil dos beneficiários é mais jovem, com predomínio de pessoas ainda em 
idade produtiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

18  O Projeto acordado com o MDS prevê o beneficiamento direto de 1.000 famílias, sendo 75% (750) 
beneficiárias do Programa Bolsa Família. Estimou-se no projeto proposto que 75% das famílias sejam afro-
descendentes, com preferência para quilombolas, 65% dos beneficiários sejam mulheres, 20% sejam 
idosos, 20% sejam jovens em situação de risco social e 5% sejam portadores de deficiências. 
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Quadro 27 - Entrevista com o prefeito Chico Santos, do município Fazenda Rio Grande – Região 
Metropolitana de Curitiba, Paraná 

 “O nosso município era uma área rural ainda. Ele 
tinha uma grande tendência na questão rural e nossa 
população urbana 90% veio do interior do Paraná ou 
de outros interiores do nosso país afora, como Santa 
Catarina, Rio Grande, e estas pessoas que vieram 
destas regiões já tinham acessibilidade ao plantio, já 
eram da lavoura, alguns já tinham até o costume de ter 
sua própria horta em casa. Com este projeto, com esta 
dedicação da Emater, com a nossa equipe da Emater, 
com o seu Mário e da nossa direção da agricultura, 
que temos o nosso diretor, não é uma secretaria, mas 
com a dedicação destas equipes nós fomos buscar 
estes projetos junto à Emater e junto também da Ação 
Social do município, unindo o útil ao agradável, onde 
nós conseguimos, através dos CRAS, através das 

reuniões, a participação da comunidade realmente com interesse de produzir um alimento saudável para 
sua família. Que essa é uma das questões fundamentais que sempre pregamos e pregamos onde se usa 
muito a questão até do adubo orgânico, o aproveitamento realmente daquele resíduo sólido que se produz 
nas residências, usufruindo isto como adubo e dando assim uma redução do lixo doméstico das 
residências e dando a estas famílias também uma condição de fazer o plantio para alimentar a família. E 
claro, aquele que tem um espaço um pouco maior vai produzir um alimento para sua famílias. Ou quem 
sabe! algumas pessoas estão pensando em vender. Alguns já estão vendendo aquilo que é produzido no 
quintal da sua residência ou, em alguns casos, em terrenos baldios, ou em convívio com o vizinho que tem 
um terreno e não está usufruindo. Pede para o vizinho cuidar. Então, a gente está percebendo que este 
projeto vai trazer para dentro do nosso município uma melhor qualidade de vida, uma alimentação mais 
saudável e também uma renda extra para as famílias que se dedicam realmente a produzir um pouco mais 
e tendo condições de atender, quem sabe, além do vizinho, as quitandas, os mercados mais próximos às 
suas residências trazendo esta comodidade às famílias. E o melhor de tudo: as famílias ensinando os 
filhos, às crianças também a plantar a sua mudinha, a saber o tempo que leva para produzir estas mudas, 
para poder crescer com este sentimento que realmente se plantando, cuidando, regando, usando o adubo, 
limpa melhor o terreno, você pode comer e vai comer, com certeza, comida mais saudável, dentro de uma 
qualidade de alimentação muito boa para as famílias do nosso município”.      

 
Embora sem estatísticas precisas, ficou evidente também que os beneficiários das ações 

de AUP em todos os casos tendem a ser pessoas em situação de vulnerabilidade social, muitas 
vezes incluídos em outros programas sociais, o que significa uma inicial e desejável interatividade 
entre políticas públicas.  

Quanto à questão de educação formal, percebe-se que no geral os beneficiários 
contatados são alfabetizados, mas com dificuldades próprias de leitura e interpretação de textos 
(bulas e orientações escritas, no caso). Neste sentido, é grande o desafio da Assistência Técnica, 
na medida em que muitos cursos e materiais didáticos distribuídos, e mesmo os insumos, 
implicam em uso cuidadoso que vem registrado de forma gráfica. 

 
4.2.3.2.  Formas de organização e relação com movimentos sociais 

De forma geral, todos os empreendimentos comunitários visitados são caracterizados pela 
existência de organizações sociais. No CAAUP de Belém o projeto se divide em dois grupos 
distintos. De um lado existem os assentados da reforma agrária, ligados ao MST, com forte 
tradição de organização e luta. Estes já tinham, antes de seu envolvimento com o CAAUP, uma 
experiência organizativa prévia que foi o seu ponto de partida de relação com o projeto. Este 
também é o caso do Movimento das Mulheres das Ilhas de Belém (MIB), interlocutor do CAAUP 
na Ilha de Cotijuba. Já no caso das ocupações periurbanas, como a do assentamento Dorothy II 
ou Mari Mari, os beneficiários encontravam-se em um estágio de organização muito mais precário, 
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e a interação promovida pelas ações de AUP cumpriu um papel importante no sentido de 
fortalecer as dinâmicas coletivas e os processos de organização social. 

 
Quadro 28 - Entrevista com Antônio Edson de Oliveira, assessor técnico do projeto do CAAUP de Belém. 

 “Eu acho que ele veio para fortalecer porque um ponto 
positivo também do projeto é que nas áreas em que a 
gente ainda não tinha esta experiência de movimentos 
sociais, mas eles já tinham uma visão organizacional, 
mesmo que seja da própria área, mas que eu acho que o 
CAAUP, por ele ter esta participação do movimento social, 
ele veio para contribuir neste sentido, porque, por exemplo, 
quando existiu as discussões dos conselhos gestores, as 
pessoas que não faziam parte dos movimentos sociais, 
eles observaram isto e começaram também a se organizar, 
não necessariamente se organizar, mas a perceber a 
importância que tem se organizar. Então, veio para 
contribuir nestas áreas que não tinham. O projeto veio a 
contribuir para trazer esta experiência do movimento social, 

que tanto é que, hoje, as pessoas agradecem muito por este aprendizado mesmo ao não ter passado por 
esta militância, mas que está contribuindo muito. Então, houve muita troca neste sentido da organicidade, 
de como se organizar, o que é necessário, como que a gente deve fazer. Então, eu acho que foi importante 
para fortalecer cada vez mais estas áreas que já têm uma ideia desta questão da luta. Então, eu acho que 
veio para contribuir”. 

 
No caso do CAAUP de Brasília, a totalidade dos participantes do projeto tem relação com 

movimentos sociais organizados, na medida em que a própria iniciativa do projeto veio do MST. 
Esta condição determina uma maior organicidade dos grupos envolvidos na medida em que os 
beneficiários do projeto já tem experiência de organização. Mesmo no caso do assentamento 
Colônia I, que rompeu e se desligou formalmente do MST, os agricultores envolvidos não apenas 
têm experiência de organização, como também se mantiveram articulados coletivamente. 

Os grupos atendidos no CAAUP de Salvador, na sua maioria, são formalizados, ou seja, 
são registrados na forma de uma associação ou instituição, caracterizando uma atividade de 
grupo ou comunitária. Todos possuem domínio de gestão sobre a área onde será realizado o 
empreendimento, horta ou agroindústria. Mesmo quando o espaço físico não é de propriedade do 
grupo, eles têm realizado contrato para formalizar o uso da área. Os critérios para a seleção dos 
grupos comunitários basearam-se no processo de diagnóstico realizado com cada grupo e 
incluíram, ainda, o diálogo com as metas do projeto, tendo especial atenção para atender o perfil 
do publico previsto inicialmente, como de serem mulheres, afrodescendentes, e também ter 
garantia de contrapartida do município para facilitar o acesso a recursos que não estavam 
previstos no projeto, principalmente aqueles para viabilizar a instalação das agroindústrias ou 
unidades de processamento de produtos já que no projeto não há recursos para serem investidos 
em instalações.  

Os grupos do CAAUP de Belo Horizonte podem ser caracterizados pela variedade de 
formas de organização e níveis de integração e articulação. Existem associações formais, grupos 
informais e associações em assentamentos da reforma agrária. Em termos gerais, os grupos 
participam de três tipos de espaços de organização prévia e independente mas diretamente 
vinculada ao CAAUP: AMAU- Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana, que reúne grupos 
de Agricultura Urbana da RMBH na socialização dos conhecimentos de agroecologia, das 
políticas públicas relacionadas e das práticas solidárias de comercialização; MST- Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, que organiza famílias de trabalhadores rurais em 
acampamentos e assentamentos de Reforma Agrária; e, Brigadas Populares e o MLB- Movimento 
de Luta dos Bairros, que atuam na organização popular de ocupações urbanas, vilas e favelas da 
RMBH. Adicionalmente, alguns desses grupos recebem apoio técnico e político das ONG 
vinculadas ao projeto (REDE e IPES). 
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Os CAAUPs de Curitiba, Maringá e Joinville, são caracterizados pela existência de 
organizações sociais como Associações de Bairros, Associações especificamente de Hortas 
Comunitárias, Cooperativas e Movimentos Sociais (MST no caso concreto). As organizações 
sociais, com origem na própria comunidade, significam alto fator de coesão social o que dá uma 
garantia de sustentabilidade social e reconhecimento público para o programa na medida em que 
a comunidade organizada, além de definir melhor coletivamente suas demandas, tem poder de 
pressão política e melhor gestão social do empreendimento. Algumas expressões espontâneas de 
coesão social são verificadas e trazem um caráter lúdico além de pedagógico, como por exemplo 
o “Banco da Colegagem” criado pelos próprios agricultores urbanos participantes do projeto em 
Maringá para reunirem-se ao final do dia para trocarem informações sobre suas experiências e 
mesmo contarem piadas e “causos”. É certo também que, em alguns casos analisados na região 
metropolitana de Curitiba percebe-se uma influência demasiada forte dos Agentes de AUP, o que 
pode ser considerado natural (mas não desejável) no início de um processo já que as 
comunidades visitadas não demonstraram ter participado efetivamente da elaboração das metas 
do projeto. 

Em Curitiba os empreendimentos de Hortas Comunitárias, como já mencionado, têm 
garantia de uso do espaço nos casos da ocupação dos terrenos sobre os dutos da Petrobrás e 
nos Assentamentos de Reforma Agrária, já titulados pelo INCRA. No caso de áreas Quilombolas 
(assentamento do município de Lapa) a titulação está em processo de regularização, em espera 
de ser bem sucedida por não existirem conflitos de posse e pela ocupação histórica do espaço. 
Ressalte-se a existência de hortas escolares e institucionais (CRA’s - Centros de referência em 
Assistência Social) que, mesmo algumas em fase de implantação, já têm características de 
projetos pedagógicos importantes com garantia de espaço produtivo continuado. 

No caso de Belém, o programa de capacitação envolvia conteúdos de cidadania e de 
organização, que tiveram uma contribuição significativa para fortalecimento da organização dos 
grupos. O depoimento de uma das organizadoras da horta no assentamento Dorothy II é 
sintomático neste sentido quando afirma “eu não sabia que a gente tinha direito de ter uma horta, 
e de ser apoiada pelo governo”.  

Em Brasília a atividade do CAAUP cumpriu um papel importante na retomada de ações 
coletivas nos assentamentos. A ação do CAAUP contribuiu para neutralizar ou reduzir a tendência 
de isolamento individual dos agricultores, que uma vez assentados em lotes individuais 
frequentemente deixam de participar de atividades coletivas. A distribuição coletiva dos insumos, 
assim como a realização das atividades de capacitação contribuíram para uma retomada de 
iniciativas grupais. O exemplo disso é o assentamento Colônia I, onde das 24 famílias assentadas 
apenas 12 faziam parte do grupo de produção “Vida e Preservação”. Com a distribuição de mudas 
e a realização de atividades de formação, as demais famílias passaram também a se envolver nas 
atividades coletivas.  

Tanto em relação aos grupos que já tinham uma organização prévia, articulados enquanto 
movimentos sociais, quanto naqueles de organização menos estruturada, o trabalho de campo 
mostrou que as ações promovidas pelos CAAUPs contribuíram no fortalecimento da organização 
social dos envolvidos. Nos assentamentos do MST, em que se diagnosticava uma conjuntura de 
fragmentação e isolamento do trabalho dos assentados, o projeto retomou o processo de 
dinâmicas coletivas. As atividades de capacitação, todas elas coletivas, e o fomento a atividades 
produtivas geradas a partir deste processo, permitiram um fortalecendo de ações coletivas. 
Mesmo em caso de beneficiários não organizados em movimentos sociais os projetos 
impulsionaram atividades associativas para a organização do trabalho coletivo, ou fortaleceram as 
associações existentes. 

Já no caso dos grupos de beneficiários ainda sem um processo organizativo prévio, o 
processo de organização do trabalho coletivo tem um papel importante no sentido de um 
aprendizado teórico e prático acerca da importância da organização. Neste sentido a interação 
com as instituições que implementam as ações de AUP proporcionam um processo de interação 
que vai além da capacitação para a produção.  
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4.2.4. Dimensão Institucional e política 

Do ponto de vista da dimensão institucional e do processo de implementação de uma 
política nacional de AUP a experiência dos CAAUPs mostra que as ações do MDS têm uma 
contribuição significativa no sentido de enraizar a política nos territórios. Este processo se dá, em 
primeiro lugar, pelo simples “efeito demonstração” resultante do sucesso da implementação dos 
empreendimentos. Em todas as regiões metropolitanas estudadas o sucesso local das ações, em 
termos de produção, e a visibilidade dos empreendimentos, decorrente das iniciativas de 
comercialização tem um impacto tanto junto ao público em geral como com relação a instituições 
governamentais e organizações da sociedade civil. 

 
4.2.4.1.  A construção da política de AUP nas regiões 

A constituição no CAAUP de Curitiba contribuiu no sentido de um ganho de escala, na 
medida em que possibilitou a ampliação de uma política que tinha uma dimensão municipal 
(Município de Curitiba) para um número maior de cidades da região metropolitana. Este 
envolvimento de um número maior de municípios foi ainda acompanhado de uma incorporação da 
EMATER-PR, instituição de extensão rural do governo estadual, enquanto protagonista de ações 
de AUP em nível regional. Esta ampliação do número de atores sociais, ainda que restrita à esfera 
estatal, certamente contribui para uma consolidação de uma dimensão metropolitana à política de 
AUP.  

A aproximação mais bem sucedida em termos de envolvimento de novos parceiros se deu 
com as instituições do governo do Estado, particularmente a Secretaria de Agricultura do Estado 
do Pará e a EMATER, sua vinculada. O processo de aproximação com estas duas instituições, 
resultou no já citado envolvimento do governo estadual, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social no processo de construção de uma política de AUP na região. Outra 
frente de aproximação bem sucedida, agora no campo da sociedade civil, foi com o CONSEA, que 
se tornou um interlocutor importante pese a sua limitada capacidade operacional em termos da 
implementação de políticas.  

Esse processo ocorreu no CAAUP de Belém, na medida em que o apoio do MDS a ações 
na região também contribuiu para uma ampliação da visibilidade e para uma disseminação de 
práticas de AUP na região. A constituição do CAAUP e as ações de implementação deste projeto 
possibilitaram a incorporação de novos parceiros locais em um processo que culminou no 
envolvimento do governo estadual, que se habilitou a participar do edital de 2009, assumindo 
também seu papel na implementação de ações e na construção de uma política de AUP na região 
metropolitana de Belém. A equipe da Incubadora da UFPA que dirige o CAAUP de Belém, por sua 
vez, protagonizou iniciativas na construção de uma política de AUP na região. No conjunto de 
atividades de capacitação propostas em seu plano de trabalho incorporou também a realização de 
um seminário de lançamento do CAAUP, no qual um grande número de instituições públicas e 
privadas, assim como pesquisadores, professores, alunos da universidade e representantes dos 
movimentos sociais foram convidados a debater e conhecer melhor as práticas de AUP. Esta 
atividade pública de sensibilização e divulgação da AUP na região teve um papel importante no 
sentido de ampliar o conhecimento do público local sobre o tema. No entanto este trabalho de 
sensibilização e envolvimento de novos parceiros não foi inteiramente bem sucedido. Os esforços 
por envolver as prefeituras dos municípios da região metropolitana nas ações de AUP não 
motivou a adesão. Nem a prefeitura de Belém, em cujo território se implementaram os projetos do 
CAAUP, nem os demais municípios da região chegaram a se envolver de forma efetiva com o 
processo. A relação com o CONSEA local se limitou a contatos mais ou menos informais que não 
resultaram em nenhuma ação concreta conjunta. 

Já no em Brasília o trabalho do CAAUP teve um impacto mais limitado, decorrente de uma 
menor densidade da organização autônoma da sociedade civil na região. A ação do CAAUP, em 
termos da implantação de uma política de Agricultura Urbana na região foi mais de natureza 
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propagandística. As ações do CAAUP foram noticiadas na imprensa, e o projeto produziu cartilhas 
e publicações que contribuíram na disseminação dos conceitos de agricultura urbana e 
agroecologia na região. No entanto o DF não possui sequer um CONSEA organizado e tanto as 
ações do setor público como da sociedade civil relativas à segurança alimentar são muito frágeis. 
Este fator foi decisivo no sentido de limitar as possibilidades de que a ação do CAAUP 
contribuísse para a construção de uma política de AUP na região. 

Na prática, o CAAUP de Belo Horizonte ainda não abordou a construção de uma política 
pública de AUP e não fica claro em que momento o processo de planejamento estratégico 
participativo será iniciado. Inicialmente o CAAUP foi concebido como um projeto, mas com o 
desenvolvimento do trabalho do Comitê Gestor, esta visão muda e o CAAUP começa a ser visto 
como um espaço permanente de promoção da AUP na RMBH. Isto é claro para o Governo de 
Estado (ITER e SEDESE manifestaram interesse em fortalecer a AUP através do CAAUP) e nas 
ONG que apoiam o processo. Uma adesão mais decidida dos movimentos sociais e, sobre tudo, 
sua continuidade no processo ainda não é certa devido às dificuldades vividas na implementação 
das atividades práticas de fomento e a problemas administrativos para o pagamento dos técnicos 
e Agentes de Desenvolvimento Local vinculados aos movimentos. Por outro lado, o interesse 
político expressado pelo Governo de Estado não se materializou em um orçamento mínimo que 
garanta a gestão do CAAUP por fora dos recursos provenientes do MDS. O inicio das atividades 
do projeto da SEDESE poderá resultar num momento chave na consolidação de uma equipe de 
gestão do Governo de Estado que se pode se fortalecer com a incorporação de novos técnicos. A 
mudança do CAAUP para a Cidade Administrativa será um novo desafio para a gestão que 
privilegia o trabalho horizontal entre áreas. O CAAUP-RMBH promoveu a nível nacional a criação 
de uma rede nacional. Contudo, devido a suas debilidades internas, em especial a falta de equipe, 
não consegue articular este espaço. 

