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APRESENTAÇÃO 

 
 

O SEUR é o Seminário de Estudos Urbanos e Regionais, organizado 

anualmente pelo Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais (LEUR), do Instituto de 

Ciências Humanas (ICH) da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). 

Atualmente, em sua 18ª edição, o SEUR se constituiu em um dos mais 

longevos eventos de Geografia no Rio Grande do Sul. Com isso, se conseguiu atingir 

o propósito inicial de manter um evento de sistematização dos trabalhos sobre o 

espaço urbano, regional e temas correlatos, na metade sul do Rio Grande do Sul. 

O Seminário de Estudos Urbanos e Regionais realizado pelo LEUR, conta em 

sua base com os trabalhos individuais e coletivos de alunos da graduação, pós- 

graduação, professores do LEUR, e, também, com o trabalho de colaboradores e 

parceiros que, ano após ano, estão envoltos em cada detalhe das edições do SEUR. 

Por esse motivo (e por muitos outros), reafirmamos o compromisso acadêmico e social 

da realização de cada novo SEUR, repleto de interações e integrações e, 

principalmente, discussões que auxiliam nos trabalhos e no pensar geográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nesta edição, a realização do SEUR conta com o apoio do grupo de pesquisa 

e extensão acadêmica Hortas Urbanas, uma equipe interdisciplinar que atua desde 

2017, sendo composta por acadêmicos e professores da Universidade Federal de 

Pelotas, nas áreas de Geografia, Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Agrícola, 

Engenharia Sanitária e Ambiental, Biologia, Nutrição, Farmácia, Enfermagem, 

Gastronomia e Sociologia, além da Universidade Federal de Caxias do Sul (UCS) e 

da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 
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DIÁLOGOS SOBRE HORTAS URBANAS E SUSTENTABILIDADE 

Desde que os seres humanos iniciaram sua jornada pelo Planeta Terra eles 

foram se adaptando às condições deste ecossistema e passaram a produzir o espaço. 

No início eram nômades, mas depois passaram a ser sedentários e esta produção do 

espaço se acentuou, surgiram os campos de produção agrícola, as pastagens, as 

cidades, o estado, as grandes cidades. 

E chegamos ao século XXI com uma imensa população vivendo nas cidades. 

E desenvolvemos um meio técnico científico-informacional jamais visto, no qual temos 

tecnologia para sair da órbita terrestre, possibilidade de comunicação síncrona e 

assíncrona por meio virtual, possibilidade de produzir alimentos ultra processados, de 

combater insetos invasores com uso de químicas sofisticadas, de fazer transplantes 

de rins, fígado, coração e outros órgãos para salvar vidas. 

Mas, também iniciamos, no século XXI, com o aumento da temperatura da 

atmosfera, do oceano e da superfície terrestre. E com isto todos temos sentido 

mudanças climáticas. E igualmente, iniciamos este século mantendo velhas 

desigualdades, com fome e miséria. 

A humanidade avançou em certos aspectos, mas em outros temos graves 

problemas, e precisamos fazer alguma coisa. É necessário construir diálogos 

multidisciplinares para que a grande capacidade humana de se adaptar se transforme 

em uma capacidade de viver com qualidade de vida para nós e junto com a natureza, 

em especial nas cidades onde vivem milhões de pessoas. 
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O XVIII Seminário de Estudos Urbanos e Regionais - Diálogos Internacionais 

sobre Hortas Urbanas e Sustentabilidade nas cidades foi uma oportunidade 

importante que mobilizou discentes e docentes acadêmicos, que têm como tema de 

trabalho a questão da sustentabilidade ambiental urbana, discutindo suas 

investigações, contribuindo para que a década da ação, não fique no papel. 

O objetivo deste seminário foi reunir as áreas das humanidades, saúde, 

engenharias, ciências da natureza, nutrição, agrárias, entre outras, para debater a 

sustentabilidade ambiental urbana, nas suas diferentes facetas, pensando em um 

início de século que seja marcado por uma revolução da relação do homem com a 

natureza. 

O presente texto constitui a versão definitiva dos Anais do XVIII Seminário 

de Estudos Urbanos e Regionais – Diálogos sobre Hortas Urbanas e 

Sustentabilidade na Cidade. O evento foi organizado pelo Laboratório de Estudos 

Urbanos e Regionais do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de 

Pelotas, e se desenvolveu no período de 15 a 29 de abril de 2022. 

O objetivo do texto foi o de reunir os trabalhos aprovados e apresentados nas 

mesas do evento, de modo a permitir a ampliação da disseminação de informações e 

propiciando ampla discussão do seu conteúdo. Os trabalhos estão organizados de 

acordo com as mesas em que foram apresentados, entretanto, as mesas guardaram 

a mesma característica interdisciplinar do projeto, permitindo que temas de diferentes 

áreas participassem da discussão. 

Desejamos que apreciem os trabalhos e esperamos encontrá-los nas 

próximas edições do SEUR. 

Boa leitura. 

 
 

A Comissão Organizadora do      

XVIII SEUR 



MESA 9 
 

9 
 

 
 

USO DE PRODUTOS ALTERNATIVOS PARA O CONTROLE DE PRAGAS E 
DOENÇAS EM HORTAS URBANAS ........................................................................  14 
 
TAÍS AMANDA MUNDT; LUIS FELIPE BASSO; LYANA PINTO RAMOS; 
MARIA CAROLINA GOMES SILVA E SILVA; HUMBERTO DIAS VIANNA 

 
O PARQUE HISTÓRICO DE CARAMBEÍ-PR, PAISAGENS E A ESTÉTICA DA 
SUSTENTABILIDADE................................................................................................. 23 
 
ANA CRISTINA COSTA SIQUEIRA 

 
AGROECOLOGIA E POLÍTICAS DE SAN E SA NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
BELÉM, PARÁ........................................................................................................... 32 
 
AELTON DIAS COSTA; TAIRIS DIAS COSTA; RITA DENIZE DE OLIVEIRA; 
RICARDO THEOPHILO FOLHES 

 
A FEIRA CENTRAL E A FEIRA SUDOESTE EM CAMPINA GRANDE-PB:                
O                                                                         COMÉRCIO DE ALIMENTOS NO CENTRO E NA PERIFERIA............................. 45 
 
DAVIDSON MATHEUS FÉLIX PEREIRA 



MESA 10 
 

10 
 

 

O PAPEL DA AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA NA SEGURANÇA 
ALIMENTAR EM REGENTE FEIJÓ.........................................................................  55 

 
BRUNA TREVISAN NEGRI ; ANTONIO NIVALDO HESPANHOL. 

 

AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO: UMA REVISÃO....................................................................................  67 
 
BÁRBARA DIEL; LÚCIA ELISA ALVES; KARINI PITOL;  
CARIZA TEIXEIRA BOHRER. 

 
NÚCLEO DE ESTUDOS, EXTENSÃO E PESQUISA EM AGRICULTURA URBANA E 
PERIURBANA (NAUP) DO CAMPUS LITORAL NORTE DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O 
SEU PRIMEIRO ANO...............................................................................................  77 
 
GUSTAVO BASTOS LEITE; LEONARDO NUNES DE LIMA; LARISSA MACALÃO 
BARBOSA; GUILHERME DE CASTRO; REJANE MARGARETE SCHAEFER 
KALSING; RICARDO DE SAMPAIO DAGNINO. 

 
NARRATIVA SOBRE PROJETOS UNIVERSITÁRIOS NO CAMPO DA ALIMENTAÇÃO 
E NUTRIÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA POR COVID -19...................................  89 
  

SÔNIA TERESINHA DE NEGRI; JAMILE WAYNE FERREIRA. 
 
A HORTA ESCOLAR COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL (EAN).....................................................................  99 
 
NATALÍ VITÓRIA PEDROSO KERBER; MILENA CARINE CIELO; 
JESSICA VEIT; THAÍS DA LUZ FONTOURA PINHEIRO. 

 

USO DAS REDES SOCIAIS COMO MEIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA 
DIFUSÃO DE SABERES EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO...............................  108 
 
BETIELE BADIA; JAMILE WAYNE FERREIRA; SÔNIA TERESINHA DE NEGRI; 
GIOVANA MENDES OLIVEIRA. 



MESA 11 
 

11 
 

 

INFESTAÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS EXÓTICAS INVASORAS NA APA DO 
MARACANÃ...........................................................................................................  118 

 
VITÓRIA GLEYCE SOUSA FERREIRA; MARCELINO SILVA FARIAS FILHO. 

 

FAZENDA VERTICAL: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA O MUNICÍPIO 
DE PELOTAS/RS.....................................................................................................  126 
 
MARIA CAROLINA GOMES SILVA E SILVA; THALIA STRELOV DOS SANTOS; 
HUMBERTO DIAS VIANNA. 

 
A AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA EM JUNDIAÍ: UMA ANÁLISE A PARTIR 
DO PROGRAMA HORTA URBANA........................................................................  135 
 
ALAN DA SILVA VINHAES; TAMIRES REGINA ROCHA;  
ANTONIO NIVALDO HESPANHOL. 

 

TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA HORTAS URBANAS..............................  147 
 
LYANA PINTOS RAMOS; LUIS FELIPE BASSO; HUMBERTO DIAS VIANNA 
MARIA CAROLINA GOMES SILVA E SILVA; TAÍS AMANDA MUNDT; 

 

A RELAÇÃO ENTRE O RURAL E O URBANO: O DESENVOLVIMENTO DA 
AGRICULTURA URBANA EM MANAUS/AM.........................................................  158 
 
LARISSA KRISTYNE CAMPOS DOS SANTOS;  ADÍLIO TEIXEIRA MARQUES; 
JULIAN ISLAN MARTINS RODRIGUES; MANUEL DE JESUS MASULO DA CRUZ. 

 
 

PÁTIOS GASTRONÔMICOS E FEIRAS EM BUENOS AIRES: IMPACTOS DA 
PANDEMIA EM 2020...............................................................................................  171 
 
SIDNEY GONÇALVES VIEIRA. 