A implementação do CAAUP de Salvador merece destaque em relação aos passos 
pioneiros e positivos em direção à consolidação do tema da AUP naquela região. A primeira ação 
estratégica foi a de sensibilizar o corpo de técnicos da EBDA, Empresa propositiva e executadora 
do projeto do CAAUP. Um segundo momento estratégico foi a organização do Seminário Regional 
de AUP, em outubro de 2009, que envolveu diversos atores locais, setores governamentais e 
organizações da sociedade civil, incluindo a participação dos agricultores. Em torno de 300 
participantes se envolveram com o Seminário e a participação nele foi lembrada como de grande 
importância em dois grupos visitados: o grupo Quilombola Dandá e as agricultoras de Lauro de 
Freitas. Para mobilizar atores estratégicos na participação do Seminário, os coordenadores do 
CAAUP realizaram diversas reuniões, palestras e contatos importantes como com o Consea-BA, 
com as Prefeituras, as Universidades, o Território Metropolitano e com outros setores 
governamentais e não governamentais. Após a mobilização foram feitos contatos da coordenação 
de articulação do CAAUP com as prefeituras da RMS. Isso gerou um resultado positivo com o 
envolvimento e participação de representantes dessas prefeituras no Seminário. Esse contato 
direto com as prefeituras tem sido constante e tem surtido um resultado positivo como são as 
contrapartidas para a implementação das unidades produtivas nos respectivos municípios. A 
prefeitura de Lauro de Freitas ressaltou o apoio recebido dos técnicos da EBDA para efetivação 
das DAPs para os agricultores que participam do PAA. A partir da realização do Seminário foi 
constituído o Coletivo Metropolitano, que está em funcionamento há um ano. Este Coletivo, 
dialoga bastante com a proposta inicial do MDS para a implementação da política de AUP. 
Envolvidos no coletivo há 76 instituições participantes, com média de 41 presentes nas reuniões 
realizadas durante esse primeiro ano de atividade. Pela diversidade de membros é possível 
afirmar que o envolvimento de atores Metropolitanos com o debate e ações de AUP está sendo 
significativo na RMS. Em relato do coordenador de articulação foi possível verificar que através do 
espaço de encontro e diálogo proporcionado pelo Coletivo está sendo possível conhecer as 
experiências de agricultura urbana que já vinham sendo desenvolvidas, com o apoio que a 
CHESF presta na implementação de hortas sob as linhas de transmissão elétrica. 
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No caso do CAAUP de Maringá a postura proativa no sentido da construção de uma 
política é muito positiva e marcante. As relações interinstitucionais são fortes e a relação com a 
sociedade é de compromisso estratégico, demarcando que existem condições claras para a 
implantação de uma política pública nacional, ou mesmo municipal e estadual. A própria 
Universidade Estadual de Maringá, através de um projeto de extensão mantém um Projeto 
Redifeiras destinado a apoiar feiras comunitárias de hortigranjeiros. Como outro exemplo pode-se 
mencionar a ação integrada com o Programa Pró-Egresso, destinado a trabalhar com jovens 
apenados no qual a equipe do CERAUP ministra palestras e orienta a formação de uma horta 
coletiva dentro de um Centro de Socioeducação (mantidos pela Secretaria Estadual de Justiça do 
Governo do Estado) destinado à recuperação de jovens infratores.É de caracterizar também a 
relação interinstitucional com as Prefeituras Municipais da RM de Maringá em que se percebe um 
grande entusiasmo e comprometimento por parte das mesmas e de seus representantes no 
trabalho com o CERAUP. Embora, por outro lado, se possa perceber em alguns casos uma 
determinada “personalização dos projetos municipais”, que pode derivar na tentativa de um uso 
político-partidário dos mesmos. Também com o CEASA Regional existe um espaço bom de 
interlocução inclusive a formação neste órgão público de um Banco de Alimentos destinado a 
reaproveitar produtos sem valor comercial mas plenamente em condições de uso que, de outra 
forma, iriam para o lixo. Está sendo organizado com o CERAUP o aproveitamento destes produtos 
através de processos de industrialização e processamento, apoiando os processos de formação e 
cursos que o CERAUP realiza com AUP. Outra integração digna de registro é realizada com os 
CAPs (Centro de Atenção Psicossocial) onde se introduziu hortas comunitárias que possibilitam 
uma ação terapêutica aos seus assistidos, além da produção de alimentos. 

No caso do CAAUP de Joinville a perspectiva é tímida e limitada pelas condições 
concretas que se estabelecem na parceria montada. A vinculação estreita e dependente com um 
Movimento Social específico (MST) que tem claramente seus objetivos e uma força política 
significativa, traz para o projeto um conjunto de condicionantes que demarcam uma atuação “à 
reboque” das decisões deste Movimento, tirando do programa sua natureza de produção urbana e 
mesmo diversificada. Em momento algum está se afirmando que o MDS não deve apoiar os 
Assentamentos de Reforma Agrária e que não deva ter interlocução com o MST. O que é 
questionável é a inclusão destes parceiros, que tem uma ação tipicamente rural, neste tipo de 
programa que visa um apoio à Agricultura Urbana e Periurbana. Desta forma, atendem-se os 
interesses do MST como movimento político em detrimento de populações urbanas carentes, 
muitas das quais tem origem no êxodo rural e na expulsão de suas terras em passado recente. 

 
4.2.4.2.  Relação dos projetos com o MDS 

A relação entre as equipes gestoras dos projetos locais com o MDS/SESAN é um dos 
pontos que demandam uma reflexão especial quando se pensa na construção e 
institucionalização de uma política nacional de AUP. O ministério, enquanto instituição 
formuladora e financiadora das políticas estabelece a metodologia, os critérios, os ritmos e os 
procedimentos a serem adotados, o que implica em uma incidência muito forte sobre os projetos. 
Esta incidência tem aspectos positivos e negativos, que vão muito além do simples repasse de 
recursos. 

Os aspectos positivos desta relação estão associados em primeiro lugar a todo um 
processo de capacitação dos quadros gestores dos projetos por parte da SESAN/MDS. Os 
seminários realizados, a assessoria prestada pela SESAN na implementação dos projetos, as 
capacitações e os materiais produzidos são avaliados muito positivamente. Além disso, os 
gestores de todos os CAAUPs se referem de forma muito favorável aos espaços de debate 
constituídos no processo de gestão coletiva de todo o processo de construção da política nacional 
de SAN. As reuniões nacionais periódicas, realizadas em Brasília, tem se constituído em um 
importante espaço de debate, capacitação e troca de experiências. 

Por outro lado, são identificados problemas, especialmente do ponto de vista 
administrativo. Há uma queixa generalizada acerca da complexidade dos mecanismos de gestão 
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e de prestação de contas, considerados muito complexos e burocráticos. Nos depoimentos dos 
gestores do CAAUP da região metropolitana de Curitiba, o MDS é apontado como um órgão que 
“cobra”, mas não favorece outras ações de apoio técnico e metodológico. Segundo os gestores de 
Belém, o tempo e o trabalho consumido para dar conta do processo administrativo prejudicaram 
de maneira significativa o desempenho do projeto. Quadros técnicos responsáveis pelo processo 
de assessoria técnica aos agricultores consumiram boa parte do seu tempo operando tarefas de 
natureza burocrática. 

Uma dimensão importante da relação dos CAAUPs com o MDS diz respeito ao modelo de 
construção da política. O centro da estratégia da SESAN/MDS são os editais que financiam 
projetos de duração limitada no tempo. O desenho institucional deste processo, seus 
procedimentos para o acesso a recursos e os mecanismos de monitoramento são baseados na 
transferência de recursos a fundo perdido por um prazo de dezoito meses, com possibilidade de 
aditivos que ampliam este período. Este modelo estabelece um padrão de relação que é 
percebido pelos interlocutores como um limite significativo em termos da sustentabilidade dos 
projetos. Em alguns casos o tempo e o trabalho investido na formulação do projeto, na articulação 
dos parceiros locais e no atendimento das exigências do ministério, somado ao tempo despendido 
no processo posterior de prestação de contas chegou a ser maior do que o tempo despendido nas 
atividades fim. Além disso, o horizonte de tempo limitado a um ano com mais um período de 
aditamento, tende a ser percebido como um obstáculo à sustentabilidade das ações de apoio à 
AUP. Os relatos de gestores de forma quase unânime dão conta de uma grande quantidade de 
energia despendida nas atividades meio, em detrimento do trabalho de capacitação e fomento. 

O fluxo de informações também foi considerado precário, com as orientações relativas aos 
mecanismos de gestão chegando de maneira fragmentária, dificultando o processo de 
administração cotidiana dos CAAUPs. As orientações relativas à prestação de contas ou à 
elaboração dos relatórios muitas vezes chegavam depois do trabalho feito, resultando em 
retrabalho. Estes problemas, no entanto, são compreendidos nos marcos de uma política em 
construção. Conforme a gestora do CAAUP de Belém, “o que se tem é um processo de 
aprendizado coletivo e conjunto, no qual os problemas de gestão resultam do caráter inovador e 
inédito da política que vem sendo implementada”. É importante, contudo, reconhecer a 
necessidade de melhoria dos fluxos de informação: simplificação dos procedimentos, maior 
capacitação das equipes locais e redução da burocracia. Ações neste sentido são fundamentais 
no sentido de concentrar os esforços das equipes dos CAAUPs nas atividades fim dos seus 
projetos.  
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5. CAPITULO 5 

UM BALANÇO GLOBAL 

As conclusões deste estágio da pesquisa podem ser divididas em três partes.  
Uma primeira diz respeito às questões mais gerais que suscitaram a investigação. Na nota 

metodológica que orientou o trabalho de pesquisa os objetivos da investigação foram 
sistematizados na forma de algumas perguntas orientadoras, que conduziram o trabalho de 
campo e o processo de análise da construção da política nacional de AUP. A partir destas 
perguntas é que se pode iniciar o processo de sistematização dos resultados da pesquisa.  

Uma segunda perspectiva de análise resultou em um levantamento mais sistemático das 
potencialidades e debilidades das ações do MDS na construção de uma política nacional de AUP. 
A segunda seção deste capítulo tem como objetivo aprofundar a reflexão acerca desta perspectiva 

Por fim, são apresentadas algumas considerações finais que buscam identificar os pontos 
chave de uma reflexão acerca do conjunto do processo, apontando pontos críticos e debates 
conceituais que precisam ser aprofundados no sentido de dar uma continuidade no processo de 
construção da política, qualificando a intervenção do MDS, apresentadas no capítulo 6. 

 
5.1. A construção da política nacional 

A implementação da pesquisa tinha como base um conjunto de perguntas orientadoras, 
cujas respostas contribuem para qualificar o balanço geral do processo e permitem abrir o 
caminho para as reflexões críticas e o balanço geral a ser realizado. Estas perguntas estavam 
relacionadas às distintas dimensões de análise do impacto das ações de AUP. 

As ações do MDS efetivamente contribuíram para um processo de fortalecimento da 
consciência cidadã acerca da AUP. Prefeituras, universidades, instituições vinculadas à extensão 
rural, governos estaduais e mesmo, em certa medida, a opinião pública nas regiões dos projetos 
passaram a conhecer e reconhecer a AUP como uma prática relevante e capaz de proporcionar 
benefícios coletivos. E estes resultados não se relacionam somente com a sensibilização e 
envolvimento de governos e sociedade civil mas também, no sentido de que o processo de 
implementação das ações da AUP contribuiu também para em termos do fortalecimento da 
organização social dos seus beneficiários. Não apenas as organizações pré-existentes foram 
fortalecidas como a instauração de processos coletivos gerou novas formas associativas. 

As ações do MDS permitiram um processo de capacitação que avançou no sentido da 
disseminação de práticas agroecológicas, da capacidade de melhoria das condições nutricionais 
dos grupos envolvidos, da valorização da organização social. E, para além destas dimensões de 
capacitação que contribuíram na melhoria da qualidade de vida dos grupos beneficiários, as ações 
desenvolvidas pelo MDS/SESAN possivelmente ampliaram sua capacitação para acessar políticas 
públicas num sentido mais amplo. Consciência de cidadania e capacidade técnica de interlocução 
com o poder público foram resultados das ações do MDS. 

Foram fortalecidas as ações coletivas de produção dos grupos de beneficiários envolvidos. 
Mas as ações de comercialização tiveram menos ênfase e, consequentemente, um desempenho 
menos significativo. E a dimensão de beneficiamento e agregação de valor não foram 
desenvolvidas em escala relevante. 

Os recursos orçamentários aplicados pelo ministério deram sustentabilidade a um grande 
número de empreendimentos nas regiões de atuação do projeto. Uma política permanente de 
alocação de recursos orçamentários permitiu uma grande expansão das práticas de AUP no país 
como um todo. Além disso, a disseminação de projetos, e a construção de parcerias institucionais 
com governos municipais e estaduais serviu como um elemento indutor da alocação de recursos 
de outras esferas do poder público para políticas de AUP. 

Ainda que de forma desigual, as ações do MDS vem conseguindo envolver uma 
multiplicidade de atores na construção de uma política nacional de AUP. Os atores envolvidos vão 
desde os mais institucionais, como prefeituras, governos estaduais, universidades, instituições de 
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ATER, até um grande conjunto heterogêneo que vai desde movimentos sociais organizados de 
base nacional, passando por organizações locais, até chegar a grupos sociais vulneráveis sem 
qualquer tipo de organização prévia mais estruturada.  

O aporte de recursos por parte do MDS para projetos de AUP tem tido um impacto direto 
na gestação de um processo de institucionalização de uma política nacional. O enraizamento local 
de iniciativas e o envolvimento de atores sociais locais em nível municipal e estadual estabeleceu 
uma dinâmica que propicia as condições para a institucionalização de uma política. As parcerias 
locais, induzidas por esta política de fomento, vão convertendo-se em atores sociais que passam 
a incidir sobre as instituições no sentido de transformar os projetos pontuais em políticas públicas. 

Do ponto de vista da constituição de políticas mais homogêneas, em termos do seu perfil e 
abordagem metodológica, o programa nacional estabelece padrões nacionais que se desdobram 
em nível local em termos de uma ação local, independente das particularidades de cada região. 

 
5.2. Conquistas e desafios 

A próxima seção apresenta os principais achados em termos de conquistas e desafios 
gerais para a implementação da política nacional de agricultura urbana organizados com base nas 
seguintes dimensões de análise construídas a partir das diretrizes das Políticas de Agricultura 
Urbana e Periurbana e na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional– PSAN: 

 
5.2.1  Sensibilização, formação de gestores e disseminação do conhecimento e da 

informação 

Entre os principais achados e conquistas destacam-se: 
• A ampliação da base de parceiros com novos grupos/entidades, diferentes dos que 

tradicionalmente desenvolviam ações de AUP no Brasil e que se incorporaram a partir dos 
Editais. 

• Os cursos, presenciais e virtuais, promovidos pelo MDS melhoraram as condições de 
disseminação de conhecimento sobre AUP e contribuíram na formação de novos quadros 
capacitados, em especial entre os gestores dos CAAUP. Já entre os técnicos da 
implementação prática, o panorama não é o mesmo. 

• Como resultado, a Agricultura Urbana passou a ocupar novos espaços nas áreas urbanas 
e periurbanas e estimular outras ações de SAN nos territórios metropolitanos. 
 
Entre os principais desafios destacam-se: 

• A necessidade de incorporar como parceiros os grupos da sociedade civil e do poder 
público, especialmente municípios, com larga ação em AUP ainda não articulados na 
implementação da política. 

• A importância de melhorar o compromisso de alguns parceiros para a implementação da 
política e não somente para a execução de um projeto.  

• A necessidade de fortalecer as capacidades dos gestores em aspectos administrativos 
para garantir uma execução mais efetiva das ações. 

• Pese os avanços, ainda parece necessário melhorar a articulação na implementação das 
ações de AUP e as de SAN, tanto em nível do MDS (entre as diferentes Secretarias, 
Diretorias e Coordenadorias) e nos territórios municipais (com os CONSEAS, os 
equipamentos do MDS, outros projetos e sistemas municipais de SAN, etc.). 

 
5.2.2  Organização social e consciência cidadã 

Entre os principais achados e conquistas destacam-se: 
• A ampliação do acesso aos instrumentos de políticas públicas e da compreensão sobre o 

exercício de direitos, incluindo a: agricultores intra e periurbanos que trabalham em hortas 
comunitárias e quintais; famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; agricultores 
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familiares incluindo agroextrativistas, quilombolas e assentados da Reforma Agrária; 
portadores de necessidades especiais e dependentes químicos, entre outros. 

• Constituição de novos espaços de ação coletiva e fortalecimento dos existentes a nível 
local: grupos informais de agricultores intra e periurbanos, associações de assentados, 
associações de moradores, acampados da Reforma Agrária; ocupantes de espaços 
urbanos vinculados a movimentos sociais urbanos, hortas escolares, entre outros. 

• Os primeiros passos para a construção de um modelo de gestão que incorpora a 
participação dos movimentos sociais com potencial para articular as diferentes lógicas e 
promover formas mais sustentáveis de desenvolvimento urbano e das regiões 
metropolitanas. 
 