MESA 12 
 

12 
 

 

ESTUDO DE VEGETAÇÕES DANINHAS APLICADA AO PAISAGISMO URBANO: 
ANÁLISE PARA SUBSTITUIÇÃO DA VEGETAÇÃO ATUAL NO MUNICÍPIO DE 
UMUARAMA/PR.....................................................................................................  183 

 
ANA CAROLINA FAGUNDES FERREIRA 

 
CÉU DO CERRADO E SISTEMA AGROFLORESTAL...........................................  195 
 
CAROLINE ESCOBAR SANTOS 

 
HORTAS PEDAGÓGICAS: BENEFÍCIOS E DESAFIOS........................................  203 
 
MILENA CARINE CIELO; KARINI PITOL; JENNIFER JOST; CARLA CRISTINA 
BAUERMANN BRASIL; GRAZIELLE CASTAGNA WEIS; JAMILE CEOLIN; 
SIMONE DE CASTRO GIACOMELLI; THAÍS DA LUZ FONTOURA PINHEIRO 

 
VIVEIRO DE MUDAS: PERSPECTIVAS INICIAIS NO MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN..  214 
 
FRANCISCA WIGNA DA SILVA FREITAS; JOSIEL DE ALENCAR GUEDES 

 
HORTAS COMUNITÁRIAS URBANAS EM CAMBÉ-PR: RENDA, SAÚDE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.................................................................  222 
 
JOYCE MORAIS DE LIMA; CARLOS CASSIANO DALTO; JEANI DELGADO 
PASCHOAL MOURA 



 

13 
 

 



 

14 
 

 

 

USO DE PRODUTOS ALTERNATIVOS PARA O CONTROLE DE PRAGAS E 

DOENÇAS EM HORTAS URBANAS 

 
TAÍS AMANDA MUNDT; LUIS FELIPE BASSO; LYANA PINTO RAMOS; MARIA 

CAROLINA GOMES SILVA E SILVA; HUMBERTO DIAS VIANNA. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
O uso de agroquímicos de forma errônea tem trazido graves impactos 

ambientais. Pesticidas usuais, como o Tiametoxam, causam sérias alterações 

morfológicas no sistema nervoso de insetos polinizadores (meliponini), isso quando 

não usado em doses letais (MIOTELO, 2017). 

Em um estudo realizado por CABRERA et al. (2008) no sul do estado do Rio 

Grande do Sul, foi constatado que 19 pesticidas usados para a cultura de arroz na 

região tinham potencial para contaminação das águas subterrâneas. A falta de 

cuidado na manipulação de agro defensivos pode também gerar a contaminação 

direta dos produtores rurais, que muitas vezes não usam EPIs (equipamento de 

proteção individual). Dor de cabeça e enjoo estão entre os sintomas mais comuns 

relatados durante a aplicação de pesticidas (DELGADO; PAUMGARTTEN, 2004). 

O MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) define que é 

proibida a aplicação de agroquímicos em áreas com 500 metros ou menos de 

proximidade de centros urbanos (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 3 DE 

JANEIRO DE 2008, Art. 10). Na Nota Técnica Anvisa/MS de 15.01.2010 sobre o 

uso de agrotóxicos em cidades, ressalta-se que não é possível utilizar esses 

químicos de forma segura para o ambiente e para a saúde pública em áreas 

urbanas. A circulação de pessoas pela área onde o pesticida foi usado, a possível 

contaminação de animais domésticos e silvestres, como cães, gatos e aves, e a 

compactação do solo que favorece o acúmulo dos químicos em poças de água 

superficiais foram alguns dos pontos levantados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

O uso de agentes biológicos para o controle de pragas e doenças vem 

ganhando destaque como alternativa de substituição aos agrodefensivos. O uso de 

bactérias como Baccilus subtilis no controle de fungos no cultivo do morango, ou 

dos insetos microvespa Trichogramma pretiosum no combate de lagartas, e o ácaro 

predador Stratiolaelaps scimitus no controle do fungo gnats, já são alternativas 

adotadas por produtores orgânicos. Trata-se de uma forma de controle mais 

natural e sem impactos ao meio ambiente, viável tanto nos pequenos cultivos como 

nas grandes monoculturas. 
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Infelizmente esses biológicos ainda não são encontrados com facilidade no 

mercado. Sendo assim o uso de produtos alternativos para o controle de pragas 

tem destaque nas culturas orgânicas. As chamadas caldas geralmente são feitas 

a partir de plantas que naturalmente possuem propriedades químicas repelentes 

ou deterrentes, como é o caso das metil-cetonas presentes no tomateiro 

(GILARDÓN, 2001). 

Mesmo tendo uma menor efetividade quando comparadas aos 

agrodefensivos (GUEDES, 2019), as caldas são uma alternativa mais barata e de 

fácil preparação e aplicação. Não apresentam toxicidade a seres humanos e 

animais domésticos nem período de carência após a aplicação, podendo ser 

utilizadas em cultivos orgânicos certificados pelo MAPA (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento) e nas hortas domésticas, onde vêm ganhando cada vez 

mais espaço. 

O Projeto Hortas Urbanas da Universidade Federal de Pelotas atende a 

comunidade pelotense prestando assistência técnica a hortas comunitárias. 

Contando com uma grande equipe multidisciplinar que realiza reuniões periódicas 

para elencar demandas das comunidades e pautar possíveis soluções. 
Dado esse contexto, o presente trabalho descreve o estudo, revisão 

bibliográfica e tradução científica realizados pelo grupo das engenharias dentro do 

projeto Hortas Urbanas, coordenado pelo professor Humberto Dias Vianna, a fim 

de popularizar o cultivo orgânico com o uso de caldas. 

 
2. METODOLOGIA 

 
A agricultura orgânica, um dos preceitos do projeto, foi levada a pauta dentro 

do grupo das engenharias. Durante a reunião, foram debatidas formas de incentivar 

a comunidade a cultivar sem o uso de agrodefensivos. Chegou-se então a 

conclusão da necessidade da popularização do uso de produtos alternativos para 

o controle de pragas e doenças, as chamadas caldas, como substitutas ao uso de 

pesticidas químicos. 

A partir de então foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos e livros 

sobre o referido assunto. Em reuniões periódicas do grupo, os textos foram 

discutidos e os métodos de melhor eficiência, baixo custo e fácil manejo de controle 

alternativo de pragas foram avaliados e registrados. 

Passou-se então para um trabalho de tradução científica, onde os métodos 

descritos nos livros foram redigidos para uma linguagem mais simples e acessível 

ao público-alvo. 

Com o uso da ferramenta de edição de imagens PhotoScape v3.6.5, foram 

elaborados posts ilustrados para as redes sociais do projeto Hortas Urbanas, 

elucidando passo a passo o preparo e aplicação das caldas. Foram também 

produzidos vídeos tutoriais com o auxílio da ferramenta de edição Sony Vegas Pro 

11.0. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Durante a condução dos estudos, foram determinadas as principais pragas 

que acometem as hortas domésticas: pulgões, lagartas, formigas, fungos, mosca 

branca e cochonilha (COHIDRO, 2016). Buscou-se então as caldas com melhor 

eficiência para cada caso, levando em consideração o custo benefício, fácil acesso 

aos ingredientes, modo de preparo e resultados quando comparados a pesticidas 

convencionais. 

 
3.1. CALDA DE ALHO 

 
O alho (Allium sativum L.) é uma planta da família Alliacea. Seu bulbo, 

composto por folhas escamiformes, é comumente utilizado pela culinária brasileira 

como tempero. Trata-se de uma planta naturalmente resistente a patógenos, 

devido a presença de substâncias como alicina (C6H10OS2), de ação 

antimicrobiana, responsável pelo aroma típico do alho, e ajoenos, tiossulfinatos e 

compostos organossulfurados, de ação biocida. 

Em um estudo conduzido por LEITE em 2011, o extrato de alho mostrou-se 

tão eficaz quanto a calda bordalesa no controle de míldio em videira, chegando a 

resultados de 75,43% de redução da doença, mostrando ser um ótimo substituto 

para a mesma, uma vez que segundo GARRIDO et al. (2004), produtos a base de 

cobre, como o caso da calda bordalesa, contribuem para o desequilíbrio do 

ecossistema, já que o metal se acumula no solo com o passar dos anos. 

Seu extrato, quando misturado da forma correta com outros ingredientes 

(Figura 1), como sabão neutro ou de coco, torna-se um eficaz inseticida natural 

capaz de combater pulgões (Aphis gossypii G.), mosca-branca (Bemisia tabaci), 

Plasmopara viticola, entre outros. 

O sabão, composto por uma longa cadeia carbônica mais glicerol, penetra 

na cutícula do inseto, quebrando as paredes celulares, causando um colapso no 

organismo. Pode ainda bloquear os espiráculos, levando o artrópode à hipoxia 

(SZYMCZAK et al., 2009). 

Sendo assim, realiza-se um preparo de 4 litros de água quente, onde dilui-

se 50 gramas de sabão de coco picado. Em seguida adiciona-se 2 cabeças de alho 

triturado e 4 colheres pequenas de pimenta também picada. Após deixar a mistura 

esfriar, coa-se o líquido, descartando os resíduos sólidos. Com o auxílio de um 

pulverizador ou borrifador, aplica-se o caldo sobre as plantas conforme a 

necessidade (Figura 2). 
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3.2. CALDA DE TOMATEIRO 

O tomateiro é uma planta da família Solanaceae cujo fruto bacóide é muito 

utilizado na alimentação humana. Suas folhas apresentam pêlos epidérmicos 

modificados, denominados tricomas. Nestes, há presença de alguns aleloquímicos 

de efeito deterrente e metabólico tóxico sobre insetos herbívoros. 

O composto fenólico nitrogenado (ácido clorogênico) se mostrou 

efetivamente deterrente a pulgões (Sternorrhyncha sp.) segundo o estudo de 

URBANSKA et al. (1998). Outros compostos químicos encontrados nos tricomas 

glandulares do tomateiro são flavonóides glicosilados (rutina), metil cetonas (2-

tridecanona e 2-undecanona) e sesquiterpenos (zingibereno), sendo este último 

de efeito deletério sobre a oviposição do ácaro rajado (Tetranychus urticae K.), bem 

como sobre seu desenvolvimento (OLIVEIRA, 2014). 

Uma forma de extrair esses compostos químicos de modo caseiro se dá pela 

imersão de 500 gramas de folhas do tomateiro em 1 litro de álcool líquido 70% por 

alguns dias (alcoolatura), deixando por no máximo dois meses. Após, é realizada a 

coação e descarte dos resíduos sólidos. Dilui-se então a substância em 10 litros de 

água para posterior pulverização (figura 2). 

 
Figura 1: Post desenvolvido para publicação nas redes sociais do projeto 

Hortas Urbanas com a receita da calda de alho. 
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Figura 2: Imagem do vídeo produzido sobre calda de alho 

 
3.3. CALDA DE PIMENTA DO REINO 

 
A pimenta do reino (Piper nigrum L.), apesar do nome, não pertence a família 

da pimenta, mas sim a família Piperaceae, sendo usada como especiaria na 

culinária mundial. Seus frutos possuem substâncias de ação repelente e larvicida, 

como a guineesina, pipercide (C22H29NO3) e retrofractamide. 

Estudos conduzidos por SALERNO et al. em 2002 demonstraram que o 

extrato etílico da pimenta do reino tem um alto efeito repelente contra pulgões 
(Brevicoryne brassicae), causada pela possível alteração na palatabilidade. 

Seu fruto, quando macerado, tem efeito inseticida, chegando a taxas de 56% 
de mortalidade de Zabrotes subfasciatus B., segundo SANTOS et al. (2018). Pode 

também ser usada para o combate das larvas de mosquitos Aedes aegypti L., 

devido à presença de isobutilamidas de ação larvicida. 

A calda de Piper nigrum é feita a partir da alcoolatura de 100 gramas de 

pimenta em um litro de álcool 70%, com um descanso de dez dias. Após, adiciona-

se uma mistura de 1 litro de água com 60 gramas de sabão de coco já diluído na 

mesma. Para a aplicação, é necessário diluir cada 300 mililitros da calda em 10 

litros de água. 

 
3.4. CALDA DE CRAVO DE DEFUNTO 

 
O cravo de defunto (Tagetes patula L.) é uma planta ornamental muito 

conhecida por sua ação repelente, sendo costumeiramente usada na bordadura de 

canteiros de hortaliças. 

A planta possui substâncias químicas como terpinoleno, cineol e limoneno, 

de ação inseticida. Essas substâncias penetram no organismo do inseto através 

das vias respiratórias, sistema digestivo ou cutícula, causando um efeito chamado 
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knock down, no qual há uma paralisia que evolui para a morte (PRATES; 

SANTOS, 2000). 

Testes realizados por RESTELO et al. (2009) com o extrato de cravo de 

defunto comprovaram a mortalidade de Sitophilus zeamais adultos em até 100% 

quando usado em altas concentrações. 

Tagetes patula possui ainda ação nematicida, devido a presença de 

substâncias bioativas no seu sistema radicular, sendo estas principalmente ‘α-

terthienil-5-(3-buten-1-inil)-2,2’-bithienyl e derivados, que atuam como uma espécie 

de armadilha. Os nematóides penetram nas raízes da planta, mas não conseguem 

finalizar seu processo reprodutivo, e morrem, o que reduz em até 62,2% o número 

de galhas presentes nas culturas (MOREIRA; FERREIRA, 2015). Por este motivo é 

recomendado que se use o cravo de defunto em rotações de cultura. 

Para a extração dos componentes bioativos da planta, recomenda-se que 

se faça a decocção de 100 gramas das folhas em 1 litro de água filtrada por 30 

minutos. Após, é realizada a coação e pulverização, sem necessidade de 

dissolução da substância. 

 
Figura 3: Imagem do vídeo tutorial produzido sobre calda de tomateiro. 

 
Após a finalização do estudo, os posts e vídeos foram enviados para a 

coordenação geral do projeto Hortas Urbanas para posterior divulgação nas redes 

sociais e de comunicação. Todavia, devido a grande demanda das demais áreas 

do projeto para publicação, o trabalho sobre caldas segue em modo de espera para 

transmissão. 

Devido às condições sanitárias causadas pela pandemia do vírus SARS-CoV-

2, não foi possível difundir o conhecimento sobre as formas alternativas de controle 

de pragas e doenças de forma mais direta nas comunidades assistidas pelo projeto. 

Espera-se, no entanto, que com o aumento exponencial da imunização completa 

da população e o retorno gradual das atividades acadêmicas presenciais, em 

breve possa-se realizar visitas às hortas 
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comunitárias e realizar oficinas interativas elucidando a preparação e aplicação das 

chamadas caldas. 

Com a realização da oficina presencial, poderá então ser realizado um estudo 

sobre a receptividade da população ao uso de caldas, produzindo-se assim um 

levantamento da real eficiência do produto, os principais erros cometidos durante o 

preparo, armazenamento e aplicação e a aderência de seu uso a longo prazo. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O projeto Hortas Urbanas, por meio do método pesquisa-ação, incentiva a 

produção de hortas orgânicas e alimentação saudável. Como forma de estimular a 

população a substituir o uso de agrodefensivos nos cultivos domésticos por opções 

alternativas e eficientes, o trabalho de tradução científica se mostra necessário, 

bem como a difusão do conhecimento dentro das comunidades. 

O uso de caldas se mostra uma excelente alternativa para o controle de 

pragas em hortas urbanas, por se tratar de um meio de baixo custo, eficiente e sem 

riscos à saúde. Além de não necessitarem de equipamentos sofisticados para seu 

preparo, podem ser aplicadas por qualquer pessoa, sem que haja necessidade de 

treinamento específico ou EPIs sofisticados. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Parque Histórico de Carambeí (PHC) localizado no estado do Paraná é 

um museu a céu aberto em que a memória dos imigrantes holandeses no Brasil é 

comunicada através de seu acervo e atividades ligadas ao turismo e ao lazer. É 

formado por três alas museais, sendo elas a ‘Casa da Memória’, a ‘Vila Histórica’ 

e o ‘Parque das Águas’. 

A ‘Casa da Memória’ possui em seu interior uma Loja de Souvenirs e o 

Restaurante e Confeitaria Koffiehuis, bem como apresenta exposições fotográficas 

e releituras de cenários que formavam a colônia na época da imigração, tais como 

a Escola, a Venda, a Casa dos Imigrantes e a Casa Portuguesa. 

A ‘Vila Histórica’ retrata a primeira vila da cidade de Carambeí através de 

construções que demonstram a produção de alimentos lácteos e a utilização de 

máquinas agrícolas, além de simbolizar o cotidiano do imigrante holandês contido 

nas casas de família, escola, fábrica de laticínios, igreja, a chácara holandesa, a 

ferraria, a marcenaria e o matadouro (Associação Parque Histórico de Carambeí, 

2015). 

A terceira ala museal, o ‘Parque das Águas’, retrata através dos canais, 

pontes e espelhos d’água as tecnologias, a gestão e o controle dos fluxos das 

águas (Núcleo de Mídia e Conhecimento, 2016). Sendo uma ala voltada aos 

processos modernos de gestão de recursos, apresenta uma ‘Casa da 

Sustentabilidade’, evidenciando um alinhamento do parque com uma perspectiva 

sustentável. 

Neste caso, a sustentabilidade é desenvolvida como ação de sensibilização 

que, através da estética da Casa da Sustentabilidade, demonstra empiricamente a 

possibilidade da construção de ambientes utilizando recursos e materiais 

recicláveis. 

Esta estética constitui um cenário que permite ver e pensar a temática do 

Parque a partir de um viés de modernização e emparelhamento deste lugar com 

uma agenda internacional de demandas práticas sustentáveis. 

Destaca-se que na dinâmica de atividades do PHC, dentre as alas museais, 

as ações de sustentabilidade transformam o cotidiano do museu ao abordar os 

signos e significados culturais de holandeses desta região mediante uma 

elaboração que utiliza materiais reciclados para construção de uma estética 

singular de representação. 

mailto:anacostasiqueira@gmail.com
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A opção e estética sustentável desta ala museal específica inspirou a 

problematização e discussão do presente trabalho no que diz respeito às ações 

desenvolvidas no museu enquanto propensões a práticas sociais sustentáveis, as 

quais extrapolam o Parque ao serem inseridas como experiência consumida e 

absorvida, objetiva e subjetivamente, enquanto atratividade turística. 

As ideias forjadas no entorno do conceito (ou das concepções) de 

desenvolvimento sustentável estão baseadas na redução do uso de recursos 

naturais nas atividades produtivas e na sensibilização da sociedade pela adoção 

de práticas sustentáveis. 

Neste trabalho, é demonstrado o uso de materiais recicláveis na constituição 

de objetos e construções no espaço museal do PHC como uma prática estética 

comunicada por meio da paisagem. Em outros termos, nas formas espaciais do 

substrato físico observável estão presentes objetos refuncionalizados que visam a 

comunicar que as práticas de redução do uso de novos recursos naturais não são 

divorciadas da apreensão do belo, isto é, ao contrário, a beleza dos objetos e das 

construções e as experiências propiciadas aos visitantes se traduzem em meios 

motivacionais ao desenvolvimento sustentável. 

De acordo com COSGROVE (1998), descobrir os significados que a 

paisagem apresenta implica na capacidade imaginativa de adentrar o mundo do 

outro, possibilitando que os significados sejam então manifestados e reproduzidos. 

Conforme COLLOT (2015), a paisagem é fenômeno relacional que depende e 

resulta da interação entre o local, sua percepção e sua representação. 

Nesta concepção, a paisagem não se limita à materialidade avistada, 

conectando-se à subjetividade através da relação com e a partir do sujeito que a 

observa e experiencia - articulando os atributos do espaço físico com a percepção 

experienciada in loco, proporcionando uma interpretação singular que agrega 

significados e valor simbólico (COLLOT, 2015). 

Neste caso, o Parque Histórico de Carambeí desponta como espaço que 

viabiliza e promove sensibilizações através da ‘Casa da Sustentabilidade’, 

alinhando-se ao estabelecido pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM), que 

possui como uma de suas premissas a função social atrelada à promoção e à 

conscientização sobre questões inerentes à gestão sustentável dos recursos 

naturais. 

Para o Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM (2015), a sustentabilidade é 

uma das preocupações da contemporaneidade, sendo relevante tratar de ações de 

conscientização que visem ao uso responsável e cauteloso dos recursos naturais 

com a intenção de gerar relações de equilíbrio entre os meios sociais e o ambiente 

natural. 

CHAGAS (2015) menciona que a sustentabilidade nos espaços museais é 

uma recorrente preocupação por parte dos gestores dos espaços museológicos. 

Para além da reflexão e crítica relativas à sustentabilidade nos museus, 

principalmente no tocante aos processos de mercantilização e fetichização da 

sociedade de consumo, destaca-se a adoção de práticas realizadas com o intuito 

de incentivar a preservação dos recursos naturais, ações estas que podem 
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sensibilizar os visitantes a partir da ênfase voltada à sustentabilidade no espaço do 

museu. 

O IBRAM (2015) esclarece que a sustentabilidade pode ser analisada a partir 

das perspectivas ambientais, econômicas e socioculturais. No mesmo sentido, 

LIMA (2003) indica que a sustentabilidade é noção amplamente utilizada e 

discutida, notadamente em articulações de debates acerca do meio ambiente e 

desenvolvimento (social, sustentável), reflexo da necessidade de inserção das 

produções políticas e acadêmicas ao estabelecido enquanto agenda internacional 

tangente às ‘questões ambientais contemporâneas’. 