Entre os principais desafios destacam-se: 

• A organização é um processo delicado, demorado e demanda esforço sistemático. É 
necessário respeitar o tempo dos grupos para evitar a desmotivação. Neste sentido, o 
tempo de execução dos projetos não parece suficiente para a consolidação organizativa de 
novos grupos. Dever-se-ia pensar, em processos mais demorados. 

• A ausência, em alguns casos, de uma metodologia voltada para fortalecer a autonomia dos 
grupos em relação aos técnicos e agentes promotores, gera a possibilidade dos grupos 
desenvolverem uma relação de dependência com as instituições gestoras das ações. 
Assim se torna um desafio reconhecer e dar visibilidade as iniciativas metodológicas que 
promovam a autonomia e independência técnica e política dos agricultores/as e seus 
respectivos grupos, principalmente aqueles que envolvem cidadãos analfabetos ou mesmo 
analfabetos funcionais.   

• É real a possibilidade de que as dinâmicas dos movimentos se superponham às políticas 
de AUP. Uma característica mais presente nos casos em que as ações dos projetos 
aprovados se centraram na promoção de atividades em espaços rurais metropolitanos, nos 
quais os movimentos rurais já vinham desenvolvendo suas atividades. O desafio aqui se 
configura em fortalecer as orientações da política AUP e otimizar recursos públicos 
evitando que políticas setoriais se sobreponham em realidades semelhantes no território, 
enquanto que outras realidades ficam descobertas, situação possível de ocorrer, por 
exemplo, entre as políticas de AUP e da agricultura familiar ou reforma agrária, focada 
para a realidades rurais dentro do território metropolitano.  

 
5.2.3 Assistência técnica, provisão de insumos e fortalecimento de capacidades 

Entre os principais achados e conquistas destacam-se: 
• Verifica-se um importante aporte de insumos e de conhecimentos para a produção 

agroecológica que abarca a quase todos os projetos (em alguns casos foi necessário 
identificar fornecedores não cadastrados nos sistemas de compras das instituições 
gestoras) que impactou positivamente na geração de uma demanda para a produção de 
insumos e serviços em nível local. 

• Construção de inovações metodológicas e de soluções técnicas para a viabilização da 
AUP (ampliação da base agroecológica, produção de insumos, alternativas de 
comercialização). Seria importante ser sistematizada pelo MDS. 

• O aporte de novas dimensões e critérios na seleção e formação dos quadros de 
assessoria técnica (intersetorialidade, processos e seleção de equipes, diversidade no 
perfil técnico) que mostram a ampliação da base de técnicos em processo de capacitação 
prática, e em menor medida teórica, na agricultura intra e periurbana. 

• A incorporação das EMATER nas políticas de AUP permitiu aportar sua capilaridade, sua 
estrutura e conhecimentos e sua relação com as prefeituras facilitando a execução dos 
projetos. 
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• A incorporação de abordagens interdisciplinares combinando capacitação em conteúdos 
de formação política, cidadania, segurança alimentar e produção mostra o potencial dos 
currículos implementados nos projetos. 
 
Entre os principais desafios destacam-se: 

• Em alguns casos, identifica-se a necessidade de adequação da assistência técnica no 
sentido de ir além da assistência à produção incorporando aspectos vinculados à 
organização e gestão dos grupos, exercício de direitos, etc. 

• Em alguns casos as instituições de ATER não tem tradição de trabalho intraurbano e as 
universidades têm limites em seu trabalho de assessoria e extensão. O pessoal formado 
em práticas de extensão rural precisa ser qualificado em experiências de AUP. Parece 
necessário melhorar a capacitação teórica-prática das equipes técnicas com base em 
conceitos da agricultura urbana agroecológica e das metodologias participativas (de 
pesquisa, diagnóstico, monitoramento e planejamento), que permitam superar as práticas 
baseadas na extensão rural tradicional.  

• Onde ela é marcada, a influência na assessoria técnica por parte dos movimentos gera 
tensões na medida em que podem se desencadear conflitos de interesse entre os gestores 
de uma política abrangente e os interesses dos movimentos.  

• A análise dos currículos de capacitação permitiria construir um modelo de capacitação 
geral que servisse de base para as implementações locais incorporando conteúdos 
técnicos, organizativos e políticos. 

 
5.2.4 Condições organizativas e estruturais para integrar cadeias produtivas em 

AUP 

Entre os principais achados e conquistas destacam-se: 
• O Edital de 2009 incorpora e possibilita integrar ações dentro do conceito de cadeia 

produtiva, já com reflexos nos grupos e unidades produtivas. (Amadurecimento e 
incorporação de conceitos, a realização de capacitações e investimento para a 
incorporação do conceito de cadeias produtivas nos editais de 2008 para 2009). 

• Para as realidades periurbanas, com similaridades rurais, a integração de cadeia produtiva 
fica mais clara ainda que se tenha que pensar sua adequação à realidade específica das 
regiões. 

• No âmbito intraurbano, algumas experiências mostram o potencial de incorporar o conceito 
e a metodologia da cadeia para geração de renda com agricultores em hortas 
comunitárias. 

• Verifica-se a ampliação das ações na cadeia produtiva com a produção de insumos 
(defensivos, sementes, composto, fertilizantes, etc.). 
 
Entre os principais desafios destacam: 

• As alternativas de incorporação dos projetos de AUP intraurbanos em cadeias produtivas 
não são as mesmas do periurbana e rural metropolitanos. É necessário refletir mais sobre 
as metodologias ainda em implementação. 

• A duração dos projetos é insuficiente, se a sua pretensão é a de gerar processos 
autossustentáveis. O horizonte de 18 meses é curto para processos produtivos, gasta-se 
muito tempo para acessar os recursos dos projetos e para realizar as prestações de contas 
após e encerramento do prazo final do projeto. 

• Em alguns casos, a resistência ideológica por parte de alguns movimentos e organizações 
para incorporar o conceito e ações de cadeia produtiva limita seu desenvolvimento nas 
ações práticas.  

 
5.2.5  Vínculos com outras políticas e ações (em escala federal, estadual e local) 
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Entre os principais achados e conquistas destacam-se: 
• A indução de ações de outras esferas dos poderes públicos a escala municipal e estadual, 

tanto em investimentos financeiros quanto na articulação entre setores/entidades 
promovendo um maior compromisso com o tema da AUP e a indução à de elaboração de 
novos marcos normativos e legais. 

• A aproximação com as outras instituições a partir do trabalho conjunto, especialmente a 
escala local e estadual, facilita sua compreensão acerca da importância estratégica da 
AUP para o desenvolvimento das regiões metropolitanas. 

• A complementaridade com ações de apoio ao desenvolvimento local por parte de outras 
instituições e empresas públicas (Eletrobrás, CHESF, Petrobrás, Fundação Banco do 
Brasil), é importante, e deveria ser potenciado. 
 
Entre os principais desafios destacam-se: 

• A resistência por parte de alguns movimentos e organizações de aproximar o diálogo com 
o poder público (Prefeituras), em especial de alguns movimentos sociais que trabalham na 
reforma urbana. 

• Adicionalmente, verifica-se que algumas aproximações de caráter oportunista, voltadas 
exclusivamente para captação de recursos, podem comprometer as relações institucionais 
na base e a implementação da política. 

• Pese aos avanços, ainda existe pouca articulação no nível federal com políticas e ações 
afins dentro do próprio MDS e também junto a outros Ministérios e empresas.  

 
5.2.6 Institucionalização da AUP na política pública de SAN. 

Entre os principais achados e conquistas destacam-se: 
• A vontade política de implantação de uma política de AUP por parte do MDS se expressa 

na sucessão de Editais entre 2004 e 2009, na formulação de diretrizes políticas e na 
estrutura operacional com base a Centros de Apoio em Regiões Metropolitanas. 

• Identifica-se um avanço significativo na incorporação da AUP internamente no MDS, a 
partir da constituição e consolidação de uma estrutura no ministério (equipe técnica e de 
coordenação) e à implantação de um conjunto de ações contínuas de apoio à AUP ao 
longo do tempo.  

• A experiência de implantação de uma política de AUP por parte do MDS permitiu o 
aperfeiçoamento da metodologia de intervenção política no território (técnicos 
responsáveis por territórios e não por programas) melhorando a gestão interna e externa 
do MDS. 

• Os editais de 05/2008 e 09/2009 do MDS estimulam as instituições envolvidas a abrir uma 
discussão mais ampla com os demais atores sociais locais e regionais acerca das políticas 
de AUP como instrumento das políticas de SAN. 

• Algumas prefeituras e governos estaduais foram sensibilizados e passam a se 
comprometer com AUP transformando-se em parceiros além da implantação de um 
projeto. 

• Alguns CONSEAs (ainda poucos) incorporam a AUP nos marcos das políticas de SAN a 
nível estadual e municipal, mostrando que é possível institucionalizar a AUP nas políticas 
de SAN. 

• Constata se o desenvolvimento de múltiplas formas de gestão dos projetos, incorporando a 
participação dos beneficiários, a formação de grupos gestores para a implantação dos 
projetos e de coletivos metropolitanos para a implantação das políticas. 

• O desenvolvimento de indicadores e instrumentos de avaliação de impacto (geralmente em 
parceria com universidades), que poderiam servir como base para a conformação de um 
sistema de monitoramento de impactos a nível nacional. 
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Entre os principais desafios destacam-se: 
• Uma melhor articulação entre os Editais focados na promoção da AUP e os Editais 

focados na promoção da comercialização e o beneficiamento poderia melhorar muito o 
impacto das ações a nível local. 

• Em que pese a consolidação de uma equipe técnica e de gestão no MDS, parece 
necessário melhorar o perfil dos técnicos incorporando quadros formados no 
desenvolvimento dos projetos concretos, ou seja, aqueles profissionais que estão 
vivenciando a implementação dos CAAUPs nas diferentes regiões metropolitanas, e que 
estão acumulando experiências de perfil técnico e administrativo/gestão na realidade de 
implementação da política de AUP . As limitações da equipe, como p. ex., a alta 
rotatividade, dificultam sua capacidade em fazer o gerenciamento e monitoramento das 
ações. 

• A Coordenadoria Geral de Agricultura Urbana deveria analisar de forma mais cuidadosa a 
melhor forma de articular os distintos projetos que executa buscando potencializar o 
impacto (incorporando novos beneficiários não atendidos por outras políticas federais) e 
não duplicar os recursos (por exemplo, nas áreas rurais metropolitanas). 

• Identifica-se uma debilidade da discussão de fundo sobre o desenho da política nacional 
de AUP que deveria ser abordada na maior brevidade possível. Em especial mostra-se 
urgente um aprofundamento sobre o entendimento do conceito periurbano, o que facilitaria 
as decisões sobre a priorização dos investimentos relacionados a essa política; 

• A defasagem temporal entre a vontade política materializada nos editais e os processos 
reais de implementação dificulta a implantação da política (por exemplo a criação dos 
CAAUP e a capacitação das equipes gestores). 

• A pouca circulação de informação entre o MDS e os CAAUP e dos CAAUPS entre si 
dificulta um aprendizado comum. Falta uma metodologia específica para a gestão do 
conhecimento e da informação socialmente produzida. 

• A ausência de uma formalização interna dos procedimentos e ferramentas do MDS que 
oriente e dê seguimento à implantação local dos projetos (monitoramento e 
acompanhamento que permitam tomar decisões em momentos estratégicos) dificulta a 
gestão.  

• A maior parte dos grupos gestores se limitam a gerenciar o projeto, sem aproveitar o 
potencial de incorporar novos parceiros para a construção da AUP como política pública. 

 
5.2.7  Formulação de novos marcos legais e normativos 

Entre os principais achados e conquistas destacam-se: 
• Em nível federal, a PSAN incorpora por primeira vez numa lei federal a AUP como 

instrumento de SAN. 
• Constata-se o surgimento de novos marcos legais em escala municipal e estadual 

associados a programas de implementação de AUP desenvolvidos em áreas intraurbanas. 
• Verifica-se o estímulo à construção de novos marcos legais de AUP a partir da experiência 

dos CAAUPs. 
 
Entre os principais desafios destacam-se: 

• A pouca integração do debate da AUP com outros espaços de discussão de políticas 
públicas urbanas como Planos Diretores, Reforma Urbana, Minha Casa Minha Vida, etc. 

• A falta de clareza sobre qual o melhor caminho para a institucionalização da política 
nacional de AUP nos marcos da política de SAN. 

• A pouca incorporação da AUP nos currículos universitários e escolas técnicas para a 
formação de quadros técnicos, assim como nos currículos escolares como parte da política 
nacional de SAN. 
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5.2.8 Financiamento da política nacional de agricultura urbana e periurbana 

Entre os principais achados e conquistas destacam-se: 
• A alocação de recursos orçamentários para o financiamento de AUP a partir dos Editais 

lançados entre 2004 e 2009. 
• A existência de outros recursos do MDS que tem sido articulados para o financiamento da 

agricultura periurbana e rural metropolitana.  
• O potencial de integração de recursos do MDS com iniciativas de outras instituições 

públicas federais que financiam ações de desenvolvimento local  
• A alocação crescente de recursos municipais para ações de agricultura intraurbana, além 

do seu apoio aos CAAUPs. 
 
Entre os principais desafios destacam-se: 

• Os recursos investidos nos CAAUPs pelo MDS são insuficientes para sustentabilidade das 
instâncias produtivas fomentadas, recursos para subsidiar uso de água de qualidade, 
energia elétrica, assim como investimentos para instalações de unidade produtiva, como 
cercas ou pequenas construções que ficam como responsabilidades para os municípios, 
que muitas vezes, não tiveram esses recursos demandados no momento da elaboração 
das propostas para os editais e não possuem essa previsão de gasto no seu orçamento 
público no momento de implementação dos projetos aprovados nos editais do MDS. Cabe 
portanto garantir uma articulação maior entre os atores proponentes dos projetos com 
outros atores estratégicos locais, com destaque para os do poder público local. 

• O descompasso entre a aprovação dos projetos submetidos aos editais, o acesso aos 
financiamentos, a época de liberação dos recursos e os processos administrativos internos 
do MDS e de alguns proponentes, gera um baixo nível na execução do orçamento e na 
implementação de alguns projetos. Agilizar e esclarecer os tramites burocráticos, assim 
como verificar a capacidade de gestão (política e técnica) das equipes proponentes dos 
projetos é um desafio a ser superado na implementação dos projetos aprovados pelos 
editais fomentadores de AUP.  

• Os procedimentos de licitação são complexos e difíceis, e muitas vezes atrapalham a 
implementação dos projetos. Em outros casos determinam a compra de produtos de baixa 
qualidade e inadequados para os objetivos do projeto. 

• Em alguns casos, principalmente nos projetos vinculados as universidades, as instituições 
envolvidas na gestão financeira dos projetos cobram taxas administrativas que deslocam 
recursos que deveriam ser utilizados nas atividades fim. Com exceção do CAAUP de 
Joinville, em que os gestores conseguiram negociar com a Universidade o não desconto 
das referidas taxas, a partir do argumento de se tratar de um projeto de cunho social.  

• O MDS precisa refletir mais sobre os problemas administrativos, de gestão e os entraves 
políticos existentes na ponta capacitando os executores e dando maior seguimento à 
implantação da política à execução de projetos. 

• A articulação entre os recursos alocados pelo MDS e os recursos de outras fontes de 
financiamento por parte de outras entidades ainda é insuficiente. É um desafio articular 
políticas setoriais e iniciativas de financiamento que se complementam no nível federal, 
estadual e municipal, para fomentar a AUP.  

• Verifica-se uma defasagem entre as exigências formais de montagem dos projetos e a 
proposta de se realizar processos participativos de construção da política.  
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6. CAPITULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 
6.1. Necessidade de definir o foco de intervenção da Coordenadoria Geral de 

Apoio a Agricultura Urbana (CGAAU) 

1. As análises acerca do espaço geográfico e as reflexões sobre o desenvolvimento ignoraram-
se mutuamente até o início da crise econômica dos anos 1970. Após mais ou menos vinte e 
cinco anos de interesses separados, as reflexões que tentam associá-las ganharam 
importância. Assim, o espaço-lugar de desenvolvimento, ou seja, o simples suporte das 
atividades econômicas é substituído pela idéia do espaço-território carregado de vida, de 
cultura e de potencial de desenvolvimento. 

2. No âmbito rural, os 120 territórios de cidadania criados em 2008 mostram o papel estratégico 
que tem a planificação territorial no desenho e implantação das políticas públicas de 
desenvolvimento.  

3. Conceitos como espaços rurbanos, regiões agropolitanas ou territórios naturais (Izquierdo, 
2008) dão conta de um debate global que mostra a importância de articular o urbano, o 
periurbano e o rural como espaços de planejamento territorial para o desenvolvimento. 

4. As Regiões Metropolitanas brasileiras surgidas nos anos 1970, considerando que algumas são 
extremamente amplas e que não caracterizam efetivamente aglomerados ao redor de 
“metrópoles”, constituem espaços de planejamento e gestão de políticas públicas que 
superam um “território dado” cuja delimitação é político–administrativa, abrigando vários 
“territórios construídos” com suas particularidades. 

5. Por outro lado, a análise feita nas Regiões Metropolitanas permite verificar a importância do 
uso de espaços públicos ou privados, no interior e na periferia das cidades, antes desprezados 
como locais de produção de alimentos. Trata-se de “vazios urbanos”, atualmente com uso 
social qualificado pela implementação de hortas coletivas/comunitárias, produzindo alimento 
em quantidade e qualidade de alto valor nutricional. 

6. A produção e distribuição de alimentos em regiões metropolitanas mostram a importância de 
articular os territórios intra e periurbanos aos rurais metropolitanos, assumindo seu potencial 
de articulação e complementaridade. 

7. A recente aprovada Política Nacional de Segurança Alimentar Nutricional- PNSAN reconhece, 
pela primeira vez, em um marco normativo federal a produção urbana, periurbana e rural de 
alimentos.  