A multidimensionalidade da expressão nos compele a delinear que a noção 

abordada neste texto se refere à exposta por JACOBI (2013, p.195): 

 
[...] implica a prevalência da premissa de que é preciso definir limites às 

possibilidades de crescimento e delinear um conjunto de iniciativas que 

levem em conta a existência de interlocutores e participantes sociais 

relevantes e ativos por meio de práticas educativas e de um processo de 

diálogo informado, o que reforça um sentimento de co-responsabilidade e 

de constituição de valores éticos. Isto também implica que uma política de 

desenvolvimento para uma sociedade sustentável não pode ignorar nem 

as dimensões culturais, nem as relações de poder existentes e muito 

menos o reconhecimento das limitações ecológicas, sob pena de apenas 

manter um padrão predatório de desenvolvimento. 

 
Conforme ROSS e BECKER (2012), a sustentabilidade é um projeto social 

que deve ser planejado a longo prazo. Para tanto, se faz necessária a progressiva 

transição de um modelo de produção capitalista industrial para um modelo de 

desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento sustentável discutido por JACOBI (2013) aponta que 

deve haver uma superação dos problemas sociais, desde as necessidades básicas 

de sobrevivência humana até a perspectiva de redução do consumo, em vias de 

promover equidade na utilização dos recursos. No entanto, o autor afirma que a 

baixa adesão popular no ‘debate sustentável’ constitui o principal entrave para os 

avanços das práticas de sustentabilidade. 

Neste cenário, os museus têm se destacado enquanto locais privilegiados 

de problematização das questões referentes à sustentabilidade, onde a 

implantação de algumas medidas na paisagem desses espaços museológicos 

passam a compor o cotidiano do museu como possibilidade de experiência 

potencialmente sensibilizadora. 

Por meio dessas ações há a intenção de transmitir uma mensagem aos 

visitantes do espaço do museu atinente à importância da conservação da natureza 

enquanto tema central ao desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, essas 

medidas tornam-se mais um atrativo nos museus ao buscarem comunicar 

‘paisagens sustentáveis’, tal qual se problematiza em tela o Parque Histórico de 

Carambeí. 
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2. METODOLOGIA 

Para a realização desta discussão, a operacionalização foi realizada mediante 

pesquisa documental. Esta categoria de pesquisa se utiliza de "(...) fontes 

diversificadas e sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, 

revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

relatórios (...) etc.” (FONSECA, 2002, p. 32). 

No presente estudo os dados foram coletados segundo análise documental 

na internet, levantamento de informações a partir da 30ª Edição do Almanaque dos 

Imigrantes, edição produzida em 2018, e que aborda dentre outros temas, a 

sustentabilidade e o programa de cultura alimentar no Museu. 

A partir destes documentos evidenciamos como o Parque Histórico de 

Carambeí vem desenvolvendo ações sustentáveis em múltiplas modalidades - 

desde a utilização de materiais recicláveis em elementos de seus acervos, ou 

composições inteiras de ambientes de exposição, até a elaboração de exposições 

completas (virtuais e presenciais) focadas na temática da sustentabilidade - 

práticas melhor discutidas na próxima seção. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Partindo do exposto referente às ações de sustentabilidade no Parque 

Histórico de Carambeí, destaca-se neste trecho de texto as especificidades das 

ações realizadas no âmbito da Casa da Sustentabilidade. 

Neste espaço pode ser contemplada uma exposição de longo prazo, que 

indica o uso de materiais recicláveis na constituição de objetos e construções como 

um exemplo prático de refuncionalização. Este, intencionalmente, objetiva 

demonstrar como práticas sustentáveis estão conectadas às percepções estéticas 

de beleza, que reverberam em potencial atrativo para consumo e reprodução de 

tais práticas relativas à temática da conservação da natureza enquanto aspecto 

central do desenvolvimento sustentável. 

 
Figura 1: Fachada da Casa da Sustentabilidade 

Fonte: APHC, 2021 
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A temática apresentada sobre a sustentabilidade acaba tornando-se algo 

aprofundado, visto que o local transmite algo que está atrelado a uma narrativa, a 

fim de justificar o contexto da sustentabilidade no museu. De acordo com BOMFIM 

(2017), a Casa da Sustentabilidade vem sendo mantida em conjunto com a 

empresa Companhia de Concessões Rodoviárias - CCR Rodonorte durante os 

últimos sete anos, desde sua inauguração em 2015. 

 
A Casa da Sustentabilidade fica na ala museal do Parque das Águas, 

ambiente que retrata o Zaanse Schans da Holanda, ilustra diversos modos 

de construir uma moradia sustentável. Entre a utilização dos recursos 

sustentáveis o cenário possui paredes com tijolo ecológico (não necessita 

ser queimado para secar), madeira de reflorestamento, reaproveitamento 

da água, utilização de objetos reciclados na confecção dos móveis, 

telhado verde e compostagem (BOMFIM, 2017). 

 

Conforme a Associação Parque Histórico de Carambeí - APHC (2018), é 
categorizada como um loft, onde habita uma personagem neerlandesa chamada 

‘Meisje Met de Parel’ - também conhecida como ‘Moça de Brinco de Pérola’, quadro 

do pintor holandês Johannes Vermeer - destacada no cenário com a finalidade de 

indicar como os símbolos tradicionais que demarcam os significantes culturais de 

holandeses podem ser ressignificados sem haver descaracterização, em uma 

ressignificação estética ligada às demandas contemporâneas relativas à agenda 

sustentável. 

Nessa perspectiva, na Figura 2 pode ser observado o cômodo da sala, em 
que os sofás são todos feitos com pallet (reutilização de material no uso de 

transporte de materiais), além de estantes feitas com restos de tijolos sustentáveis 

de construções. 
 

Figura 2: Vista da Sala de Estar 

Fonte: APHC, 2021 

Link: https://www.aphc.com.br/casadasustentabilidade/ 

 
A cozinha da casa (Figura 3), também é outro ambiente elaborado com 

reutilização de madeira e de tecidos. As cadeiras das mesas foram projetadas 

https://www.aphc.com.br/casadasustentabilidade/
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com a reutilização de pneus. Também mostra móveis que são todos feitos em 
pallet e a partir de caixas utilizadas em feiras de hortifrútis. 

Figura 3: Vista da Cozinha 

Fonte: APHC, 2021 

Link: https://www.aphc.com.br/casadasustentabilidade/ 

 
Na figura 4 é registrado um banheiro que também conta com o uso de 

materiais reciclados. As paredes deste cômodo são revestidas com sobras 

cerâmicas e porcelanatos originalmente descartados; além da reutilização, há uma 

intencionalidade estética, isto é, o discurso da ‘decoração sustentável’. 

 
Figura 4: Vista do Banheiro 

 

Fonte: APHC, 2021 

Link: https://www.aphc.com.br/casadasustentabilidade/ 

https://www.aphc.com.br/casadasustentabilidade/
http://www.aphc.com.br/casadasustentabilidade/
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Por fim, na Figura 5 é representado o quarto onde pode ser visualizado o 

mobiliário feito a partir do reaproveitamento de materiais e recursos, a exemplo das 

mesas de tijolos sustentáveis e com madeira de demolição. 

 
Figura 5: Vista do Quarto 

Fonte: APHC, 2021 

Link: https://www.aphc.com.br/casadasustentabilidade/ 
 
 

No contexto da pandemia mundial da Covid-19 (2019 até o tempo presente), 

o Parque então se propôs a levar a questão da sustentabilidade para além das 

paredes físicas do museu, lançando a exposição em ambiente virtual “Abra as alas 
para o sustentável”, hospedado no site da instituição. 

Esta é uma ação complementar correlata ao trabalho desenvolvido na Casa 

da Sustentabilidade em que, a partir de registros fotográficos e audiovisuais, são 

ensinadas práticas ligadas a receitas e formas de manejo e plantio dos imigrantes 

holandeses da região. 

Estas ações estimulam o reaproveitamento de alimentos e de materiais para 

o plantio. A título de exemplo, destacam-se os vídeos que ensinam receitas, como 

o tradicional Bombocado, preparação que tem como ingrediente o pão velho 

(amanhecido), o bolo de maçã com cascas, as cascas de laranja cristalizadas, além 

do suco com casca de abacaxi e geleia de morango. 

Também se destaca o tutorial de terrário no qual, através da exposição sobre 

a constituição das camadas terrestres, é realizada uma explicação sobre o meio 

ambiente a partir do seu substrato físico, almejando a conscientização sobre os 

modos sustentáveis de plantio. 

Assim, a partir destas ações, considera-se que o Parque Histórico de 

Carambeí vem desenvolvendo práticas de direcionamento sustentável. Estas são 

práticas pontuais e se inserem em uma lógica de redução de danos ambientais, 

que tem como principal potencial a sensibilização através da estética da Casa da 

Sustentabilidade, com destaque à refuncionalização e reciclagem de materiais 

orgânicos e inorgânicos. 

https://www.aphc.com.br/casadasustentabilidade/
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4. CONCLUSÕES 

 
Levando em conta o indicado por JACOBI (2013) sobre a baixa adesão 

popular em relação ao ‘debate sustentável’ como entrave para o enraizamento 

deste tema às práticas de consumo responsáveis, consideram-se importantes as 

ações promovidas pelo Parque Histórico de Carambeí. 

Tais ações estão alinhadas com o preconizado pelo Conselho Internacional 

de Museus (ICOM) e pelo Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM no que diz 

respeito à função social vinculada à promoção e à conscientização sobre questões 

inerentes à gestão sustentável dos recursos naturais pelos museus. 

Ressalta-se que neste local a sustentabilidade é apresentada como um 

conjunto de ações de sensibilização que, através da estética da Casa da 

Sustentabilidade e das produções audiovisuais disponibilizadas através de 

plataforma digital, demonstra empiricamente a viabilidade da construção de 

ambientes e produtos utilizando recursos e materiais recicláveis. 

Constata-se, portanto, que o Parque Histórico de Carambeí desponta como 

espaço que viabiliza e promove sensibilização através da ‘Casa da 

Sustentabilidade’, onde há intencionalidade na transmissão de uma mensagem aos 

visitantes do espaço do museu atinente à importância da conservação da natureza 

enquanto tema central ao desenvolvimento sustentável, ao passo que estas 

práticas também funcionam como adição de atrativo nos museus ao buscarem 

comunicar ‘paisagens sustentáveis’. 
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1. INTRODUÇÃO 
A Agricultura Urbana – AU e Periurbana – APU constitui-se como importante 

instrumento de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN e Soberania Alimentar – 
SA, nas grandes cidades (CORRÉA et al., 2020). Que tem se tornado alternativa 
de renda e qualidade de vida diante do cenário de pobreza e violência nas periferias 
urbanas. Nessa perspectiva, a cidade de Belém e sua região metropolitana está 
incorporada nas problemáticas das grandes cidades que estão desenvolvendo 
experiências agroecológicas de diversas tipologias territoriais, como quilombos 
urbanos, quintais produtivos, associações agroextrativistas de moradores das ilhas 
e de assentamentos de reforma agrária. Assim, é necessário analisar como tais 
experiências agroecológicas podem contribuir para políticas de SAN e SA na 
Região Metropolitana de Belém – RMB? 

GUSMÁN & WOODGATE (2013) entendem que a agroecologia é uma ciência 
interdisciplinar que procura ser capaz de unir o conhecimento científico com as 
ações sociais, tendo claramente sua preferência pela agricultura familiar, 
camponesa e por todos os marginalizados do campo, por tanto, a própria 
agroecologia, configura-se como proposta para buscar por novos patamares de 
sociabilidade humana, buscando a Segurança Alimentar e Nutricional, garantindo 
produção de alimentos orgânicos de qualidade e com distribuição justa. Assim 
também como busca a conquista da Soberania Alimentar e da autonomia dos 
povos. 

Por outro lado, de acordo com MALHEIRO, PORTO, GONÇALVES & 

MICHELOTTI (2021) a política brasileira de modo geral desde o início do século XX 

seguiu na contramão da valorização da agricultura familiar. De modo contrário, foi 

estabelecido um pacto de economia política do agronegócio com consenso nas 
commodities, que supervaloriza o latifúndio, a monocultura, os grandes 

proprietários, as grandes corporações agroindustriais e financeiras com grande 

representatividade nas instâncias governamentais e assim criando mecanismos 

de reprodução que aumentam os riscos de insegurança alimentar. Portanto, a 

agroecologia é uma forma de resistência a esse processo multiescalar e apresenta-

se desenhado aos movimentos sociais. 

Desta forma, torna-se relevante a discussão da agroecologia, sobretudo em 

meios urbanos, como instrumento de Soberania Alimentar e Autonomia dos povos 

a fim de valorizar territorialidades dos povos e comunidades tradicionais 

mailto:aelton.costa@ufpa.ifch.br
mailto:tairiscd@gmail.com
mailto:denize40geoatm@gmail.com
mailto:rfolhes@gmail.com
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presentes nas cidades, assim como suas contribuições para uma cidade mais 

resiliente às mudanças climáticas e socialmente mais justa. 

Nesse sentido, o objetivasse na pesquisa levantar e cartografar as 
experiências agroecológicas na Região Metropolitana de Belém e analisar o 
impacto de políticas espec íficas para o estado do Pará na RMB. 

A Região Metropolitana de Belém – RMB é composta por sete municípios do 
estado do Pará, tendo como sede a capital Belém e os municípios de Ananindeua, 
Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará, 
segundo a estimativa populacional do IBGE (2019) essa região cobre uma área de 
3 783 km² e com taxa populacional de 2. 505. 242 habitantes. 

Na Região Metropolitana de Belém – RMB as cidades, Belém, Ananindeua e 
Marituba formam um único aglomerado que é resultado do processo de 
cornubação. As demais cidades ainda estão em processo de transição 
apresentando ainda dinâmicas vinculadas ao meio rural. A capital paraense, Belém, 
possui sua economia baseada no comércio, prestação de serviços e turismo. Por 
assentar-se sob espécie de península possui inúmeras áreas militares, áreas de 
proteção ambiental e pouca área de expansão, entretanto, viabilizou uma intensa 
atividade portuária com ligação com EUA e Europa (Belém, Miramar e Outeiro) 
sendo de grande importância um estudo Panorâmico sobre a agricultura urbana na 
RMB (VALE, RICCI, OLIVEIRA, 2011, p. 2). 

 

2. METODOLOGIA 
Realizou-se levantamento bibliográfico em torno das temáticas de SAN e SA 

por DOURADO (2012) e SANTOS (2016), agroecologia (GÚZMAN; WOODGATE, 
2013) e (CAPORAL; COSTABEBER, 2014), Agricultura Urbana (ARRAES; 
CARVALHO, 2015). 

O levantamento das experiências agroecológicas na Região Metropolitana 
foi realizado remotamente via pesquisa em revistas eletrônicas, encontros online 
e banco de teses, dissertações e monografias disponíveis em plataformas da 
Capes e CNPQ. A partir da revisão de literatura e levantamento dos dados foi 
possível realizar a produção da cartografia das experiências e análise dos dados 
levantados. 

O estudo foi realizado na Região Metropolitana de Belém, localizada no 
estado do Pará pertencente a Amazônia brasileira, composta por sete municípios, 
Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Bárbara do Pará e 
Santa Izabel do Pará. 
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Figura 01 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA RMB 

 
 
 

Fonte: COSTA, 2022 

 

Para a realização do mapeamento das experiências agroecológicas na RMB 
deu-se a partir do levantamento em sites, plataformas online e pesquisa de campo, 
georreferênciados através do programa Google Earth e elaboração dos mapas em 
ambientes Sistemas de Informação Geográfica – SIG, programa de software livre 
Quantum Gis – QGIS. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
AGROECOLGIA E POLÍTICAS DE SA E SAN NO ESTADO DO PARÁ 

O descontentamento em face aos impactos negativos ocasionados pela 
“revolução verde”, ofereceu a prerrogativa para se buscar práticas agrícolas que 
possam promover no campo uma produção sem os impactos socioambientais. 
Através do pensamento do que se forjou chamar de desenvolvimento sustentável, 
para pensar a relação Sociedade/Natureza começou-se a refletir a sociologia 
ambiental, tomando as práticas campesinas como ferramentas para propor uma 
nova racionalidade de produção no/do campo. 

Esse pensamento permitiu que se constituísse a agroecologia como ciência 
ligada aos movimentos de base social agrária, com enfoque interdisciplinar entre 
as ciências Humanas e da Natureza. Desta forma, a agroecologia é ciência 
interdisciplinar que se propõem buscar respostas práticas a crise civilizatória atual 
(GÚZMAN; WOODGATE, 2013). 

Os autores CAPORAL & COSTABEBER (2014) compreendem o 
desenvolvimento rural sustentável como objetivo que deverá ser alcançado por 
meio de uma nova extensão rural. Pois ao analisarem os impactos negativos da 
revolução verde e como o aprofundamento da desigualdade e da degradação 
ambiental esteve relacionado a extensão rural direcionada ao paradigma 
produtivista, incentivando o uso de insumos químicos, maquinaria e financiamento 
dos grandes e médios produtores. Dessa forma, segundo os autores, uma nova 
extensão rural deverá preocupar-se com duas questões principais, o abuso de 
insumos químicos, maquinaria e o incentivo ao grande e médio produtor. 

Os autores afirmam que a nova extensão rural deve seguir os princípios da 
agroecologia, privilegiando a agricultura familiar e a sabedoria tradicional local, 
tomando as práticas agroecológicas como fornecedoras dos subsídios necessários 
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para a construção de um desenvolvimento rural sustentável, na valorização do 
saber local, passando por um novo profissionalismo que encare o 

extensionista como colaborador junto à comunidade, fortalecendo as relações 
cooperativadas. A extensão rural deve então está ligada a corrente de pensamento 
produtivo do campo ecosocial, tendo a agroecologia como ferramenta de 
transformação social no campo. 

A agroecologia, é mais que uma ciência preocupada com a sustentabilidade 
ambiental e produtos orgânicos, mas se preocupa em como produzir de maneira 
sustentável, de forma a valorizar a dignidade humana, de atender e valorizar a 
diversidade cultural, biológica e físico geográfica. Neste sentido, a superação da 
pobreza e da fome se coloca como consequência da autonomia de produção e 
reprodução da vida. 

As lutas camponesas por direitos a produção de alimentos e reprodução da 
vida a partir da continuidade e preservação dos modos de vida camponês ganham 
destaque a partir da organização popular de povos e comunidades tradicionais. 
Revelando a característica territorial, manifestando-se pela delimitação de 
territórios (quilombos, territórios indígenas, reservas extrativistas, assentamentos 
etc.) e a valorização e reafirmação dos povos reivindicadores do direito ao uso 
desses territórios, ressaltando suas identidades territoriais, revelando assim 
variáveis apontados por HAESBAEST (2011) como aspectos funcionais e 
simbólicos do território. A esses territórios e territorialidades estamos chamando de 
tipologias territoriais. 

Segundo CUNHA (2017) a agroecologia tornasse ferramenta de luta pela 
autonomia dos povos, questionando o modelo desenvolvimentista excludente, a 
partir da valorização dos saberes/fazeres dos povos invisibilizados e reforçando 
outras territorialidades. 

A Situação de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN está relacionada com 
os Direitos Humanos a Alimentação – DHAA, servindo como base para atingir seus 
objetivos levando em consideração suas cinco características. O debate em torno 
da SAN tem início a partir do fim da segunda Guerra Mundial, trazendo como 
enfoque a questão produtiva, sendo acompanhada da criação de órgãos como a 
Organização das nações unidas para alimentação e agricultura – FAO, e a carta 
dos direitos humanos. 

Na década de 1980 compreendeu-se que os incentivos ao paradigma 
produtivista no setor alimentício, aprofundou ainda mais as desigualdades, 
principalmente nos países do Sul Global, assim como promoveu a ampliação de 
sua dependência econômica com os países do Norte, colocando-os refém das 
dinâmicas econômicas do petróleo e de suas tecnologias, provocando outras 
conferências que moldaram o conceito de SAN e as políticas públicas em especial 
no Brasil a partir de 2001 (SANTOS, 2016). 

As dimensões da segurança alimentar e nutricional segundo Organização Das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO são disponibilidade, acesso, 
utilização biológica e estabilidade. O Brasil entende as seguintes dimensões: (1) a 
produção de alimentos; (2) a disponibilidade de alimentos; (3) a renda e as 
condições de vida; (4) o acesso à alimentação adequada e saudável, incluindo 
água; (5) a saúde, a nutrição e o acesso a serviços relacionados; (6) a educação; 
(7) os programas e ações relacionados à SAN. 

A disponibilidade é a medida da taxa de valor calórico consumido, sendo 
verdade que o valor aumentou nos últimos anos na América Latina. Entretanto, 
esse aumento deve-se grande parte para o avanço das monoculturas que estão 
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atreladas ao mercado externo, gerando dúvida em relação ao verdadeiro índice 
da disponibilidade alimentar. O acesso a alimentação saudável está intimamente 
relacionado a distribuição de riqueza, sendo indispensável a diminuição das 
desigualdades sociais para a garantia do direito a uma alimentação adequada. 