8. As ações promovidas pela Coordenadoria Geral de Apoio a Agricultura Urbana incluem três 
programas com claro enfoque territorial: os projetos de Agricultura Urbana e Periurbana; os 
projetos de Feiras de comercialização direta, e os projetos de Segurança Alimentar e 
Nutricional em acampamentos e assentamentos da reforma agrária. Todos focados em 
famílias em situação de insegurança alimentar, habitantes de áreas urbanas, periurbanas das 
cidades e áreas rurais metropolitanas.  

9. No entanto, ao se pensar na continuidade de um Programa de Agricultura Urbana e 
Periurbana, e mesmo na sua necessária transformação em Política Pública, torna-se 
fundamental definir claramente o foco principal da política pública e suas ações. 

10. Neste sentido, o aumento da produção e consumo urbano e periurbano deve ser a prioridade 
primeira de um Programa de Agricultura Urbana que focalize suas ações nos beneficiários de 
programas sociais como Bolsa Família que, embora tenham melhorado seu padrão de vida e 
consumo nos últimos anos, permanecem como grupo de risco do ponto de vista sócio–
econômico e, não são atingidos por outras políticas públicas produtivas, de geração de renda 
e de consumo alimentar qualificado.  
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11. Portanto, entende-se que as ações de produção intra e periurbana deveriam diferenciar-se das 
ações de produção rural metropolitana, inclusive estando em um mesmo território.  

12. A redefinição de alguns programas da CGAAU como o de SAN em acampamentos, 
promovendo a implantação de hortas como uma de suas ações prioritárias contribuiria para 
focar a destinação de recursos em áreas rurais metropolitanas evitando a duplicação de 
esforços ministeriais neste tipo de áreas de claro perfil rural. Dessa forma se o Programa SAN 
em acampamentos ampliasse sua atuação incluindo também os assentamentos, poderia se 
evitar o uso para realidade essencialmente rural daqueles recursos destinados para focar a 
realidade urbana e periurbana.  

13. Finalmente, perece necessário analisar o potencial de ampliar as ações para outras regiões 
não metropolitanas que possuem cidades pólo que apresentam dinâmicas territoriais similares 
e bolsões de pobreza dignos de programas de AUP. 

 
6.2. A importância de superar os limites administrativos e operacionais. Os 

recursos financeiros do Programa de Agricultura Urbana e Periurbana. 
14. Durante 2003 o MESA, Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, 

apoiou a implantação de hortas comunitárias, lavouras, viveiros, pomares, canteiros, criação 
de pequenos animais e a implantação de unidades de processamento e beneficiamento dos 
alimentos em cidades medianas y pequenas. 

15. Entre 2006 e 2007 o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através 
da Coordenação Geral de Apoio à Agricultura Urbana - CGAAU, implementa um Edital para 
produção, beneficiamento e comercialização agroalimentar em municípios que integram as 
capitais instituídas, por lei, como regiões metropolitanas por um valor de R$4.800.000,00 e, 
dois Editais para feiras livres e mercados públicos populares em municípios do semi-árido por 
um valor total de R$4.500.000,00. 

16. Em 2008 o financiamento por um montante de R$6.000.000,00, foca a criação de Centros de 
Apoio a Agricultura Urbana e Periurbana localizados em Regiões Metropolitanas e, novos 
editais para comercialização e compra direta da agricultura familiar/tradicional no semi-árido e 
em territórios da cidadania somam um valor  R$22.250.900,00. 

17. Em 2009 a CGAAU passa a denominar-se Coordenação Geral de Apoio a Agricultura Urbana 
e Periurbana e Sistemas Coletivos de Produção. A nova coordenadoria lança um novo Edital 
para Governos de Estado, em um valor de R$8.000.000,00, que busca articular a sua 
estratégia de intervenção baseada nos CAAUPs. Adicionalmente, se financiaram os Editais 
orientados para a comercialização direta da agricultura familiar/tradicional em Regiões 
Metropolitanas e no semi-árido por um valor de R$6.600.000,00.  

18. A evolução orçamentária mostra a importância que a agricultura urbana e periurbana têm 
alcançado nas ações do MDS que, entre 2004 e 2009, tem invertido mais de R$52.150.900,00 
em projetos de produção, processamento, beneficiamento e comercialização que favorecem 
diretamente milhares de agricultores/as.  

19. Mesmo com a vontade demonstrada pelo MDS para financiar a política, se constata um 
descompasso entre a aprovação dos projetos, a demora no acesso aos financiamentos, a 
época de liberação dos recursos e os processos administrativos internos no MDS e dos 
proponentes, situações essas que no conjunto, geram um baixo nível na execução do 
orçamento para a implementação dos projetos produtivos de agricultura urbana e periurbana. 
Os permanentes pedidos de extensão dos projetos confirmam essa realidade. 

20. Buscar uma negociação em conjunto a partir do MDS junto aos proponentes com perfil de 
universidade, tendo como exemplo o CAAUP de Joinville, para evitar a cobrança de taxas 
administrativas que acabam diminuindo os recursos destinados as atividades fins dos projetos;  

21.  Adicionalmente, os procedimentos de licitação baseados na Lei 8.666 são complexos para 
formular e executar projetos, prejudicando sua implementação e posterior prestação de 
contas. Outros problemas derivam da lógica de menor preço para a aquisição de insumos, 
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próprio dos procedimentos de licitação, que determinam, por vezes, a compra de produtos de 
baixa qualidade e inadequado para os objetivos do projeto. Finalmente, verifica-se uma 
defasagem entre as exigências formais de montagem dos projetos, que obrigam a definir com 
antecedência os rubros que serão licitados, interferindo na a proposta de realizar processos 
participativos na construção da política. 

22. O MDS precisa refletir mais sobre os problemas administrativos, de gestão e os entraves 
políticos existentes na ponta (capacitar os executores e dar mais seguimento). Esta é uma 
demanda dos gestores da política expressada reiteradamente tanto nos encontros do grupo 
gestor Nacional como nas visitas às Regiões realizadas durante esta consultoria. 

23. Uma análise detalhada dos problemas de gestão administrativa e financeira identificados com 
cada tipo de parceiro (empresas de pesquisa, governos estaduais, universidades, ONGs, etc.) 
permitiria apontar as ações necessárias para superar os gargalos encontrados.  

24. Recomenda-se dotar à CGAAU de recursos humanos qualificados (internos e externos) e de 
um Plano de Ação que inclua cursos, guias e manuais, visitas de acompanhamento e um 
sistema de monitoramento a fim de contribuir para fortalecer as capacidades de gestão 
administrativa e financeira dos gestores das políticas de AUP focalizados para os diferentes 
tipos de instituições. Entende-se por recursos humanos internos membros da equipe do MDS 
e externos possíveis consultores contratos ou convênios realizados com instituições que 
tenham perfil de realizar monitoramentos, como universidades ou institutos de pesquisa. 

 
6.3. O desafio da construção de um sistema de monitoramento e gestão da 

informação e do conhecimento para a Coordenadoria Geral de Agricultura 
Urbana e Periurbana e os gestores da política. 

25. O enfoque de seguimento de territórios em lugar de seguimento de ações adotado pela 
Coordenadoria Geral de Apoio a Agricultura Urbana-CGAAU mostra uma mudança 
significativa na gestão das atividades de agricultura urbana. Deveria ainda, melhorar a 
qualificação da sua equipe técnica, integrar mais os diferentes projetos executados pela 
Coordenadoria/SESAN e contar com sistemas de monitoramento e de gestão da informação 
mais eficazes. 

26. Parece necessário reforçar o perfil multidisciplinar da equipe do MDS incorporando novos 
técnicos/as formados em processos locais de implementação das ações de AUP como forma 
de aproveitar as novas capacidades profissionais instaladas no país. Como resultado das 
ações promovidas pelo MDS existe um grupo de técnicos jovens com experiência na gestão 
de projetos de AUP provenientes de universidades e governos que poderiam contribuir no 
futuro.  

27. Os avanços alcançados com a implementação do enfoque de seguimento territorial das ações 
de feiras e de AUP deveriam ser a base para uma maior integração das equipes técnicas e 
recursos relacionados com as ações de SAN em acampamentos e assentamentos da reforma 
agrária. Demanda-se e recomenda-se que se vincule à implementação com o enfoque no 
território para outras ações promovidas pela SISAN, como, por exemplo, a implementação dos 
equipamentos de SAN e do PAA.  

28. O desenho de um sistema de monitoramento de atividades/resultados e um sistema de 
monitoramento de impactos quantitativos e qualitativos permitiria qualificar os processos de 
gestão e de tomada de decisões da Coordenadoria. A supervisão e ou monitoramento 
sistemático e competente é uma ferramenta fundamental para a identificação de impasses, 
colher subsídios e redirecionar ações. 

29. Recomenda-se redesenhar as ferramentas de monitoramento de atividades/resultados (Fichas 
de seguimento de atividades e Relatório de execução) melhorando sua estrutura para que 
contribuam tanto no seguimento efetivo dos progressos como na prestação final de contas por 
parte dos executores. Nesse sentido, os gestores demandaram maior presença do MDS nos 
territórios e um acompanhamento mais qualificado (não só burocrático) dos processos.  
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30. O MDS deveria contar com um Sistema efetivo de monitoramento de impactos que aporte 
informação chave sobre os processos que se promovem. A elaboração de linhas bases por 
projeto (junto às universidades e ONGs) que permitam medir a evolução ao longo do tempo é 
uma ferramenta essencial que possibilita a caracterização quantitativa do público trabalhado 
em termos de gênero, geração, etnia, origem e natureza (rural, urbano), etc., junto a uma 
caracterização dos espaços produtivos e dos grupos. Esta dimensão é importante, pois, 
assinala o conhecimento aprofundado (e suas diferenciações) da realidade a ser trabalhada.  

31. Parece necessário contar com um sistema de gestão do conhecimento e da informação 
orientado à aprendizagem que inclua ferramentas e procedimentos que permitam sistematizar 
e capitalizar o conhecimento socialmente construído durante processos de implementação de 
atividades (identificar aprendizagens), transformando-o em conhecimento útil para outros 
(formular lições) e, disseminando-o de forma ampla. O uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (como os esforços realizados pela Rede SAN) deveriam ser parte do sistema 
junto aos espaços novos como os fóruns de aprendizagem ou plataformas de socialização de 
informação (p.e. é urgente melhorar a visibilidade da AUP no portal do MDS). 

32. Dessa forma, recomenda-se melhorar o uso de outras ferramentas de gestão disponíveis no 
MDS como as pesquisas financiadas pelo MDS, os atlas e os mapas temáticos, etc. 
Aprofundar na pesquisa e construção de novos conhecimentos deveria formar parte das ações 
priorizadas pela CGAAUP. 

33. Para viabilizar uma Política Pública desta natureza e grandeza seria fundamental ao MDS 
qualificar seu processo de supervisão, atuando de uma forma sistemática e com tempo 
suficiente para análises aprofundadas, realizadas nos próprios locais dos empreendimentos 
financiados. Se o MDS não tem pessoal disponível/capacitado para esta importante ação de 
monitoramento, recomenda-se a contratação de equipes ad hoc que possam dar seguimento e 
possam sistematizar as ações desenvolvidas no território. 

 
6.4. A necessidade de aprofundar as ações de assistência técnica e formação de 

gestores e agricultores urbanos nos territórios de intervenção. 

34. Os projetos financiados com os Editais de 05/2008 (CAAUP) e 09/2009 (Governos de Estado) 
incluem como uma linha de ação priorizada a assistência técnica aos agricultores familiares 
urbanos e/ou periurbanos, junto com a formação de gestores e beneficiários da política de 
agricultura urbana e o fomento a empreendimentos produtivos (produção, beneficiamento e/ou 
comercialização da produção), em sistemas integrados de produção agroecológica. 

35. A análise das regiões metropolitanas identificou a presença de diversos modelos de gestão 
que diferem segundo as características das instituições proponentes (universidades, 
EMATER, Governos de Estado) e dos parceiros (ONGs, Movimentos Sociais) aportando una 
enorme riqueza de análise. 

36. Atendendo a isto, os espaços de gestão e assistência técnica diferem em sua composição, 
dedicação horária, estrutura de apoio e perfil profissional, o que marca enormes diferenças na 
qualidade de execução dos projetos financiados pelo MDS.  

37. Em termos gerais os coordenadores aportados como contrapartida pelas instituições 
proponentes dos projetos, normalmente não possuem dedicação completa ao projeto 
(declaram ter entre 10 e 15 horas semanais) e, nem sempre, são escolhidos com base em um 
perfil para a gestão de ações de agricultura urbana. Normalmente carecem de equipes 
próprias de gestão e devem apoiar-se nas estruturas administrativas das instituições (para os 
serviços de secretaria, licitações, prestação de contas, etc.), o que muitas vezes dificulta ou 
atrasa a implementação das atividades propostas. 

38. A participação dos Movimentos Sociais Rurais (MST) e Urbanos (Brigadas Populares, MLB, 
Movimentos de Mulheres, etc.) na gestão dos projetos aporta riqueza e contribui para melhorar 
a governabilidade participativa no nível local, aproximando as lógicas de intervenção dos 
movimentos à gestão de ações e políticas próprias do Estado. Todavia essa aproximação 
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deve-se pautar na preocupação de garantir a expressão das diferenças, não fazendo com que 
a dinâmica dos movimentos hegemonize a agenda das atividades e nem a orientação para 
implementação das ações.  

39. Também se identifica certa preocupação com a conformação das equipes técnicas. A falta da 
natureza interdisciplinar das equipes de execução torna-se uma séria limitação em um 
programa de alto conteúdo social/SAN. Os processos de seleção deveriam priorizar o perfil 
profissional e o interesse dos técnicos mais que outros critérios como seu pertencimento a 
movimentos sociais o sua área de trabalho em certos municípios atendidos. Um maior 
seguimento e orientação de parte do MDS seriam recomendáveis. 

40. Outra questão que merece atenção é a qualificação dos técnicos para as especificidades do 
trabalho com AUP. Pela natureza dos serviços de Extensão Rural, sentido primordial e 
praticamente único de entidades como as Empresas de ATER (EMATERs) e outras 
organizações não governamentais que atuam na área de ATER, percebe-se que equipes 
técnicas formadas por alunos, ou recém formados, carecem de uma formação específica para 
atuar com processos de desenvolvimento e com o público urbano, principalmente 
considerando-se a natureza multiatoral do mesmo. Nesse sentido, as capacitações 
implementadas pelo MDS (presencial e virtual) nem sempre envolveram as equipes técnicas 
encarregadas da implementação das ações nos CAAUPs.  

41. As atividades de formação mostram o desenvolvimento de uma grande diversidade de 
conteúdos técnicos que incluem aspectos produtivos, de organização social e de 
fortalecimento das capacidades políticas dos gestores e agricultores urbanos. No entanto, 
mesmo que predominam os enfoques de produção agroecológica ou orgânica (baseados na 
clara orientação do MDS), no campo técnico-produtivo, recomenda-se formação específica em 
processo de agricultura de base ecológica. A compilação e análise dos currículos aplicados 
durante as ações de formação nos CAAUPs permitiriam orientar melhor a formulação de 
novos Editais. 

42. Como já mencionado, torna-se fundamental aproximar os centros de pesquisa (Embrapa, 
Universidades, etc.) dessa nova prática sócio-produtiva para que, a partir dela, produzam-se 
(e/ou validem-se) conhecimentos territorializados e adaptados localmente às especificidades 
concretas da AUP, já que as produções em centros urbanos são muito diferentes às dos 
espaços rurais (pela proximidade de construções e vias calçadas; pelas temperaturas 
ambientes possivelmente maiores; pelos maiores índices de poluição; etc.). Por outro lado, a 
multiatoralidade e a busca de coesão e gestão social em um ambiente diverso de 
“comunidades homogêneas” como classicamente são entendidas, nos remete a necessidade 
de produção de conhecimentos específicos também neste campo. 

43. Recomenda-se um processo de formação intenso com seminários, cursos e oficinas que 
possibilitem às equipes técnicas, o entendimento claro do que é AUP e mesmo suas 
diferenciações com a forma (técnica e metodológica) de atuar no rural. Neste sentido e 
considerando a experiência realizada pelo IPES e a FAO, aconselha-se continuar com a 
realização de cursos presenciais e virtuais destinados a fortalecer as capacidades dos 
gestores da política nos temas técnicos e políticos vinculados à AUP.  

 
6.5. A construção de uma agenda para consolidar a política nacional de AUP 

44. As iniciativas para a proposição de uma política de AUP tiveram suas ações previstas nas 
prioridades aprovadas na III Conferencia Nacional de SAN. Anterior a essa conferencia, em 
junho de 2007, no Seminário Nacional de AUP foram aprovadas diretrizes para uma política 
nacional de AUP. Uma agenda para consolidar uma proposta para a política foi iniciada em 
2008, com a viabilização da proposta que previa a formação de uma rede organizada 
envolvendo diferentes atores da sociedade civil partindo de uma organização nas Regiões 
Metropolitanas e chegando a uma estrutura representativa de gestão e orientação política a 
nível nacional. Essa estrutura previa a consolidação dos Centros de Apoio Metropolitano, dos 
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Coletivos Metropolitanos, do Comitê Nacional dos Centros de Apoio e, do Coletivo Nacional de 
AUP. Previa-se de todas essas organizações a partir da estrutura legal da Política Nacional de 
SAN. 

45. Somando esses dois anos de experiência de implantação dos Centros de Apoio a Agricultura 
Urbana nas diferentes Regiões Metropolitanas brasileiras a outras experiências regionais e 
locais de promoção de AUP já consolidadas, são suficientes como ponto de partida para uma 
análise crítica sobre a proposta inicial de consolidação da política nacional de AUP dialogando 
com a Política Nacional de SAN.  

46. Outro fato marcante é que em setores do próprio MDS e, também em outros ministérios, entre 
eles o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério das Cidades, o Ministério da Pesca, 
possuem iniciativas de programas e políticas que dialogam com as ações de AUP nas 
Regiões Metropolitanas e nos territórios. Dessa forma, faz-se necessário que o MDS, como 
pioneiro na sistematização e propositor de políticas de AUP, inicie um diálogo intra 
governamental para vislumbrar os eixos convergentes de ação que poderiam ser 
potencializados em uma futura política de AUP.  