Em se tratando de saúde, nutrição e educação alimentar a FAO observa que 
houve significativo avanço na desnutrição alimentar nos países da América Latina 
até 2015. No entanto, é preocupante a qualidade dessa nutrição, o Brasil que de 
modo tímido está tomando ações de cunho educativo para uma boa alimentação 
e de qualidade de vida, porém existe ações que são promovidas na contramão, nos 
últimos anos com o fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, e da 
Política Nacional de Agroecologia e Produtos Orgânicos – PNAPO e do Programa 
de Aquisição de Alimentos – PAA, ocorrendo um verdadeiro desmonte das políticas 
de incentivos aos pequenos produtores e aumento do risco de Insegurança 
Alimentar (ASSIS; PIRAUX; AZEVEDO, 2019) agravado pela Pandemia da Covid-
19 que assola o Brasil desde Janeiro de 2020. 

O principal desafio segundo SANTOS (2016) está relacionado com o avanço 
de políticas neoliberais que monopolizam o comércio através de circuitos longos, 
que desfavorecem a produção local e monopolização do circuito produtivo. A 
proposta da Soberania Alimentar visa restaurar a agrobiodiversidade dando 
garantia de produção sustentável local, distribuição de renda justa e promovendo 
uma relação de troca de saberes entre os diferentes grupos, povos e comunidades. 

SANTOS (2016) explica que a Soberania Alimentar tem como princípio 
fundamental a garantia da escolha dos povos por seu modelo de produção 
alimentar, esse modelo não é aderido pelo sistema hegemônico vigente, mesmo 
que seja um direito incontestável. Foram vários fóruns que formularam os 
princípios: (1) comida para as pessoas; (2) valor para os que proveem os alimentos; 
(3) sistemas alimentares locais; (4) tomada de decisão local; (5) construção do 
conhecimento e habilidades; (6) trabalho com a natureza. 

Atualmente o comércio global é dominado por poucos aglomerados 
agroindustriais que estabelecem os preços e a circulação dos alimentos, e 
provocam alto uso de insumos agrícolas, o que prejudica a qualidade de vida dos 
que produzem e dos que consomem, alimentando a desigualdade e promovendo 
anomalias nutricionais, a Soberania Alimentar promete garantir o abastecimento 
através dos produtores locais, o que é tido como uma utopia por alguns pensadores 
que não acreditam que a produção familiar teria condições de abastecer a 
população mundial, entretanto, as experiências tem demostrado as potencialidades 
dos circuitos locais de produção que ameaçam o sistema hegemônico pelo menos 
em nível local ou regional (SANTOS, 2016). 

A pandemia da Covid-19 promoveu preocupações em torno dos circuitos 
longos do agronegócio, demostrando ser um vetor de transmissão da virose e 
sendo insustentável diante da necessidade do bloqueio de circulação, sendo mais 
viável os circuitos curtos, próximos das propostas de Soberania Alimentar, trazendo 
à tona questões como da agricultura de base e agricultura urbana nas cidades, 
tornadas como alternativas para sanar a crise sanitária e alimentar sobretudo em 
países como o Brasil (WALLACE, 2020). 
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AGROECOLOGIA NO ESTADO DO PARÁ E NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
BELÉM 

Os primeiros contatos com as ideias agroecológicas no Pará, deram-se por 
volta da década de 1980, com os princípios de agriculturas alternativas, segundo 
ASSIS; PIRAUX; AZEVEDO (2019), tardiamente, já que as primeiras experiências 
em nível nacional haviam adentrado no país a mais de uma década. Esse primeiro 
contato foi estimulado por meio das redes eclesiais, universidades e representantes 
de agricultores e técnicos. É bom frisar que em termos de práticas, os povos e 
comunidades tradicionais, vem desenvolvendo experiências e tecnologias sociais 
milenares, vinculados ao modo de vida tradicional em relação com as terras, águas 
e florestas amazônicas. 

Em relação ao pensamento agroecológico sistematizado, destacam-se entre 
as redes eclesiais a igreja Luterana que contribuiu com ações de origem técnico-
produtiva, estimulando formas alternativas de produção e a igreja Católica na 
organização sociopolítica, por meio das Comunidades Eclesiais de Base CEBs. 
Em se tratando das Universidades, destaca-se o Centro Agroambiental de 
Tocantins – CAT contribuindo na organização social junto a academia, inovando 
processos produtivos e sistêmicos, chama a atenção para os sistemas 
agroflorestais. Os técnicos e representantes de agricultores tiveram sua 
contribuição, a destacar pela experiência da comunidade de Uraim no município de 
Paragominas, onde foram incentivados o consórcio de espécies frutíferas, o apoio 
foi dado pela Secretaria de Agricultura do Estado – SAGRE e o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Paragominas (ASSIS; PIRAUX; AZEVEDO, 2019). 

A partir dessas experiências é possível compreender dois movimentos que, 
de início, não parece ter relação. De um lado as lutas pela posse e uso da terra 
(assentamentos, reservas extrativistas, territórios indígenas e quilombolas etc.), 
do outro as práticas alternativas de produção agrícola. Essa relação passa a ficar 
mais nítida no estado a partir da década de 1990, com a introdução das ideias 
agroecológicas incentivadas pelas ONGs. 

Entre as ONGs destacam-se o Grupo Novas Propostas de Agroecologia na 
Amazônia – GTNA, constituído pela assessoria e contribuição financeira da 
organização alemã Pão Para o Mundo – PPM, da Coordenadoria Ecumênica de 
Serviço – CESE e uma rede de técnicos espalhada pelos estados da Amazônia 
Legal, sendo a primeira vez que houve uma ação em rede, mesmo não tendo 
uma definição para a agroecologia, suas atividades baseavam-se em princípios 
agroecológicos como, diversificação da produção, participação, diálogo de saberes, 
entre outros assim como a busca pela visibilidade da produção alternativa (ASSIS; 
PIRAUX; AZEVEDO, 2019). 

Outra importante Organização Não Governamental – ONG foi a Federação de 
Órgãos para Assistência Social e Educacional - FASE, a qual fortalece a 
organização dos agricultores por meio da criação de três Centros de Tecnologias 
Alternativas – CTAs, porém suas ações foram localizadas devido o enfoque dos 
movimentos sociais estar nesse momento mais voltado para a questão fundiária. 

Outro marco de luta e organização no Campo foram os sucessivos Gritos da 
Terra, inicialmente promovidos para contestar a violência e truculência no Campo 
e a desburocratização do Fundo Constitucional do Norte – FNO, tendo conquista 
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como o Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural 
(PROAMBIENTE), tornado política pública através do Plano Plurianual – PPA de 
2004 e encerrado em 2007. 

É a partir dos anos 2000 que a agroecologia começa a ser internalizada aos 
movimentos sociais no estado. Segundo os autores ASSIS; PIRAUX; AZEVEDO 
(2019) esse envolvimento tardio com os princípios agroecológicos foi a causa por 
não se ter formado coalizões mais fortes em prol da agroecologia no estado, porém, 
as ações após o massacre de Eldorado dos Carajás, foram significativas com 
avanços a nível federal em políticas como Programa de Aquisição de Alimentos – 
PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, políticas territoriais 
e políticas de assistência técnica e extensão rural – ATER. 

Outro fator de impulso importante foram as instituições de ensino, ao 
passarem a promover ações desde o ensino básico com a Formação Inicial e 
Continuada – FIC, até cursos de pós-graduação, o movimento de educação do 
campo foi protagonista na luta por educação do campo e por levar as ideias 
agroecológicas, o que promoveu ainda mais a institucionalização a agroecologia no 
estado. 

No período de 2004 a 2006 ocorreu um certo avanço das ideias 
agroecológicas, em relação às políticas estaduais, pela primeira vez o estado por 
meio de EMATER – PA promove incentivos e ações de formação, intercâmbios no 
interior do estado e em experiências de outras unidades federativas, seminários 
estaduais, entre outras iniciativas, com o intuito de fortalecer as relações com os 
agricultores, tendo como apoio o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. 

De 2007 ao ano de 2010, o estado passa a incentivar o fortalecimento da 
promoção da agroecologia e da produção orgânica, assim como de políticas 
territoriais. Foram criados oito territórios e construídos os Planos Territoriais de 
Desenvolvimento Sustentável (PTDRS), tendo a agroecologia como base. Essas 
políticas foram extintas a partir de 2011, onde ascende ao governo do estado o 
grupo político cuja linha de pensamento é opositora. 

Apesar de avanços, o estado passa a esvaziar as políticas de promoção a 
agroecologia a partir de 2011, demostrando que não houve institucionalização 
suficiente, de 2016 a 2019 nem ao menos foi citado o termo agroecologia nos 
planos plurianuais do estado, entretanto, em nível da união ocorreram incentivos 
significativos na promoção da agroecologia a partir de 2010, sendo no ano de 2012 
surge a Política Nacional de Agroecologia – PNAPO. No ano seguinte é formulado 
o primeiro Plano Nacional de Agroecologia – PLANAPO para implementação de 
2013 a 2015. 

A partir do ano de 2016 é elaborado/atualizado o segundo PLANAPO para 
implementação de 2016 a 2019. Também foram intensificados outros temas 
relacionados a agroecologia como a luta contra os agrotóxicos. 

Neste período foram criados ainda os Núcleos de Estudos em Agroecologia 
– NEAs cuja implantação se deu por meio de convite do MDA, promovendo cursos, 
palestras e intercâmbio, sua principal contribuição tem sido o apoio a ensino, 
pesquisa e extensão de forma articulada, atualmente encontram-se 18 grupos de 
pesquisa, porém, a partir de 2016 com os cortes no orçamento, os grupos passaram 
a trabalhar de forma isolada. 
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A política nacional de promoção da agroecologia contribui com as linhas de 
crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
PRONAF, nas modalidades PRONAF Agroecologia, o PRONAF Florestas e o 
PRONAF Eco. Outro programa de incentivo é o ECOFORTE, o qual contribuiu no 
financiamento de um projeto territorial de uma rede de Agroecologia e de um projeto 
no nível municipal, são eles respectivamente o Polo de Proteção da Biodiversidade 
e Uso Sustentável dos Recursos Naturais – POLOPROBIO e o “Maré Alta” da 
Associação dos Meliponicultores de Curuçá (ASMELC) no ano de 2014. Outros 
programas também importantes para a promoção a agroecologia no estado foram 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e o Programa de Aquisição 
de Alimentos – PAA. 