47. Setores e movimentos sociais, nesses últimos anos, muito ainda no contexto local das 
Regiões Metropolitanas, tem-se mostrado sensíveis e comprometidos com o fortalecimento de 
práticas de agricultura urbana e periurbana. O fortalecimento da caminhada em direção a uma 
política deve considerar o diálogo com esses movimentos, com destaque para os movimentos 
de reforma urbana, de luta pela moradia, dos desempregados, dos sem terra e da 
agroecologia também no nível nacional. 

48. Assim, uma agenda interna de diálogo com as instancias intragovernamentais, buscando 
identificar interseção nas ações, nos recursos e de interesses comuns, deve ser viabilizada, 
assim como, uma agenda externa deve ser proposta, para dialogar com as instancias de 
governo no nível estadual e municipal e, também, com os movimentos sociais e organizações 
com atuação histórica na temática da AUP. Dessa forma, poderia-se concretizar um debate de 
avaliação das experiências já vivenciadas que possa ser propositivo no caminho de 
consolidação da política nacional de AUP. 
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ANEXOS. 
ANEXO 1.-  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
Tabela 6 -  Atividades desenvolvidas nas Regiões Metropolitanas visitadas 
Tabela 1. Atividades desenvolvidas nas Regiões Metropolitanas visitadas 

Região 
Metropolit
ana 

Data Atividades Desenvolvidas 

Salvador 25/10 Entrevista com Oséas Marques de Jesus, coordenador do projeto de AUP da 
SEDES e, Marcia Vilenice de Macedo Dias, Secretária Executiva do Consea-
BA. 

26/10 Oficina com gestores municipais, técnicos e agricultores/as dos grupos 
contemplados pelo projeto do Centro de Apoio à Agricultura Urbana e 
Periurbana – CAAUP-RMS. Registro de depoimentos dos participantes.  

27/10 Visita a grupos produtivos dos municípios de São Francisco do Conde, 
Candeias e Simões Filho. 
Entrevistas com: Suely Cirqueira da Hora e Simone Santana, Jair de Souza 
Santana e Sandra Santos de Santana. 

28/10 Entrevista com Armando Barreto de Santana e Marcia Jovina de Souza Rosa, 
coordenadores do CAAUP-RMS; entrevista para programa de rádio “A voz da 
EBDA”; visita ao município de Lauro de Freitas: participação em cerimônia de 
entrega de certificados a participantes do curso sobre alimentação saudável. 

29/10  Visita ao município de Lauro de Freitas: entrevista com Maria de Lourdes Lôbo 
Ramos e Luis Cláudio Luz Goes, gestores da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Cidadania e visita a quintais e grupos produtivos, em 
que foram realizadas entrevistas com as agricultoras Maria Sonia da Silva 
Vitória e família e Rosilene Souza da Soledade.  

Belo 
Horizonte 

1/11 Reunião com Walney Martins, Coordenador do CAAUP RMBH; Marcos Jota, 
Secretário Executivo do CONSEA MG,e Manoel Costa, Secretário do ITER MG. 

3/11 Entrevista com Manoel Costa, Secretário do ITER MG. 
Entrevista com Walney Martins, Coordenador do CAAUP RMBH. 
Entrevista com Marcos Jota, Secretário do CONSEA MG. 

4/11 Reunião com o Grupo Gestor do CAAUP RMBH. 
5/11 Visita ao grupo de agricultores de Ribeirão das Neves, RMBH. 

Entrevista com Bruno Leite, Secretário Municipal do Meio Ambiente de Ribeirão 
das Neves, RMBH. 
Entrevista com agricultores de Ribeirão das Neves. 
Visita ao Centro Municipal de Apoio a Agricultura Urbana e Familiar, Contagem, 
RMBH. 
Oficina com técnicos e agricultores do Centro Municipal de Apoio a Agricultura 
Urbana e Familiar, Contagem, RMBH. 
Entrevista com agricultores de Contagem. 

8/11 Visita ao Assentamento Ho Chi Min (MST) na Região Metropolitana de Nova 
União e participação na oficina de capacitação do CAAUP com agricultores 
urbanos da RMBH. 
Entrevista com Daniela Almeida, REDE. 

Curitiba 18/10 Reunião com Equipe de Coordenação do CAAUP da RM de Curitiba e 
discussão do programa de trabalho. 
Reunião com os Gestores dos 4 municípios envolvidos (profissionais da Emater-
PR). 

19/10 Visita ao município de Fazenda Rio Grande. Contato com parceiros do projeto 
MDS e visita à Horta Comunitária e hortas domésticas. Contatos e entrevistas 
com agricultoras(es). 

20/10 Visita ao município de Lapa. Reunião com Prefeito Municipal, Secretário 
Municipal de Agricultura, Diretor Municipal de Agricultura e Equipe Gestora do 
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CAAUP e Equipe Municipal da Emater. 
21/10 Visita ao município de Almirante Tamandaré. Visita ao escritório da Emater-PR 

e visitas a agricultores. 
Reunião com equipe gestora do CAAUP (Dra. Mary Stella e Sr. Renato). 
Discussão sobre a situação do CAAUP e sua gestão. 

Belém 10/11 
 

Oficina com equipe coordenadora do CAAUP e com representantes da 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Governo do Pará na UFPA 
Entrevista com a professora Elisa Neves, coordenadora do projeto CAAUP-
Belém. 

11/11  
 

Visita de campo às hortas do projeto CAAUP-Belém nos assentamentos 
Dorothy Stang II.Visita a agricultores do assentamento Paulo Fontelles na Ilha 
do Mosqueiro (região metropolitana de Belém). 
Entrevista com Raimunda do Socorro Silva, agricultora da horta do CAAUP no 
Acampamento Dorothy Stang II. 
Entrevista com Marinaldo Azis Silva, presidente da Associação dos Moradores 
do assentamento Dorothy II. 
Visita a agricultores do Assentamento Paulo Fontelles. 
Visita ao LAPO (Lote de Agricultura de Produção Orgânica) no assentamento 
“Mártires de Abril”. 
Oficina com agricultores dos assentamentos atendidos pelo CAAUP-Belém na 
Ilha de Mosqueiro. 

12/11 Reunião com agricultores vinculados ao projeto do CAAUP na Ilha de Cotijuba 
Entrevista com Adriana, do Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém (MIB). 

13/11 Entrevista com Antônio Edison de Oliveira, assessor do projeto CAAUP pela 
Incubadora de Economia Solidária da UFPA. 

Maringá 25.10 Reunião com Equipe de Coordenação do CERAUP da RM de Maringá. 
Apresentação do projeto e discussão do programa de trabalho. Participantes: 
gestor Ceraup, equipe técnica e representantes das prefeituras parceiras 
envolvidas. 
Visita ao Ceasa -- Banco de Alimentos. 
Visita às hortas comunitárias do município de Paiçandu. Contatos/entrevistas 
com agricultoras(es). 

26.10 Visita às hortas comunitárias do município de Sarandi. Contatos/entrevistas com 
agricultoras(es). 
Reunião com Prefeito Municipal sobre o projeto de AUP do MDS/Ceraup. 
Palestra sobre horticultura na Casa de Emaus para agricultores(as) urbanos 
portadores de HIV. Entrevista com Coordenadora da Casa de Emaus sobre o 
projeto. A Casa de Emaus tem uma Horta Comunitária. 
Reunião com Coordenadora do Projeto parceiro Pró-Egresso. 

27.10 Palestra sobre Agricultura Urbana pela equipe técnica do projeto MDS sobre 
horticultura no Bairro Tuiuti onde tem uma horta comunitária. 
Contatos/entrevistas com agricultoras(es). 
Visita a Hortas Comunitárias no Município de Maringá. Contatos/entrevistas com 
agricultoras(es). 
Reunião com Prefeito Municipal de Maringá sobre o projeto de AUP do 
MDS/Ceraup. 
Reunião com Magnífico Reitor da UEM – Universidade Estadual de Maringá. 
Oficina com agricultores(as) urbanos de Maringá, no Jardim Tarumã. Análise 
coletiva do projeto, sua história, seus benefícios suas expectativas. 

28.10 Reunião de implantação de nova Horta Comunitária no Jardim Oásis. 
Visita com palestra ao Censi– Centro de Sócio-Educação de Maringá (acolhe 
menores infratores) sobre horticultura. Visita à horta deste centro assistida pelo 
Ceraup. 
Visita à Escola Técnica em Agroecologia Milton Santos (MST) que se beneficia 
do trabalho do Ceraup-MDS. 
Entrevista com Coordenador do Ceraup. 
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Visita a Hortas Comunitárias no Município de Maringá. Contatos/entrevistas com 
agricultoras(es). Contato com parceiro da Eletrosul que apóia as Hortas 
Comunitárias embaixo dos “linhões” da Rede Elétrica. 
Reunião da Área Psicossocial do Ceraup com a comunidade Jardim Lea Leal, 
onde tem uma horta Comunitária. 

Joinville 3-4⁄11 Reuniões e entrevistas com equipe executiva do CAAUP da RM de Joinville, em 
Florianópolis (UFSC). Análise dos documentos executivos do CAAUP. 

16⁄11 Reunião com Agricultoras(es) urbanos e parceiros do trabalho do CAAUP na 
Casa Brasil, em Joinville 
Visita à Horta Comunitária do Bairro Dom Gregório. Contato com 
Agricultores(as) urbanos. 
Município de Garuva – Visita ao Assentamento da Reforma Agrária Conquista 
do Litoral. Observações das ações do projeto. Entrevista com Sr. Lucídio 
Ravanello (Coordenador Estadual do MST em SC) e Sr. Airi (Direção do 
Assentamento). 

17⁄11 Mafra – Contato com Sr. Lourival da Secretaria Municipal de Educação. Visita à 
Horta Escolar da Escola Avencal de São Sebastião da Comunidade Avencal de 
Cima. Observação dos trabalhos do projeto e entrevista com o Diretor da Escola 
Prof. Altino. 
Viagem a São Bento do Sul 
Bairro Serra Alta (CAFI – Centro de Fomento e Apoio Infanto-Juvenil). Reunião 
com Agricultoras(es) Urbanos e parceiros da Horta Comunitária que está sendo 
implantada. 

18⁄11 Município de Rio Negrinho.  
Visita ao Assentamento de Reforma Agrária 3 Rosas. Contato com Sr. Adriano 
Borges dos Santos (Articulador Político do MST na região e assentado no 
município de Araquari). Contato com o assentado Sr. Daniel Borges dos Santos. 
Visita às áreas produtivas. 
Visita ao Assentamento Butiá. Contatos com Assentados: Sr.s Leonildo e 
Marcos Lima; Sra. Romilde Ferreira (trabalha com biofertilizante) e Sra.. Lucia 
Dias da Silva, que ainda está “acampada”. Visita a áreas produtivas. 
Escritório da Ates no Distrito de Volta Grande em Rio Negrinho. Entrevista com 
Sr. Lucídio Ravanello (Coordenador Estadual do MST em SC). Reunião com 
Assentados e técnicos de ATES sobre o projeto. 

Brasília 03/11 Reunião com a equipe do Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária da 
UNB e gestores do projeto do CAAUP 
Entrevista com Helana Freitas, coordenadora do projeto do CAAUP-DF 
Entrevista com Elisangela Nunes Pereira, gestora administrativa do CAAUP-DF 

04/11 Entrevista com Nájila Veloso, da coordenação do Projeto de Educação com 
Hortas Escolares, FNDE/MEC-FAO. 
Entrevista com Marcel Santana, da Secretaria Nacional de Programas Urbanos 
e Júlia Bittencourt do Depto, de Planejamento Urbano da Secretaria Nacional de 
Habitação, ambos do Ministério das Cidades. 
Entrevista com Haroldo Mendonça, da Coordenação de Comércio Justo e 
Crédito, do Programa de Economia Solidária e Desenvolvimento da 
SENAES/MTE 

05/11 Entrevista com Carolina Rizzi Star, coordenadora técnica do CAAUP-DF 
Entrevista com Gaspar Martins e Claudinei Barbosa, da Secretaria Regional do 
MST-DF, em Sobradinho. 
Reunião de trabalho na Coordenação de AUP da SESAN/MDS 

06/11 Oficina com agricultores do Grupo Vida e Preservação no Assentamento 
Colónia I, em Brazlândia. 
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ANEXO 2.- SÍNTESE DE ALGUNS MARCOS LEGAIS SIGNIFICANTES DA AUP A 
NÍVEL MUNICIPAL 

 
Tabela 7 - Síntese de alguns marcos legais significantes da AUP a nível municipal 
Tabela 7. Síntese de alguns marcos legais significantes da AUP a nível municipal 

Muni
cípio -
Estado 

N° 
Lei / 
Decreto 

Nome Objetivos 

B
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o
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o
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n

te
/M

G
 

L
ei

 N
° 

7.
16

5/
19

96
 

Institui o Plano Diretor 
do Município de Belo 
Horizonte. 
Sessão III 
Subseção VI 
 
Da Política do 
Abastecimento Alimentar 
 
A promoção da 
implantação de hortas 
comunitárias, 
principalmente em 
regiões nas quais 
possam representar 
suplementação da renda 
familiar. 

I - a instituição de bases jurídicas e operacionais para o 
gerenciamento do sistema de abastecimento pelo Poder Público; 
II – a estruturação de um sistema de abastecimento destinado a 
melhorar as condições de atendimento à população, em termos de 
qualidade, quantidade e preços de produtos de primeira necessidade, 
mediante políticas de apoio à produção e à distribuição; 
III – a consolidação e a ampliação do sistema de abastecimento, por 
meio: 

a. da reforma dos mercados distritais; 
b. da implantação de minimercados e de restaurantes populares; 
c. da ampliação e da modernização do programa de 

abastecimento municipal; 
d. da revitalização das feiras livres; 
e. da criação da Cooperativa de Produtores de Hortifrutigranjeiros; 

IV – a promoção da implantação de hortas comunitárias, 
principalmente em regiões nas quais possam representar 
suplementação da renda familiar; 
V – desenvolver programa de gestão compartilhada entre o Executivo 
e os permissionários dos equipamentos públicos de abastecimento; 
VI – promover políticas sociais para a população hipossuficiente; 
VII – promover a criação de centro comercial de abastecimento e 
distribuição de hortifrutigranjeiros nas regiões Leste, do Barreiro e de 
Venda Nova. 
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 d
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01
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Atualiza a Lei 
7.165/1996 
 

Da classificação dos Usos 
Art. 64.- Ficam estabelecidas as seguintes categorias de usos: 

I. residencial, 
II. não residencial, compreendendo atividades das 

subcategorias: Comércio, Serviços, de Uso Coletivo, 
Indústria e Agricultura Urbana; 

Inciso II com redação cada pela Lei nº 9.959, de 2020/7/2010 
 (Art. 57) 
 
III. misto, definido como o exercício, em uma mesma edificação, 

de uso residencial e não residencial. 
Inciso II com redação cada pela Lei nº 9.959, de 2020/7/2010 
 (Art. 57) 
 

Parágrafo único - Os usos não residenciais são classificados de 
acordo com as seguintes subcategorias: 

I - Comércio; 
II - Serviço; 
III - Indústria; 
IV - Serviço de Uso Coletivo; 
V - Agricultura Urbana. 
Parágrafo único acrescentado pela Lei nº 9.959, de 20/7/2010 
(Art. 57) 
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5.
26
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20

03
 

L
ei

 N
° 

54
39

/2
00

5 

Reestrutura o Programa 
de AU no Município, que 
havia sido criado pela Lei 
5.265/2003. 

I – combater a fome e a desnutrição;  
II – incentivar a geração de trabalho e renda;  
III – promover a inclusão social;  
IV – incentivar a agricultura orgânica, a economia social e solidária;  
V – incentivar a produção para o autoconsumo;  
VI – incentivar o associativismo;  
VII – incentivar o agro-eco-turismo;  
VIII – melhorar o meio ambiente urbano mediante a recuperação e a 
conservação dos espaços ociosos;  
IX – incentivar a venda direta do produtor;  
X – facilitar o custo do acesso ao alimento para consumidores de 
baixa renda;  
XI – incentivar o uso das plantas medicinais e a fitoterapia;  
XII – Incentivar a reciclagem de matéria orgânica e inorgânica; 

S
ão

 P
au

lo
/S

P
 

L
ei

 N
° 

13
.7

27
/2

00
4 

Cria o Programa de 
Agricultura Urbana e 
Periurbana - PROAURP 
no município de São 
Paulo.  
 

I - combater a fome;  
II - incentivar a geração de emprego e renda;  
III - promover a inclusão social;  
IV - incentivar a agricultura familiar;  
V - incentivar a produção para o autoconsumo;  
VI - incentivar o associativismo;  
VII - incentivar o agro ecoturismo;  
VIII - incentivar a venda direta do produtor;  
IX - reduzir o custo do acesso ao alimento para os consumidores 

de baixa renda.  
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1.
15

7/
20

06
. 

Institui a Política 
Municipal de Apoio a 
Agricultura Urbana e 
Familiar no Município de 
Maracanaú 

I – combater a fome e a desnutrição;  
II – incentivar a geração de trabalho e renda, incrementando as 

receitas provenientes de atividades agrícolas familiares, em 
decorrência da venda do excedente da produção gerada;  

III – promover a inclusão social;  
IV – incentivar a agricultura social e economia solidária;  
V - incentivar a produção para o autoconsumo;  
VI – incentivar o associativismo;  
VII – incentivar o turismo rural;  
VIII – melhorar o meio ambiente urbano mediante a recuperação 

e a conservação dos espaços ociosos;  
IX – incentivar a venda direta do produtor;  
X – reduzir o custo do acesso ao alimento 
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Cria o Programa de 
Agricultura Urbana e 
Periurbana de Riberão 
Branco 
 

- Organização de hortas comunitárias; 
- Produção de hortaliças em geral; 
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 Institui o Programa 
municipal de Agricultura 
Urbana de Apiacás 

I – Complementação alimentar das famílias cadastradas; 
II – Otimizar o aproveitamento de espaços urbanos; 
III – Geração e complementação de renda; 
IV – Melhoria da segurança alimentar e saúde das pessoas; 
V – Melhoria do meio ambiente urbano; 
VI – Desenvolver hortas comunitárias;  
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Cria o Sistema Municipal de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável–
IMSANS de Contagem, e dá 
outras providências. 
O Programa de AUP 
Familiar desenvolve ações 
de fomento à produção, ao 
processamento e à 
comercialização de 
alimentos, implantação de 
sistemas produtivos 
agroecológicos e da 
comercialização direta dos 
produtos, em consonância 
com as Políticas Nacional e 
Estadual de Agricultura 
Urbana Periurbana e 
Familiar. 

I – Promover o debate sobre SAN no Município; 
II – articular a sociedade civil em torno dos temas da SAN; 
III- Elaborar um Plano Municipal de SAN; 
IV – Articular a produção local de alimentos, especialmente com 

agricultura familiar; 
V- propor ações que considerem as necessidades alimentícias e 

nutricionais específicas de pessoas ou grupos populacionais 
afetados, direta e/ou indiretamente, por agravos epidemiológicos, 
endémicos, genéticos e/ou geracionais. Entre as ações propostas 
está a AUP. 
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ANEXO 3 - BREVE PERFIL DOS CAAUPS ANALISADOS 
 
CAAUP da Região Metropolitana de Belém/PA  
Tem por objetivo geral possibilitar o acesso dos agricultores familiares urbanos e periurbanos 

a processos produtivos de qualidade, sustentáveis, participativos e que respeitem as suas 
realidades socioespaciais, com vistas a melhora do autoconsumo, comercialização dos 
excedentes como forma de geração de renda, e apropriado de saberes e de espaços coletivos de 
organização social através da formação, assistência técnica e o fomento, bem como, contribuir 
para a consolidação da Rede Nacional da Agricultura Urbana, na perspectiva do fortalecimento da 
Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, como parte integrante do Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Os objetivos específicos são: 
1) Formar e assessorar tecnicamente agricultores urbanos e periurbanos com base na economia 

solidária, tendo em vista a melhoria da qualidade da produção e a sustentabilidade social, 
econômica e ambiental;  

2) Contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva dos agricultores urbanos e periurbanos 
locais e regionais, com ênfase na economia solidária;  

3) Fornecer subsídios à construção da Política Nacional de Agricultura Familiar e de Segurança 
Alimentar e Nutricional, bem como, a Assistência Técnica direcionada à agricultura urbana e 
periurbana; 

4) Formar gestores visando contribuir para a constituição de uma Rede Nacional de Agricultura 
Urbana; 

5) Favorecer a constituição de uma Rede Nacional de Agricultura Urbana;  
6) Potencializar as ações de aproveitamento dos produtos agroalimentícios, com a melhoria do 

autoconsumo, pós-colheita e a comercialização dos excedentes, visando à SAN. 
7) Produzir e disseminar materiais pedagógicos e informativos sobre a segurança alimentar e 

nutricional, agroecologia, conservação de recursos nacionais, economia solidária e comércio 
justo, tendo como base os saberes sociespaciais e a organização coletiva do trabalho dos 
agricultores urbanos;  

8) Apoiar a elaboração de programas, projetos e ações de formação, qualificação social e 
profissional e de elevação de escolaridade de agricultores urbanos e preiurbanos. 
O publico alvo são agricultores urbanos e periurbanos, famílias pobres, mulheres em 

condições de vulnerabilidade, jovens, idosos, famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e 
do programa bolsa trabalho, acampados e assentados da reforma agrária, povos e populações 
tradicionais, quilombolas e grupos organizados em cooperativas e associações. 

Os beneficiários diretos são 423 famílias residentes na Região Metropolitana de Belém nos 
municípios de Ananindeua, Belém, Marituba, Santa Bárbara e Santa Izabel, sendo 200 
agricultores urbanos e periurbanos, 73 beneficiários do Programa Bolsa Família, e 70 acampados 
e assentados da reforma agrária que estão organizados em cooperativas e associações e 80 
Gestores da Política de AUP. 

A área de abrangência corresponde aos municípios que compõem a Região Metropolitana de 
Belém– RMB, ou seja, os Municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa 
Bárbara.  

As metas e as ações previstas para cada meta são:  
META 1 - Formação de 
Gestores da Política de AUP 
 

• Realização de curso de formação segurança alimentar e nutricional. 
• Seminário de lançamento do Centro de Apoio a Agricultura Urbana e 

Periurbano na Região Metropolitana de Belém – RMB. 
• Realização de seminário regional sobre Agricultura Urbana e Segurança 

Alimentar e Nutricional e I Encontro de Empreendimentos Econômicos 
Solidários da Agricultura Urbana e Periurbana. 

META 2 - Formação de 
Agricultores Urbanos e 
Periurbanos, beneficiários 
dos serviços prestados pelo 

• Realização de cursos sobre sistemas produtivos agroecológicos e cadeias 
produtivas da agricultura urbana e periurbana. 

• Realização de cursos sobre economia solidária. 
• Realização de cursos sobre Gestão, comercialização e Planejamento de 
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Centro empreendimentos econômicos solidários. 
• Realização de cursos de Boas Práticas de Produção na Agricultura Urbana e 

Periurbana. 
• Realização de cursos de Educação Alimentar. 

META 3 - Assistência Técnica 
aos Agricultores Urbanos e 
Periurbanos 

• Mobilização e sensibilização dos beneficiários através de reuniões e visitas 
técnicas. 

• Elaboração de diagnóstico participativo para identificação da cadeia produtiva 
da Agricultura Urbana e Periurbana. 

• Realização de Estudo de viabilidade sócio-econômico dos empreendimentos 
econômicos solidários. 

• Organização dos agricultores urbanos e periurbanos empreendimentos 
Econômicos solidários (cooperativas, associações, consórcio, unidades 
produtivas familiares, grupos produtivos, etc). 

• Acompanhamento técnico para a gestão do empreendimento nas áreas: 
econômica, administração, contabilidade, social e jurídica de acordo com a 
necessidade de cada EES.  

• Elaboração dos planos de negócios dos empreendimentos econômicos 
solidários. 

• Acompanhamento técnico para o processo de produção em sistemas 
produtivos integrados agroecológicos nas áreas da engenharia agrônomo, 
Engenharia de Alimentos e Nutrição. 

• Acompanhamento técnico para desenvolvimento da comercialização da 
produção por meio da identificação de mercados potenciais locais, nacionais, 
internacionais e institucionais; apoio às atividades de comercialização junto aos 
mercados institucionais, assim como feiras locais e outras formas de venda 
indireta ao consumidor; participação de eventos nacionais como: Feira Estadual 
de Economia Solidária, feiras de negócios, etc; apoio a implementação de 
equipamentos públicos destinados à comercialização direta da agricultura 
familiar. 

META 4 - Fomento a 
Empreendimentos Produtivos 

• Fomento às atividades da cadeia produtiva da hortifrutigranjeira (hortas, criação 
de pequenos animais e criação de peixe) em sistemas integrados de produção 
agroecológica: 

- Criação de Galinha Caipira Orgânica por 100 famílias. 
- Criação de Suínos por 50 famílias. 
- Produção de Hortaliças Orgânicas por 100 famílias. 
- Criação de Peixe – Piscicultura. 

META 5 - Monitoramento e 
Avaliação 

• Constituição de um Grupo Gestor. 
• Realizações de reuniões periódicas de avaliação com os Beneficiários. 
• Criação de um banco de dados.  
• Relatórios de acompanhamento ao MDS. 

 
Os principais resultados esperados são: 

• Implantação 1 (um) Centro de Apoio a Agricultura Urbana e Periurbana na Região 
Metropolitana de Belém; 

• Produção de 01 (um) link no Site do PITCPES sobre o Centro de Apoio a Agricultura Urbana e 
Periurbana na Região Metropolitana de Belém.  

• Fortalecimento da consciência cidadã em torno dos beneficiários da AUP;  
• Desenvolvimento de capacidades técnicas e de gestão dos agricultores urbanos e 

periurbanos;  
• Geração de Trabalho e Renda; 
• Produção e publicação de conhecimento sobre Agricultura Urbana e periurbana, Segurança 

Alimentar e Nutricional, agroecologia e Economia Solidária; 
• Integração da Política de Agricultura Urbana e Periurbana com Políticas Públicas e outras 

iniciativas para a promoção do desenvolvimento local e regional; 
• Possibilitar o acesso dos agricultores familiares urbanos e periurbanos a processos produtivos 

de qualidade, sustentáveis, participativos e que respeitem as suas realidades socioespaciais, 
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com vistas na melhora do autoconsumo, da comercialização dos excedentes como forma de 
geração de renda, e à apropriação de saberes e de espaços coletivos de organização social. 
 
CAAUP da Região Metropolitana de Salvador/BA 
Tem por objetivo geral implantar um Centro de Referência em Agricultura Urbana e 

Periurbana capaz de promover a agricultura urbana e periurbana na RMS, possibilitando o acesso 
dos agricultores urbanos e periurbanos a processos produtivos de qualidade, sustentáveis, 
participativos e que respeitem suas realidades sócio-espaciais, com vistas à melhora do 
autoconsumo, à comercialização do excedentes como forma de geração de renda, e a 
apropriação de saberes e de espaços coletivos de organização social. 

Os objetivos específicos são:  
1) Mobilizar e sensibilizar os segmentos político e social dos 12 municípios que compõem a RMS 

para desenvolver ações contempladas nas diversas políticas do MDS;  
2) Difundir as políticas públicas do MDS e objetivos do Centro de Referência em Agricultura 

Urbana e Periurbana, com ênfase na adesão de parceiros para implementar a proposta ora 
encaminhada;  

3) Difundir experiências de agricultura urbana e periurbana bem sucedidas em outras regiões 
para os segmentos mobilizados citados anteriormente;  

4) Selecionar municípios e parceiros que por livre vontade desejem participar deste Programa 
através da implementação de atividades comunitárias de produção; 

5) Apoiar os municípios selecionados a participarem das diversas políticas do MDS e MDA 
necessárias à implementação do Programa de AUP; 

6) Levantar a situação dos agricultores urbanos e periurbanos nos 12 municípios da RMS com 
vistas a definir demandas e eleger prioridades de atuação através de diagnóstico participativo 
envolvendo os segmentos mobilizados por município; 

7) Realizar planejamento participativo dos processos produtivos a serem implementados em 
cada município, definindo papeis e responsabilidades; 

8) Capacitar agricultores urbanos e periurbanos em conteúdos universais que venham contribuir 
no seu desenvolvimento como cidadão consciente e responsável pela sua integridade física e 
pelo o meio onde habita; 

9) Capacitar agricultores urbanos e periurbanos em habilidades específicas necessárias ao 
desenvolvimento do processo produtivo no qual estejam inseridos, perpassando por 
habilidades de gestão, associativismo e empreendedorismo; 

10) Implantar ações de avaliação contínua das ações desenvolvidas com a participação dos 
segmentos envolvidos; 

11) Apoiar as unidades produtivas comunitárias para a autogestão e sobrevivência. 
O CAAUP publico alvo e os beneficiários diretos são 1.000 famílias, sendo 75% (750) 

beneficiárias do Programa Bolsa Família. Estima-se que 75% das famílias sejam afro-
descendentes, com preferência para quilombolas, 65% dos beneficiários sejam mulheres, 20% 
sejam idosos, 20% sejam jovens em situação de risco social e 5% sejam portadores de 
deficiências.  

A área de abrangência serão os 12 municípios integrantes da Região Metropolitana de 
Salvador na medida em que além de local para apoio às práticas de gestão e execução, constituir-
se-á em espaço voltado para pesquisa, geração, sistematização e disseminação de informações 
estratégicas, gerando insumos fundamentais para a elaboração de políticas e ações em prol da 
melhoria das condições da população envolvida com a agricultura urbana e periurbana da RMS. 

As metas e as ações previstas para cada meta são:  
META 1 - Formação de 
Gestores da Política de AUP 
 

• Realização de 01 Seminário Regional sobre Agricultura Urbana e Periurbana. 
• Realização de 01 Oficina de Diagnóstico Participativo. 
• Realização de 01 Oficina de Planejamento Participativo. 
• Realização de 01 Curso de capacitação de membros das COMAUP’s. 
• Realização de 02 Visitas de Intercâmbio. 

META 2 - Formação de • Qualificação de 1.000 beneficiários do Programa em conteúdos de cidadania, 
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Agricultores Urbanos e 
Periurbanos, beneficiários 
dos serviços prestados pelo 
Centro 

gestão e tecnologia. 

META 3 - Assistência Técnica 
aos Agricultores Urbanos e 
Periurbanos 

• Prestação de Assistência Técnica a 10 empreendimentos produtivos. 
• Prestação de Assistência técnica a 200 famílias beneficiadas diretamente pelos 

empreendimentos produtivos. 
META 4 - Fomento a 
Empreendimentos Produtivos 

• Implantação de 10 Empreendimentos Produtivos 

META 5 - Monitoramento e 
Avaliação 

• Constituição de 01 grupo gestor no CAAUP. 
• Constituição de 05 Comissões Municipais Bipartites e Paritárias de Agricultura 

Urbana e Periurbana – COMAUP’s. 
• Criação do Fórum Permanente das Comissões de AUP da RMS. 
• Realização de 18 reuniões das Comissões Municipais de Agricultura Urbana e 

Periurbana – COMAUP’s. 
• Realização de 9 reuniões do Fórum Permanente das Comissões Municipais de 

Agricultura Urbana e Periurbana. 
 
CAAUP Brasília/DF 
Tem por objetivo geral fortalecer centros de experiências agroecológicas em assentamentos 

e pré-assentamentos que dinamizem a agricultura periurbana no Distrito Federal e Entorno. 
Os Objetivos Específicos são: 

1) Implementação de sistemas agroecológicos comunitários nos assentamentos e pré-
assentamentos beneficiários do projeto. 

2) Formação e capacitação técnico-organizativa dos/as trabalhadores/as rurais em produção 
agroecológica, segurança alimentar e nutricional, e inserção em mercados locais. 

3) Planejar, coordenar, monitorar, avaliar e prestar a assistência técnica na implementação dos 
sistemas agroecológicos comunitários, nas atividades de formação e capacitação, e na 
publicação da cartilha. 
Público Alvo  
Assentados e pré-assentados da reforma agrária. 
Beneficiários 
O projeto beneficiou diretamente 762 famílias das comunidades Oziel Alves II, Vale da 

Esperança, Terra Conquistada, Colônia I, Gabriela Monteiro, Eldorado dos Carajás, Índio Galdino 
e Menino Jesus. Muitos desses agentes sociais são beneficiários de outros programas sociais do 
Governo Federal como: Fome Zero, Saúde na Família e Bolsa Família. 

Área de Abrangência 
Serão beneficiadas 8 assentamentos e pré assentamentos de reforma agrária em 6 

municípios do Distrito Federal e entorno: Planaltina-DF, Formosa-GO, Água Fria-GO, 
Padre Bernardo-GO, Brazlândia-DF, Unaí-MG. 

As metas e as ações previstas para cada meta são:  
META 1 - Formação de 
gestores de políticas em 
agricultura urbana e 
periurbana 

• Seminário Técnico em Brasília. 
• Reuniões em Brasília. 
• Outras atividades em Brasília. 

Meta 2 - Formação de 
Agricultores Urbanos e 
Periurbanos, beneficiários 
dos serviços prestados pelo 
Centro. 

• Curso de capacitação em agroecologia com ênfase na implantação e manejo 
de plantas frutíferas. 

• Curso de capacitação em manejo e processamento de frutas, legumes e 
hortaliças para conservas e doces. 

• Curso de capacitação em agroecologia com ênfase em horta ecológica. 
• Curso de capacitação em ações de promoção da segurança alimentar, 

qualidade nutricional e estratégias de inserção no mercado local. 
• Curso de capacitação em manejo de pomar ecológico educativo. 
• Publicação de 2.000 exemplares de uma cartilha pedagógica sobre temáticas 

em agroecologia. 
META 3 - Assistência Técnica 
aos Agricultores Urbanos e 

• Planejamento e Assistência Técnica às demais atividades do Projeto. 
• Contratar 2 Articuladores Operacionais de Nível Superior. 
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Periurbanos e monitoramento 
e Avaliação. 

• Contratar 3 Técnicos Agropecuários de Nível Médio para prestar assistência 
técnica às atividades produtivas e pedagógicas do projeto. 

• Contratar 6 Bolsistas e uma secretária para dar suporte às atividades do 
projeto. 

• Suporte de pessoal deslocamento, alimentação, material pedagógico e 
instrumental para a equipe técnica do projeto. 

META 4 - Fomento a 
Empreendimentos 
Produtivos. 

• Implementação de 8 Conjuntos de Quintais Diversificados. 
• Implementação de 1 Pomar Ecológico Educativo. 
• Implementação e Ampliação de 4 Hortas Comunitárias. 
• Implementação de 4 conjuntos para processamento de Mandioca. 
• Implementação de 1 conjunto para processamento de Feijão. 
• Implementação de 1 conjunto para processamento de Arroz. 

META 5 – Monitoramento e 
avaliação. 

• Reuniões periódicas com as comunidades e entre a equipe técnica. 

 
Os principais resultados esperados são: 

• 8 Conjuntos de Quintais Diversificados. 
• 1 Pomar Ecológico Educativo. 
• 4 Hortas Comunitárias. 
• 4 conjuntos para processamento de Mandioca. 
• 1 conjunto para processamento de Feijão. 
• 1 conjunto para processamento de Arroz. 
• 1 Curso de capacitação em agroecologia com ênfase na implantação e manejo de plantas 

frutíferas. 
• 1 Curso de capacitação em manejo e processamento de frutas, legumes e hortaliças para 

conservas e doces. 
• 1 Curso de capacitação em agroecologia com ênfase em horta ecológica. 
• 1 Curso de capacitação em ações de promoção da segurança alimentar, qualidade nutricional 

e estratégias de inserção no mercado local. 
• 1 Curso de capacitação em manejo de pomar ecológico educativo. 
• Publicação de 2.000 exemplares de uma cartilha pedagógica sobre temáticas em 

agroecologia. 
 