Outros avanços significativos ocorreram na esfera da sociedade civil, tendo 
em 2015 ocorrido o IX Congresso Brasileiro de Agroecologia – CBA em Belém e 
em 2018 o IV Encontro Regional de Agroecologia – ERA no município de 
Abaetetuba, além dos encontros foram criados instrumentos como o Fórum 
Estadual de Combate aos Impactos Causados pelos Agrotóxicos surgido em 2014 
e o Comitê Paraense da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, 
o qual começou seus trabalhos em 2017. Esses instrumentos de diálogo têm 
sido importantes para a promoção da fiscalização e regularização da temática 
relacionada aos agrotóxicos, tendo diferenças nas intencionalidades, o fórum 
pretende regularizar e diminuir o uso dos agrotóxicos, enquanto o comitê almeja a 
eliminação dos agrotóxicos. 

É possível compreender, que ao mesmo tempo em que há ausência de uma 
política estadual de agroecologia no território paraense, ocorreu/ocorre rica 
variedade de experiências, promovendo tipologias territoriais ligadas as lutas do 
Campo, lutas essas que se expressam na tríade Vida, Dignidade e Território, essas 
tipologias marcam uma outra racionalidade de pensar a relação 
Sociedade/Natureza, produzindo formas espaciais diferenciadas que respondem 
ao mesmo propósito como os assentamentos, as reservas extrativistas, os 
territórios indígenas e quilombolas, assim como a promoção da agriculturas familiar 
pela fixação de grupos humanos no Campo. Todas essas iniciativas promovem 
uma nova configuração do espaço agrário paraense. 

Em se tratando das experiências de produção agroecológica e orgânica na 
RMB, procurou-se categorizar as diferentes abordagens e tipologias territoriais, 
dividindo-as em pelo menos quatro categorias diferentes, a) os assentamentos de 
reforma agrária; b) quilombos urbanos; c) produtores das ilhas e d) quintais 
produtivos e hortas comunitárias. Essas categorias não são rígidas, porém, é 
possível compreender a diversidade da produção agroecológica no espaço urbano 
e periurbano da RMB. 

 

Quadro 01 – Experiências agroecológicas na RMB 
Experiência Organizadores Localização 

Assentamento João Batista II vinculado ao MST. CASTANHAL- PA 

Assentamento Martires de Abril  ILHA DE MOSQUEIRO EM 
BELÉM – PA 

Assentamento Abril Vermelho  SANTA BÁRBARA- PA 

Quilombo do Abacatal Comunidade 
quilombola 

ANANINDEUA-PA 
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Rede Ayé associação casa 

preta 
ILHA DE CARATATEUA EM 

BELÉM-PA 
Experiência de Agroindústria A experiência ILHA DO COMBU EM 

Agroecológica inicia em 2006 por BELÉM-PA 
 dona Izete mas  

 conhecida como  

 dona nena  

Projeto Agroextrativista Movimento das ILHA DE COTIJUBA EM BELÉM 
Agroecológico das Ilhas de Mulheres das – PA 

Belém Ilhas de Belém –  

 MMIBI  

Projeto Quintais Produtivos Instituto pobres MARITUBA/PA 
Agroecológicos servos da Divina  

 Providência em  

 parceria com  

 UFRA e Emater  

Projeto Quintais Ecopoéticos Escola Bosque 
Eidorfe Moreira 

ILHA DE CARATATEUA, 
BELÉM/PA 

Projeto Agroecologia na Escola Projeto de BAIRRO DA MARAMBAIA, 
 extensão da BELÉM/PA 
 UFPA, na E.E.E.M  

 Francisco da Silva  

 Nunes - Belém-PA  

Horta escolar da Escola Bosque Escola Bosque 
Eidorfe Moreira 

ILHA DE CARATATEUA, 
BELÉM/´PA 

Espaço de Educação Ambiental 
do EMAÚS 

Movimento 
República de 

EMAÚS 

BAIRRO DO BENGUI EM 
BELÉM - PA 

Fonte: COSTA, 2022 

 
Os assentamentos de reforma agrária estão vinculados ao movimento dos 

trabalhadores Sem-Terra – MST, presente na região desde 1998 com a ocupação 
do assentamento João Batista II em Castanhal-PA (JUNIOR; ROCHA; NETO, 
2018), de início as investidas do MST preocuparam-se mais com distribuição das 
terras, sem tanta ênfase no uso e manejo das terras depois da posse, foi com a 
aprovação do plano de nova reforma agrária social do MST que as práticas 
agroecológicas passaram a serem vistas como ferramenta aliada para a segurança 
alimentar e nutricional e soberania alimentar na RMB duas práticas são 
realizadas os sistemas de produção orgânicos – SAPO e os lotes de produção 
orgânica – LAPO (VILHENA, 2018). 

Os Quilombos Urbanos têm como ênfase a retomada e valorização da cultura 
Afro e dos povos tradicionais, sendo que duas são as principais experiências na 
RMB, o primeiro localizasse no município de Ananindeua, sendo sua área 
delimitada e suas terras devidamente regularizadas em 1999, sua relação com o 
extrativismo e notável, tendo a produção agroextrativista e produção orgânica em 
quintais, práticas que tem reforçado a busca pela cultura, soberania alimentar e o 
modo de vida quilombola. 

O segundo localiza-se na ilha de Caratateua em Belém, tendo como 
perspectiva a formação de um território em rede, que através dos quintais 
produtivos ocorre a valorização da cultura Afro, a sabedoria tradicional, a 
segurança alimentar e soberania alimentar, formando uma rede de solidariedade 
sob as bases de uma ecologia integral (COSTA et al., 2021). 
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As experiências agroecológicas dos produtores das ilhas de Belém, carrega 
em seu seio produção agroextrativista, o modo de vida ribeirinho e seus saberes 
além de proximidades de atividades voltadas ao ecoturismo, duas experiências 
foram catalogadas, a primeira é a do movimento das mulheres das ilhas de Belém 
– MMIB localizado na ilha de Cotijuba, o qual incentiva a produção agroextrativista 
para confecção de artigos, bolsas e biojoias, assim como produção de alimentos 
orgânicos nas ilhas   busca pela segurança e soberania alimentar nas ilhas aliado 
a ideias de ecoturismo. 

A segunda é a experiência de agroindústria de produção agroecológica de 
chocolate orgânico na ilha do Combu em Belém, tem no beneficiamento do cacau 
produzidos de forma orgânica e preparo do chocolate de forma artesanal, 
produzindo renda e tornando-se alternativa de produção para moradores. 

Os quintais produtivos e hortas comunitárias ganham destaque no município 
de Marituba através do projeto Quintais Produtivos Agroecológicos coordenado 
pelo instituto Pobres Servos da Divina Providência em parceria com a Emater e a 
UFRA, busca na produção de alimentos nos quintais alternativa de combate a 
insegurança alimentar e nutricional assim como ocupação e produção de renda no 
combate a violência urbana (SILVA, 2019), tem seus valores pautados nas práticas 
tradicionais resgatando a relação do ser humano com os ciclos e leis da natureza 
trazendo resultados terapêuticos de estilo de vida campesino dentro de um espaço 
compreendido como urbano. No mapa seguinte é possível observar as experiências 
agroecológicas distribuídas ao longo da RMB. 

 

Figura 02 – Mapa das experiências agroecológicas RMB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: COSTA, 2022 

 
A Soberania Alimentar é ressaltada na busca de autonomia da produção e 

reforçada pelas relações de solidariedade, outra experiência catalogada foi a do 
espaço de educação ambiental do Emaús localizado no Bairro do Bengui em 
Belém, em funcionamento desde maio de 2019, tem sido espaço de experiência 
comunitária servindo como incubadora de práticas agroecológicas e educação 
ambiental, incentivando a produção de alimentos em quintais e servindo como 
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sustentação para a garantia de soberania alimentar ao conservar e distribuir 
sementes e mudas. 

Há outras propostas como hortais comunitárias na Escola Bosque Professor 
Eidorfe Moreira localizada na ilha de Caratateua em Belém e na escola Francisco 
Nunes no Bairro da Marambaia também em Belém, esses projetos pretendiam ser 
implantados no ano de 2020, porém diante da realidade pandêmico a inauguração 
foi adiada, iniciando no ano de 2021, o mesmo se deu ao projeto de incentivo a 
quintais produtivos em Marituba, cuja a parceria é a Emater e a Prefeitura de 
Marituba. 

Na ilha de Caratateua os quintais produtivos destacam-se por serem 
multifuncionais servindo como pontos de cultura, como o projeto Ecomuseu da 
Amazônia que em parceria com a Escola Bosque Eidorfe Moreira e o Projeto 
Roteiro Geo-Turístico – GEOTur da Universidade Federal do Pará- UFPA 
elaboraram o primeiro roteiro Geo-Turístico da ilha dando destaque para os quintais 
como pontos de Cultura Popular. 

 

3. CONCLUSÕES 
Pode-se observar a partir do exposto, o surgimento na Região Metropolitana 

de Belém diferentes experiências agroecológicas e como essas experiências 
demostram a possibilidades de se construir relações entre e com os conhecimentos 
e saberes tradicionais e locais dos grupos, povos e comunidades que permanecem 
em áreas urbana e periurbanas. Assim como, a participação dessas experiências 
com a contribuição para a Segurança Alimentar e Nutricional e Soberania Alimentar. 

É possível observar a partir do levantamento e mapeamento das 
experiências na RMB que a pesar da necessidade de construir políticas públicas 
de SAN e SA que estejam alicerçados ao pensamento agroecológico, ocorre uma 
variedade significativa de iniciativas desenvolvida pela sociedade civil organizada, 
ONGs e Movimentos Sociais, revelando e ativando territorialidades relacionadas 
aos modos de vida em meio urbanos. 

A discussão sobre agricultura urbana, Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN, Soberania Alimentar - SA e políticas públicas discutidas compreendem-se 
necessárias para se estabelecer relação com a agroecologia e com os 
conhecimentos, os fazeres e saberes dos agricultores que realizam as atividades 
agrícolas marginalizadas, principalmente nas regiões urbanas e periurbanas das 
cidades. 