CAAUP da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG 
O objetivo geral aponta a implantar um Centro de referência em pesquisa e fomento à 

agricultura urbana e periurbana na região metropolitana e colar metropolitano de Belo Horizonte, 
articulado com políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, de reforma urbana, de meio 
ambiente e de economia popular solidária. Este Centro estará focado na integração dos/as 
agricultores intra e periurbanos localizados nos bairros, comunidades, acampamentos e 
assentamentos de reforma agrária, buscando construir territórios produtivos, ambientalmente 
sustentáveis e com soberania alimentar.  

Os objetivos específicos são: 
1) Implantar unidades demonstrativas de agricultura urbana e periurbana, no intuito de melhorar 

a alimentação das populações de baixa renda através da oferta de produtos diversificados, de 
qualidade e a preços acessíveis; 

2) Fomentar a produção, o beneficiamento, a comercialização de alimentos e o consumo 
solidário das comunidades intra e periurbanas localizadas na região metropolitana de Belo 
Horizonte;  

3) Possibilitar a geração de renda para trabalhadores desempregados e subempregados e 
famílias cadastradas no Programa Bolsa Família fomentando a produção, beneficiamento, a 
agregação de valor e comercialização; 
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4) Promover o intercâmbio e a geração de conhecimentos, tecnologias, práticas e vivências entre 
os/as agricultores, agentes público, técnicos, acadêmicos e os/as moradores intra e 
periurbanos; 

5) Desenvolver capacidades técnicas e de gestão dos/as agricultores urbanos e periurbanos, por 
meio da capacitação, apoio e assessoria técnica; 

6) Fortalecer a organização dos movimentos sociais urbanos e periurbanos envolvidos no projeto 
por meio da formação, capacitação e construção participativa de conhecimento; 

7) Ampliar o conhecimento sobre a realidade da Agricultura Urbana e Periurbana com 
diagnósticos complementares, monitoramento e avaliação de ações de AUP para fomentar a 
elaboração de Plano Estratégico de AUP para a Região Metropolitana de Belo Horizonte 
proposto pelo projeto Cultivando Cidades para o Futuro (CCF).  
O público alvo e os beneficiários do projeto são as comunidades nas quais os movimentos 

sociais e entidades ligadas à agricultura urbana atuam, localizadas na região metropolitana de 
Belo Horizonte e no município de Funilândia, localizado no colar metropolitano. Os critérios de 
seleção das comunidades foram definidos pelo Fórum Gestor do Projeto.  

O área de abrangência inclui 9 municípios da região e do colar metropolitano de Belo 
Horizonte. 

As metas e as ações previstas para cada meta são:  
META 1 - Formação de 
Gestores da Política de AUP 
 

• Realização de curso de formação do coletivo de fomentadores da AUP. 
• Seminário Inicial. 

META 2 - Formação de 
Agricultores Urbanos e 
Periurbanos, beneficiários 
dos serviços prestados pelo 
Centro 

• Realizar curso de capacitação em AUP de base agroecológica. 
• Realizar curso de capacitação em economia popular solidária e consumo 

sustentável. 
• Realizar oficinas locais sobre troca de experiências e validação de 

conhecimentos entre 240 agricultores/as de diferentes grupos intra e 
periurbanos. 

META 3 - Assistência Técnica 
aos Agricultores Urbanos e 
Periurbanos 

• Organizar uma equipe de acompanhamento técnico e social. 
• Realizar o acompanhamento da execução dos projetos produtivos. 

META 4 - Fomento a 
Empreendimentos Produtivos 

• Fomentar 18 pequenas iniciativas de AUP em espaços intra e periurbanos. 
• Implantar 05 unidades de demonstração de agricultura intra-urbana e 02 de 

agricultura periurbana, todas de base agroecológica, articulando produção, 
comercialização e consumo solidários na Região Metropolitana de BH. 

• Estruturar o Centro de referência em AUP. 
META 5 - Monitoramento e 
Avaliação 

• Constituição do Grupo Gestor do Centro de AUP e realização de reuniões 
periódicas do grupo. 

• Realizar o monitoramento da execução do projeto considerando as dimensões 
sócio-política, de gênero, econômica e produtiva-ambiental. 

• Complementar Diagnósticos da realidade da agricultura urbana e periurbana 
existentes para o contexto da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

• Divulgação das ações do Centro e dos conceitos de AUP na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 

 
Os principais resultados esperados são: 

• Ter um plano estratégico para continuidade do Centro de Referência de AUP na região 
metropolitana de BH. 

• Ter informações sobre os impactos das ações de AUP para as setes unidades demonstrativas 
implantadas. 

• 30 agricultores capacitados em AUP em agroecologia e em economia popular solidária. 
• 25 fomentadores capacitados nos temas relacionados a AUP e em estratégias participativas 

de diagnóstico, planejamento, implementação e monitoramento. 
• 07 unidades demonstrativas em funcionamento. 
• 18 iniciativas de AUP em funcionamento. 
• Ter pelo menos 240 famílias beneficiadas com as unidades demonstrativas e os pequenos 

projetos de AUP. 
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• Ter uma equipe de assessoramento as iniciativas de AUP funcionando. 
• Estar com o Centro Metropolitano de AUP funcionando. 
• Monitoramento da execução do projeto realizado. 
• Site na internet em funcionamento. 
• Ter publicado cartilha educativa sobre o Centro de pesquisa e fomento da AUP da RMBH. 

 
CAAUP da Região Metropolitana de Curitiba/PR 
Este projeto tem como objetivo geral promover a melhoria da qualidade de vida e o resgate 

da cidadania junto às famílias das Comunidades Remanescentes de Quilombolas, Assentamento 
e Famílias da periferia do Município de Fazenda Rio Grande, Campo Largo e Lapa. Através de 
atividades relacionadas à Hortas Comunitárias Agroecológicas e à criação de aves poedeiras e 
para abate, promovendo a geração de renda e o desenvolvimento rural sustentável nas 
Comunidades, através do uso de tecnologias apropriadas e ambientalmente adequadas. 

Os obgetivos específicos são: 
1) Garantir a Segurança Alimentar, através da produção de Plantas Medicinais e Olerícolas 

através de hortas comunitárias com área de aproximadamente 150m² cada, e avicultura 
agroecológica/orgânica (galinhas caipiras) introduzindo um plantel de 300 aves até o final 
do projeto, com capacidade de produção de 12 dúzias de ovos/dia, com a comercialização 
do excedente. 

2) Orientar as ações para certificação e comercialização destes produtos advindos das hortas 
e dos galinheiros. 

3) Oferecer capacitação em Agroecologia aos cidadãos, para que estes se tornem aptos a 
cumprir as exigências dos processos de certificação orgânica para avicultura e olerícolas 
na utilização dos resíduos orgânicos na produção de compostos (adubo orgânico) e na 
utilização e troca de sementes crioulas. 

4) Promover o resgate do saber tradicional para utilização das plantas medicinais na 
produção de remédios caseiros (chás, ungüentos, infusões e, pomadas) para o uso por 
parte da comunidade. 

5) Introduzir os princípios orientadores da Agroecologia e da Economia Solidária na 
Comunidade, para formação e fortalecimento de uma cooperativa, através de ATER – 
Assistência Técnica e Extensão Rural. 

6) Viabilizar a construção de uma cisterna, para o Quilombo Palmital dos Pretos, também 
com ATER –Assistência Técnica e Extensão Rural para acúmulo de água, como garantia 
de suprimento de água nos períodos de seca, utilizando a água para a produção na horta 
e criação das galinhas, através dos cursos de capacitação para os jovens. 

7) Viabilizar a construção de estufas para a produção de mudas, sendo uma para o 
Assentamento Contestado na Lapa e outra no Município de Fazenda Rio Grande. 

8) Promover a formação em Cidadania e Direitos Humanos e Saúde Coletiva e Usos 
Medicinais Ancestrais (africanos) através de aulas, palestras, oficinas e filmes objetivando 
o empoderamento político e social das lideranças, compreensão sobre a importância e 
estratégias de consolidação de Políticas Públicas para a comunidade e de valorização da 
Cultura Negra em geral e quilombola, assim como, o resgate da identidade do grupo social 
a partir da Cultura local e dos seus antepassados na utilização de plantas medicinais 
tradicionais (africanas). 

9) Promover o fortalecimento da associação dos Remanescentes de Quilombolas. 
10) Criar canais de comercialização dos produtos oriundos das hortas e da criação de aves, 

que propiciem uma feira itinerante, através de parceria junto aos municípios de Campo 
Largo, Lapa e Fazenda Rio Grande.  
O público alvo do projeto, serão no município de Fazenda Rio Grande, famílias beneficiárias 

do programa bolsa família, desempregados, vítimas do êxodo rural e mulheres em condições de 
vulnerabilidade; no município da Lapa: comunidades quilombolas e assentados; no município de 
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Campo Largo: comunidades quilombolas; no município de Almirante Tamandaré: agricultores 
urbanos e periurbanos. 

Os beneficiários são 600 famílias de Fazenda Rio Grande; 26 famílias no Quilombo Palmital 
dos Pretos, no Município de Campo Largo; 20 Famílias dos Quilombos de Fecho, Vila Esperança 
e Restinga no município da Lapa; 108 famílias de assentados do Assentamento do Contestado do 
Município da Lapa; 45 famílias de agricultores urbanos e periurbanos de Almirante Tamandaré. 

A área de abrangência são os municípios de Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Lapa e 
Almirante Tamandaré, da Região Metropolitana de Curitiba. 

As metas e as ações previstas para cada meta são:  
META 1 - Formação de 
Gestores da Política de AUP 
 

• Realização de Encontro Regional para a formação de Comitê Gestor. 
• Encontros, Seminários e Reuniões Técnicas de Capacitação dos 

Coordenadores do Projeto e da Equipe de Gestores do Centro. 
META 2 - Formação de 
Agricultores Urbanos e 
Periurbanos, beneficiários 
dos serviços prestados pelo 
Centro 

• Fomento a Avicultura e Agroecológica/Orgânica. 
• Fomento a Olericultura Orgânica/Agroecológica. 

META 3 - Assistência Técnica 
aos Agricultores Urbanos e 
Periurbanos 

• Capacitação em Agroecologia. 
• Capacitação em Construção/Montagem de Cisterna. 
• Capacitação em Cidadania, Direitos Humanos, Saúde Coletiva e Usos 

Medicinais. 
META 4 - Fomento a 
Empreendimentos Produtivos 

• ATER em Projetos de Agroecologia. 

META 5 - Monitoramento e 
Avaliação 

• Monitorar e avaliar toda a execução e resultado das atividades. 

 
Os principais resultados esperados são: 
• Agricultores aptos e capacitados em técnicas e manejo agroecológicos; 
• Comunidades conscientes da importância de se realizar o Desenvolvimento Sustentável; 
• Implantação de hortas com a produção de alimentos saudáveis e plantas medicinais. Feita 

de acordo com conhecimentos socializados nos encontros de capacitação; 
• Melhorias das condições de alimentação das famílias abrangidas pelo projeto, almejando 

assim o alcance da Segurança Alimentar aqui proposta; 
• Minimização dos custos com alimentação comprada externamente para suprimento familiar 

pela produção advinda das hortas e da avicultura possibilitando relocação da renda familiar 
para fins que não só alimentação; 

• Acréscimo de renda às famílias pela comercialização dos excedentes nas feiras; 
• Comercialização do excedente da avicultura orgânica (galinhas caipiras) e das olerícolas, 

em feiras locais; 
• Introduzir os princípios orientadores da Economia Solidária nas Comunidades através de 

palestras feitas durante o curso de capacitação; 
• Melhoria das condições de vida nas Comunidades, através da aplicação dos 

conhecimentos da Equipe de Trabalho. 
• Empoderamento político e social das lideranças, com compreensão sobre a importância de 

estratégias de consolidação de Políticas Públicas para as comunidades e de valorização 
da Cultura Negra. 

• Fortalecimento das associações existentes com conseqüente formação e qualificação de 
novas lideranças nas comunidades; 

• Condições para que as famílias em risco social do Município de Fazenda Rio Grande se 
organizem politicamente para que assim construam, de forma comunitária, as 
possibilidades de seu empoderamento; 

• Resgate, por parte das famílias, de seus direitos à cidadania pela atuação destes como 
sujeitos sociais plenos e conscientes, pela garantia de alimentos limpos de qualquer 
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resíduo seja químico ou biológico que lhes represente riscos à sua saúde e que 
proporcione assim a base de sua organização. 

 
CAAUP da Região Metropolitana de Maringá/PR 
O objetivo geral és implantar o Centro de Referência em Agricultura Urbana e Periurbana da 

Universidade Estadual de Maringá – CERAUP/UEM e seus empreendimentos associados (hortas 
urbanas e/ou periurbanas) na tentativa de proporcionar o Desenvolvimento Regional, dinamizando 
as populações em situação de risco19 dos municípios envolvidos: Maringá, Sarandi e Paiçandu, 
para a obtenção de alimentos que supram a demanda das comunidades envolvidas, sendo os 
excedentes comercializados, gerando emprego e renda aos atores envolvidos, utilizando os 
princípios de Economia Solidária. 

Os objetivos específicos são:  
1. Consolidar a sede do Centro de Referência em Agricultura Urbana e Periurbana – 

CERAUP/UEM, em local especificado no item 1.2. 
2. Implantar 09 (nove) hortas comunitárias e/ou periurbanas e conduzir outras 08 (oito) que já 

se encontram em funcionamento20, distribuídas da seguinte forma: 9 (nove) hortas em 
Maringá, sendo 06 (seis) já em funcionamento e 03 (tres) a serem implantadas, 4 (quatro) 
em Sarandi, sendo 01 (uma) já em funcionamento e 03 (três) a serem implantadas e 04 
(quatro) em Paiçandu, sendo 01 (uma) já em funcionamento e 03 (três) a serem 
implantadas. 

3. Identificar os pontos fortes e os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças no entorno 
destas hortas e comparar os modelos vitoriosos existentes, definindo ou gerando um 
padrão mais adequado à situação local, com o auxílio da equipe executora deste projeto. 

4. Definir e executar um cronograma de melhorias a serem implantadas nestas hortas, de 
acordo com diagnóstico realizado. 

5. Quanto aos atores envolvidos, os mesmos serão capazes de comparar o modelo vigente 
de organização das comunidades com o modelo proposto pela equipe executora, 
aplicando-o de acordo com cronograma a ser implantado. 

6. Serão capazes, ainda, de reproduzir os conhecimentos adquiridos sobre produção de 
culturas em bases agroecológicas, gerenciamento das hortas e planejamento de 
comercialização e educação alimentar, através do acompanhamento feito pela equipe 
executora in locu ou através dos cursos de capacitação a serem oferecidos pelo 
CERAUP/UEM. 

7. Ao final do projeto, os atores envolvidos (público beneficiário, estagiários, acadêmicos, 
estudantes de diversos níveis, membros ativos da sociedade, dentre outros) estarão 
capacitados a reproduzir o trabalho extensionista no sentido da geração de lideranças, 
autogestão, incentivo à solidariedade mútua e conseqüente formação de organizações em 
diversos níveis. Estes atores, portanto, estarão capacitados como agentes de 
desenvolvimento territorial. 

8. Divulgar os resultados das experiências do CERAUP/UEM através de folders, cartazes e 
em forma de artigos apresentados em congressos, seminários e eventos correlatos. 

O público alvo atendido pelo Centro de Referência em Agricultura Urbana e 
Periurbana – CERAUP/UEM é formado por famílias que residam nas zonas de risco social 
dos municípios envolvidos, bem como por agricultores urbanos e periurbanos 

                                                             

19 A situação de risco será definida obedecendo aos critérios de seleção do público beneficiário, descritos no 
item 10 deste documento. 
20 Os empreendimentos em funcionamento atualmente estão a cargo das respectivas Prefeituras sob a 
forma de Programas Municipais de Saúde e Segurança Alimentar, sendo mantidas por recursos gerados 
através da venda dos produtos produzidos (os custos são rateados pelos beneficiários). 
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(participantes ou não de hortas comunitárias). Também compõe o público alvo mulheres-
chefes de família ou em situação de risco eminente, famílias beneficiárias de programas 
sociais, a exemplo do Programa Bolsa Família, Estudantes do Ensino Básico, 
Fundamental, Médio e Superior e Idosos dos diversos bairros que serão atendidos pela 
equipe do CERAUP/UEM. 

Os beneficiários diretos são 366 pessoas entre Beneficiários do Programa Bolsa Família, 
Famílias chefiadas por Mulheres, Agricultores Familiares (Minifúndios). 

A área de abrangência são os municípios de Maringá, Sarandi e Paiçandu, todos 
pertencentes à Região Metropolitana de Maringá, inserida na Região Noroeste do Estado do 
Paraná. 

As metas e as ações previstas para cada meta são:  
META 1 - Formação de 
Gestores da Política de AUP 
 

• Estruturação do Centro. 
• Reuniões de Sensibilização e Reuniões de Dinamização para a formação dos 

Gestores da Política de AUP e incentivo à participação dos atores envolvidos. 
META 2 - Formação de 
Agricultores Urbanos e 
Periurbanos, beneficiários 
dos serviços prestados pelo 
Centro 

• Curso de Capacitação em Condução de Culturas Oleráceas. 
• Cursos de Capacitação em Gestão Agroindustrial de Hortas e Feiras e 

Comercialização de Produtos. 
• Cursos de Formação de Agentes de Desenvolvimento Territorial. 

META 3 - Assistência Técnica 
aos Agricultores Urbanos e 
Periurbanos 

• Assistência Técnica aos Agricultores Urbanos e Periurbanos. 

META 4 - Fomento a 
Empreendimentos Produtivos 

• Implantação de hortas comunitárias no município de Maringá. 
• Implantação de hortas comunitárias no município de Sarandi. 
• Implantação de hortas comunitárias no município de Paiçandu. 

META 5 - Monitoramento e 
Avaliação 

• Monitoramento, Avaliação e Divulgação dos resultados do CERAUP aos 
beneficiários e à comunidade científica. 

 
Os principais resultados esperados são: 

• 01 Centro de Referencia formado; 
• 250 Famílias Beneficiadas Diretamente (famílias cadastradas). 
• 450 Famílias Beneficiadas Indiretamente. 
• 09 Empreendimentos Instalados em Maringá/PR. 
• 04 Empreendimentos Instalados em Sarandi/PR. 
• 04 Empreendimentos Instalados em Paiçandu /PR. 
• 27 Cursos Oferecidos. 
• 600 Pessoas Capacitadas. 
• 24 docentes envolvidos direta e indiretamente. 
• 17 trabalhos a serem publicados. 

 
CAAUP da Região Metropolitana de Joinville/SC 
O objetivo geral é articular um Centro de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana (CAAUP) 

na Região Metropolitana Norte/Nordeste Catarinense que beneficie diretamente aos acampados e 
assentados da reforma agrária da região e que congregue atividades de assistência técnica, 
formação e fomento aos empreendimentos produtivos. 

Os objetivos específicos são:  
1) Contribuir para o fortalecimento da agricultura urbana e periurbana da região com base na 

agroecologia, cooperativismo agrícola e economia solidária. 
2) Incrementar a produção de alimentos que trafeguem na direção da segurança alimentar e 

nutricional. 
3) Criar perspectivas concretas de geração de emprego e renda para os acampados e 

assentados da Reforma Agrária. 
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4) Fortalecer um Arranjo Produtivo Local entre as Cooperativas de Produção da Reforma Agrária 
e Centros Metropolitanos tendo como foco a produção de Hortaliças Orgânicas sob a marca 
“Terra Viva”. 

5) Possibilitar o balanço energético positivo, na medida em que atividades de produção, 
beneficiamento e comercialização se darão em uma mesma região. 

6) Avançar com o processo de reforma agrária no Estado de Santa Catarina, o que em última 
medida representa a dinamização da agricultura familiar catarinense. 
O público alvo são acampados e assentados da Reforma Agrária da Região Metropolitana 

Norte/Nordeste Catarinense. 
Os beneficiários são 704 famílias assentadas pelo processo de Reforma Agrária. Segundo 

dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária– INCRA há ainda 400 famílias 
acampadas à espera da regularização do processo de Reforma Agrária nas áreas ocupadas. 

A área de abrangência são 11 municípios envolvidos, a saber: Rio Negrinho, Mafra, 
Itaiópolis, Papanduva (SDR Mafra); Canoinhas, Irineópolis (SDR Canoinhas); Araquari, 
Garuva (SDR Joinville); Taió, Santa Terezinha (SDR Taió); e Santa Cecília (SDR 
Curitibanos). 

As metas e as ações previstas para cada meta são:  
META 1 - Formação de 
Gestores da Política de AUP 

• Participação da Rede de Gestores de AUP. 

META 2 - Formação de 
Agricultores Urbanos e 
Periurbanos, beneficiários 
dos serviços prestados pelo 
Centro 

• Realização de 15 cursos de formação em agroecologia, cooperativismo 
agrícola e economia solidária. 

META 3 - Assistência Técnica 
aos Agricultores Urbanos e 
Periurbanos 

• Contratação de profissionais de nível superior e bolsistas que contribuirão 
permanentemente com o Centro de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana da 
região. 

• Equipar e manter em funcionamento o Centro de Apoio à Agricultura Urbana e 
Periurbana no município de Garuva/SC, Região Metropolitana Norte/Nordeste 
de Santa Catarina. 

META 4 - Fomento a 
Empreendimentos Produtivos 

• Equipar a Cooperativa de Produção Agropecuária Dolcimar Luis Brunetto – 
COOPERDOTCHI (Garuva e Rio Negrinho/SC). 

META 5 - Monitoramento e 
Avaliação 

• Realização de 7 Reuniões de Planejamento, Monitoramento e Avaliação com o 
Grupo Gestor do Projeto. 
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ANEXO 4 - PERFIS TÉCNICOS DAS EQUIPES DOS CAAUPS 
 
Tabela 8 - Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Belém 

Tabela 8. Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Belém 

Técnico(a) Formação 
profissional 

Vínculo com CAAUP Carga 
horária 

Tempo no 
projeto 

Elisa Reis Engenheira de 
Alimentos / prof 
UFPA 

Coordenadora do projeto 
(professora da UFPA) 

20 hs 1 ano 

Consuelo de Lima Engenheira de 
Alimentos / prof. 
UFPA 

Coordenadora técnica 
(professora da UFPA) 

20 hs 1 ano 

Antônio Edson de 
Oliveira 

Tecnólogo em 
agroecologia  

Assistência técnica  
(bolsista da Incubadora) 

40 hs 1 ano 

Gilvânia Técnica agrícola Assistência técnica  
(contratada do projeto) 

40 hs 1 ano 

Francisco Técnico agrícola Assistência técnica 
(contratado do projeto)  

 1 ano 

Francivaldo de 
Albuquerque 

Contador Técnico da incubadora 
(funcionário da universidade) 

Parcial  1 ano 

 
Tabela 9 - Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Brasília 

Tabela  9. Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Brasília 

Técnico(a) Formação 
profissional 

Vínculo com CAAUP Carga horária Tempo no 
projeto 

Mônica Molina Pedagogia Coordenadora  10 hs 1 ano 

Helana Freitas 
 

Pedagogia e 
Sociologia 

Coordenadora   1 ano 

Elisgela Nunes 
Pereira 

Pedagogia Secretária Administrativa 40 hs 1 ano 

Carolina Rizzi Starr Ecóloga Coordenação técnica 25 hs 1 ano 

Luciana Morais de 
Freitas 

Geografia Coordenação técnica 20 hs 1 ano 

Windolway Balieiro Engenharia Florestal Estagiário 20hs 1 ano 

Sabine Popov Geografia Estagiário 20 hs 1 ano 

Nayara Moreira  Geografia Estagiário 20 hs 1 ano 

João Felipe Nunes 
Miranda 

Engenharia Florestal Estagiário 20 hs 1 ano 

Godofredo Alves Técnico Agrícola Contratado 20 hs 1 ano 

Reginaldo 
Rodrigues 

Técnico Agrícola Contratado 20 hs 1 ano 
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Fernando Viana Técnico Agrícola Contratado 20 hs 1 ano 

Luis Zaref  Coordenador do MST 10 hs 1 ano 

Ciro Correa  Coordenador do MST 10 hs 1 ano 

 
Tabela 10 - Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Belo Horizonte 

Tabela 10. Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Belo Horizonte 

Equipe Técnica 
 

Formação 
profissional 

Vínculo com CAAUP Carga 
horária 

Tempo 
no 

projeto 
Walney Martins Administrador de 

empresas 
Contratado pelo ITER Tempo 

integral 
pagamento  
mensal 

1 ano 

Thiago Oliveira Administrativo Contratado pelo ITER Tempo 
integral 
pagamento  
mensal 

1 ano 

Simião Leao 
(Coordenador) 

Educador popular Contratado através da CADEB Pago por 
produtos. 
Não tem 
carga 
horária 
definida. 

Desde 
Março de 
2010 e 
previsto 
até o final 
do 
Projeto. 

Juliana Bavuco 
(MST) 

Engenheira florestal 

Eugenio Resente 
(REDE) 

Agrônomo 

Bruno Melo (BP) Nutricionista 
Agentes de Desenvolvimento Local- ADL 
Ana Cota (MST) Nível médio 

 
Militantes dos 
Movimentos sociais 
e ONG 

Contratado através da CADEB Pago por 
produtos. 
Não tem 
carga 
horária 
definida  

Desde 
Março de 
2010 e 
previsto 
até o final 
do 
Projeto. 

Rafaela 
(MLB) 

Zuma Piriz 
(CEPI) 
Jose Nacimento 
(MST) 
Mauro (Rede 
Terra Viva) 
Hélida (REDE) 

 
Tabela 11 - Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Salvador 

Tabela 11. Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Salvador 

Técnicos/as Formação 
profisional 

Vínculo com CAAUP 
Cargo na EBDA 

Carga 
horária 

Tempo no 
projeto 

Carlos Armando 
Barreto Santana 

Agrônomo Coordenador/articulação  
Técnico em Desenvolvimento Rural. 
A partir de abril/2010 está na 
assessoria da Secretaria Estadual 
de Agricultura 

Integral até 
abril/2010 e 
20% do 
tempo a 
partir de 
abril/2010. 

Desde a 
apresentaç
ão da 
proposta 
para edital 

Marcia Jovina de 
Souza Rosa 

Agrônoma Coordenadora executiva.  
Técnica em Desenvolvimento 
Organizacional. 

Integral. 6 
horas/dia 

Desde 
elaboração 
da 
proposta 
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para edital 

Renata Fornelos 
Ramos 

Agrônoma Técnica de campo, vinculada ao 
escritório local.  
Técnica em Desenvolvimento Rural 

10 horas por 
semana 

 

Clemilton Lima da 
Paixão 

Veterinário Técnico de campo. 
Chefe de escritório local 

10 horas 
semanais 

 

Josélio M. Pinheiro Agrônomo Técnico de campo, vinculado a 
escritório local. 
Técnico de Desenvolvimento Rural 

10 horas 
semanais 

 

Elísio S. C. Guedes Agrônomo Técnico de campo, vinculado a 
escritório local. 
Técnico de Desenvolvimento Rural 

10 horas 
semanais 

 

Jorge S. Cortez Agrônomo Técnico de Campo. Chefe de 
escritório. Tem uma história de vida 
acompanhando hortas na RMS, em 
especial em Camaçari.  

10 horas 
semanais 

 

Manoel Britto Agrônomo Técnico de campo.  
Chefe de escritório local 

10 horas 
semanais 

 

Florisvaldo B. de 
Souza 

Veterinário Técnico de campo.  
Técnico de Desenvolvimento Rural 

10 horas 
semanais 

 

Marcelo Augusto P. 
Silva 

Agrônomo Técnico de campo. 
Chefe de escritório local 

10 horas 
semanais 

 

Paulo F. S. M. 
Figueiredo 

Agrônomo Técnico de Campo.  
Técnico em Desenvolvimento Rural 

10 horas 
semanais 

Especialist
a em 
agricultura 
orgânica  

Reinaldo José de 
Souza 

Agrônomo Técnico de Campo. 
Chefe da Estação Experimental 

10 horas 
semanais 

 

Gilson Agrônomo Técnico de Campo.  
Técnico em Desenvolvimento Rural 

10 horas 
semanais 

Especialist
a em 
Horticultura 

Sinara Técnica Agrícola Área Social 10 horas 
semanais 

Envolvidas 
nas 
atividades 
de 
capacitaçã
o, que 
ocorrem na 
fase da 
visita do 
MDS, e 
participara
m da etapa 
de 
diagnóstico
. 

Lucidalva  Área Social 10 horas 
semanais 

Aulina Socióloga Especialista em metodologias 
participativas 

10 horas 
semanais 

Janete Socióloga Especialista em metodologias 
participativas 

10 horas 
semanais 

Vera Diz Socióloga Especialista em metodologias 
participativas 

10 horas 
semanais 
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Tabela 12 - Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Curitiba 

Tabela 12. Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Curitiba 

Técnico(a) Formação 
profissional 

Vínculo com CAAUP *Carga horária 
(estimada) 

Tempo no 
projeto 

Mary Stella Bischof Agrônoma Coordenadora Geral  
Funcionária Instituto Emater-PR 
(celetista) 

7% 1 ano 

Renato Silveira 
Krieck 

Técnico Agrícola Coord. Técnico 
Funcionário Instituto Emater-PR 
(celetista) 

10% 2 anos 

Mario Donizete da 
Silva 

Técnico Agrícola Extensionista do Município Fazenda 
Rio Grande 
Funcionário Instituto Emater-PR 
(celetista) 

10% 2 anos 

Dalvan Joel Petry 
Mallmann 

Técnico Agrícola Extensionista do Município da Lapa 
- Funcionário Instituto Emater-PR 
(celetista) 

10% 1 ano 

Leila A. Klenk Agrônoma Extensionista do Município da 
Lapa- Funcionária Instituto Emater-
PR (celetista) 

10% 2 anos 

Claudete Marli 
Abraão 

Assistente Social 
nível médio 

Extensionista do Município da 
Lapa- Funcionária Instituto Emater-
PR (celetista) 

10% 1 ano 

Antonio 
Leonardecz 

Técnico Agrícola Extensionista do Município 
Almirante Tamandaré- Funcionário 
Instituto Emater-PR (celetista) 

10% 2 anos 

Dirlei Reis Técnico Agrícola Extensionista do Município Campo 
Largo- Funcionário Instituto Emater-
PR (celetista) 

10% 1 ano 

Rosemari Gasparin Assistente Social 
nível médio 

Extensionista do Município Campo 
Largo- Funcionária Instituto Emater-
PR (celetista) 

10% 1 ano 

A estimativa da carga horária foi realizada com base nas observações e informações disponíveis e não tem 
caráter matemático. 

 
Tabela 13 - Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Maringá 

Tabela 13. Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Maringá 

Técnicos Formação 
profissional 

Vínculo com CAAUP 
 

Carga horária 
semanal 

Tempo no projeto 
(em meses) 

Ednaldo Michellon Engenheiro 
Agrônomo, 
PhD Ciências 
Econômicas 

Professor Universitário 
(celetista) 

10 20 

Enio Gonçalves de 
Moraes 

Psicólogo Bolsista/profissional 40 20 

Fernanda Maria de 
Meira 

Engenheira 
Agrônoma 

Bolsista/profissional 40 20 
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Márcio Alexandro 
Daniel 

Engenheiro 
Agrônomo 

Bolsista/profissional 40 20 

Marcos Rogério da 
S. Alves 

Engenheiro 
Agrônomo 

Bolsista/profissional 40 20 

Wesley Rodrigo 
Rossi 

Assistente 
Social 

Bolsista/profissional 40 20 

Amanda Cacere 
Almagro 

Agronomia 
Estagiária 

Bolsista/estudante 20 20 

Camila Pereira 
Croge 

Agronomia 
Estagiária 

Bolsista/estudante 20 20 

Fernando Hata Agronomia 
Estagiária 

Bolsista/estudante 20 06 

Fernando 
Rodrigues Neto 

Agronomia 
Estagiário 

Bolsista/estudante 20 20 

Ligia Mara Jung Agronomia 
Estagiária 

Bolsista/estudante 20 20 

Luiz Fernando 
Pialarissi Singker 

Agronomia 
Estagiário 

Bolsista/estudante 20 20 

Rafael Sanches Agronomia 
Estagiário 

Bolsista/estudante 20 06 

Samireille S. 
Messias 

Agronomia 
Estagiária 

Bolsista/estudante 20 20 

Thaisa Calvo 
Fugineri Mareti 

Agronomia 
Estagiária 

Bolsista/estudante 20 20 

Vanessa de Ângelo Nutrição 
Estagiária  

Bolsista/estudante 20 06 

Samira Prado Nutrição 
Estagiária 

Voluntária/estudante 10 06 

Fernande Antunes 
Fernandes 

Engenheiro 
Agrônomo 
Voluntário 

Vinculado a outro 
projeto/profissional 

40 20 

Tiago Ribeiro da 
Costa 

Engenheiro 
Agrônomo 
Voluntário 

Vinculado a outro 
projeto/profissional 

10 20 

 
Tabela 14 - Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Joinville 
Tabela 14. Perfis técnicos da equipe do CAAUP de Joinville 

Técnico Formação 
profissional 

Vínculo com CAAUP Carga 
horária 

Tempo no 
projeto 

Clarilton Ribas Administrador –  
Doutor em 
Sociologia 

Coordenador Geral 5h/semana 2 anos 

Renata Gomes 
Rodrigues 

Engenheira 
Agrônoma 

Equipe técnica - bolsista 40h/semana 1 ano e 1/2 

Susi Mara Freddi Engenheira 
Agrônoma 

Equipe técnica - bolsista 40h/semana 2 anos 

Liria M. Dias Gastrônoma Bolsista/apoio Joinville 10h/ semana 1 ano 

Elder Mariano Técnico Agricola Contrapartida Joinville 10h/ semana 5 meses 

Wellington Yoshizaki 
Oda 

Graduando em 
Engenharia de 
Alimentos 

Bolsista 20h/semana 2 anos 
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Seliane Pierezzan Especialista em 
Agroecologia 

Bolsista 20h/semana 2 meses 

Vitor Pereira da 
Mota 

Especialista em 
Agroecologia 

Bolsista 20h/semana 2 meses 

Camila Munarini Graduanda em 
Educação do 
Campo 

Bolsista 20h/semana 2 meses 

Marilda Rodrigues Graduanda em 
Educação do 
Campo 

Bolsista  20h/semana 2 meses 

Saruê Brunetto Graduanda em 
História 

Bolsista  20h/semana 2 meses 

Aline Korosue Assistente Social -
Mestre em 
Educação 

Coordenação Geral 40h/semana 2 anos 

Fernanda Savicki de 
Almeida 

Eng. Agrônoma – 
Mestre em 
Agroecossistemas 

Coordenação Geral 10h/semana 2 anos 

Lucídio Ravanello Técnico em 
Contabilidade 

Coordenação Geral 20h/semana 2 anos 

Airi Mossi Agricultor 
Assentado 

Coordenação Geral 10h/semana 2 anos 

João Guilherme 
Zeferino 

Agricultor 
Assentado 

Coordenação Geral 10h/semana 2 anos 

Adriano Borges de 
Souza 

Pedagogo Apoio Técnico/ ARAs 10h/semana 2 anos 

Eilson Chaves Administrador Apoio Técnico/ ARAs 10h/semana 1 ano 

 

 

                                                             

 

 