Ao analisar as políticas de agroecologia, SAN e SA no estado do Pará e na 
RMB, ressalta-se a fragilidade da institucionalização de políticas públicas de nível 
Estadual, Municipal e Federal de apoio e promoção da agroecologia. Entretanto, a 
grande variedade de experiências de iniciativa da sociedade civil demostra a 
relevância da agroecologia para alcançar a SAN e SA, sendo necessário estudos 
mais aprofundados que venham a contribuir com a análise das dinâmicas 
territoriais, das lutas sociais e da promoção de potenciais resoluções às 
problemáticas da fome, pobreza e degradação ambiental na RMB e no estado do 
Pará. 
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FEIRA CENTRAIS E PERIFÉRICAS: O COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM 
CAMPINA GRANDE-PB E A RELAÇÃO CIDADE-CAMPO 

 

DAVIDSON MATHEUS FÉLIX PEREIRA 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

As feiras livres são espaços que se apresentam como um nexo entre a cidade 
e o campo. No Nordeste, são importantes dinamizadoras de variadas economias 
urbanas, ao mesmo tempo em que permitem sua conexão com as hinterlândias de 
municípios de economia baseada em atividades agrícolas e, inclusive, 
agroecológicas. Essa relação entre gêneros de vida e tempos sociais distintos 
permite, além de outras coisas, por um lado, a permanência de uma cultura 
tradicional nas cidades, por outro, o contato dos trabalhadores rurais com as 
técnicas, símbolos e linguagens do urbano. 

Na cidade, a feira livre também representa a subsistência de uma parcela 
importante de sua população ao oferecer acesso a uma variedade de alimentos 
advindos do campo em lugares estratégicos. Em concordância com esse 
argumento, QUEIROZ & MENEZES (2021) afirmam que a feira livre possui uma 
função social no sistema alimentar urbano, ao mesmo tempo que envolve uma série 
de práticas, saberes e fazeres enraizados na cultura de uma determinada cidade 
ou região. 

Portanto, as feiras concentram uma significativa parcela da produção agrícola 
regional, possuindo uma periodicidade própria. Elas podem ser classificadas como 
de nível local, quando se restringem a uma demanda mais voltada a população de 
um pequeno município ou de um bairro de um centro urbano, como é o caso da 
Feira Sudoeste em Campina Grande. E também podem ser de nível regional, 
quando englobam a produção e o consumo de uma região mais ampla, como ocorre 
nas feiras localizadas no Agreste nordestino, como, por exemplo, a Feira Central 
de Campina Grande, uma das maiores do Nordeste. Esses espaços são produtos 
de processos e práticas espaciais complexos, congregando uma variedade de 
capitais comerciais, em geral, envolvidos com o abastecimento e distribuição de 
gêneros alimentícios (DANTAS, 2008). 

Dado esse contexto, o presente trabalho busca, numa perspectiva geográfica, 
refletir sobre alguns aspectos socioespaciais que permeiam as feiras e sua relação 
com a alimentação da população urbana de Campina Grande-PB. Objetiva-se, em 
primeiro lugar, um enfoque entre a produção agrícola no entorno do município de 
Campina Grande e sua relação com a Feira Central da cidade. Subsequentemente, 
destacamos os desdobramentos do processo de produção do espaço urbano nas 
transformações da Feira Central. Por fim, analisamos a relação entre a 
periferização da cidade com a insegurança alimentar e a emergência de uma feira 
periférica, a Feira Sudoeste. 

A problemática aqui tratada, refere-se à relação existente entre segregação 
socioespacial e segurança alimentar. Como é sabido, no atual modo de produção, 
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observa-se um vínculo direto e relacional entre a pobreza urbana e a segregação 
residencial (SANTOS, 1978). Do mesmo modo, a segurança alimentar é 
perpassada por um corte profundo de classe. 

 

2. METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa é resultante do amadurecimento de alguns resultados 
obtidos em pesquisas anteriores (PEREIRA, 2018a; 2018b; 2021). Está pautada 
em um método de pesquisa quali-quantitativo (LAKATOS, 2003). Apoia-se em 
fontes bibliográficas que versam sobre as feiras em Campina Grande, seu 
desenvolvimento histórico, suas transformações e o processo de segregação na 
cidade, a partir de autores como SILVEIRA; FREIRE & DINIZ, (2010), CARDOSO, 
(2002); DINIZ (2015); PEREGRINO & BATISTA (2017); SÁTYRO MAIA (2010). 
Utiliza-se, também, da experiência de vida pessoal do pesquisador nas feiras de 
Campina Grande, bem como de dados obtidos em pesquisa de campo1, registros 
fotográficos, entrevistas espontâneas ou semiestruturadas e questionários. 

 
3. A RELAÇÃO CAMPO-CIDADE: ENTRE FEIRANTES E AGRICULTORES 

 
Aproximando-se de uma leitura materialista histórica e dialética, as feiras no 

Brasil, em especial, aquelas localizadas no Nordeste, possuem uma configuração 
socioespacial específica com relação a outros tipos de comércio dos países 
capitalistas mais desenvolvidos. Em primeiro lugar, elas tendem a congregar uma 
parcela de pequenos comerciantes que utilizam coeficientes de capitais reduzidos. 
Comumente, reúnem a produção oriunda de pequenos agricultores, por vezes, a 
parcela sobrante da produção voltada a subsistência. 

Encontra-se nas feiras, uma miríade de trabalhadores, consumidores e, 
principalmente visitantes e planejadores, que a associam a um aspecto nostálgico, 
como se esta fosse apenas um reduto de costumes cristalizados, empregando um 
certo apelo fetichizado pela preservação do tradicional. Contudo, entendemos que 
as feiras tais como se apresentam no Nordeste, também representam e podem ser 
consideradas produtos de um nível de desenvolvimento e da inserção em uma 
divisão internacional e territorial do trabalho. Não por acaso, encontramos nas 
feiras nordestinas, uma miríade de trabalhadores que apenas possuem sua força 
de trabalho como recurso, executando atividades que envolvem um uso intensivo 
de trabalho manual. 

Como demonstramos em trabalho anterior (PEREIRA, 2018a), após os anos 
1970, Campina Grande passa por um aumento progressivo de sua população 
urbana, o que corresponde a dois outros fenômenos correlatos: 1) a Necessidade 
de produzir mais espaço, o que vem a gerar um processo de segregação difuso; 
2) a necessidade de alimentar essa população e, portanto, o aumento da 
importância das feiras-livres e da criação de novos espaços de consumo. 

Na esteira desses fenômenos, se intensifica a reestruturação do espaço 
agrário do entorno de Campina Grande, em detrimento das novas demandas 

 

1 Um Estudo de Campo no bairro Tambor, 4 estudos de campo ao bairro Três irmãs em 2018 
(incluindo A Feira Sudoeste, o Conjunto Acácio Figueiredo e o Conjunto Raimundo Suassuna), por 
fim dois estudos de campo na Feira Central (2018, 2019). 
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criadas pelo crescimento urbano campinense. Desse modo, observa-se uma 
modificação nos processos de produção agrícolas, pautado em ajustes técnicos 
científicos2 e, nas relações sociais que permeiam os municípios da hinterlândia de 
Campina Grande. Assim, segundo SILVEIRA et al (2010, p.15): 

 
Ao introduzir um novo padrão técnico fundado na crescente 
artificialização da agricultura por meio do emprego intensivo de 
insumos industriais, muitas famílias agricultoras foram induzidas a 
ingressarem em trajetórias de especialização produtiva, passando 
a depender crescentemente dos mercados para se reproduzirem 
econômica e socialmente. São exemplos desse processo os 
produtores de batata inglesa e os fumicultores; e nas regiões mais 
úmidas, muitas famílias fazem a opção pela olericultura e a 
fruticultura intensiva, viabilizadas a partir do estímulo dado por 
políticas oficiais de crédito e de assistência técnica. 

 

Essa reorganização do espaço agrário regional foi um fator imprescindível 
para assegurar a alimentação e as condições de reprodução da força de trabalho 
campinense e, consequentemente, a expansão urbana da cidade. Essa 
intensificação da urbanização veio a contribuir para a intensificação da produção 
agrícola e, ao mesmo tempo, do trabalho que, por vezes, é precária pois 
compreende uma mão de obra do campo associada ao emprego exaustivo da força 
de trabalho. Dessa maneira, uma parte importante desses trabalhadores e 
trabalhadoras são expostos ao uso de agrotóxicos e às consequências psicológicas 
do abate de animais em condições inadequadas (se é que existiria adequação a 
essa prática). Muitas vezes, reféns da sazonalidade dos preços, de meeiros que se 
apropriam de parte da renda da terra, além de atravessadores que assimilam parte 
da renda a partir do transporte dos produtos. 

Essa exploração do trabalho no campo, encontra um nexo com a exploração 
na cidade. Concomitantemente, verifica-se particularidades e, também, 
semelhanças nas feiras de Campina Grande. Os trabalhadores levantam cargas 
excessivas, são expostos ao contato com aves doentes, manuseio com frutas, 
verduras e legumes contaminados por agrotóxicos, cortes e perfurações resultantes 
do manuseio com a carne, etc.3, os mesmos são quase invariavelmente 
trabalhadores por conta própria, sem seguridade social alguma. 

O rebaixamento do valor da força de trabalho nesses dois circuitos 
econômicos (produção agrícola e comércio ao ar livre), incide na diminuição do 
preço dos alimentos vendidos, permitindo o consumo de uma parcela de 
trabalhadores urbanos de baixa renda. Ao final do dia, consumidores com poucos 
recursos aproveitam a redução do valor das mercadorias, gerada pela deterioração 
parcial dos produtos. Outra parte da população trabalhadora e desempregada, 
moradores de rua, dependentes químicos, recebem de graça o restante dos 
produtos remanescentes. Isso significa que, a feira livre de Campina 

 
 

2 Para um maior entendimento do fenômeno de inserção do meio técnico-científico no campo ver 
Santos (1997). 
3 Erika Maria, realiza uma pesquisa interessante sobre as condições de trabalho em feiras livres 
ver PEREIRA (2015). 
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Grande, com todas as suas contradições, acaba sendo um espaço promotor da 
segurança alimentar, mesmo que para alguns seja parcial e precária. 

Essa segurança alimentar, existe em grande parte pela produção familiar da 
região do entorno de Campina Grande, especialmente o Agreste paraibano, onde 
a produção horticultura e a policultura são predominantes em municípios como 
Borborema, Alagoa Nova, Alagoa Grande Lagoa Seca. Na região do Cariri, verifica-
se a preponderância da caprinocultura, mormente, no município Cabaceiras. Já na 
região do Sertão, a pecuária, a produção de milho e feijão são culturas agrícolas 
dominantes. Parte importante dessa produção é escoada para EMPASA (Empresa 
Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas) que é a grande abastecedora 
de produtos alimentícios da Feira Central e demais feiras da cidade, como a Feira 
Sudoeste (PEREIRA, 2018a). 

 

4. AS ORIGENS DAS FEIRAS LIVRES EM CAMPINA GRANDE E AS 

TRANSFORMAÇÕES RECENTES 

 
A Feira livre de Campina Grande, surge no século XIX, no início de seu 

processo de formação socioespacial, onde os caminhos de gado produziram um 
entreposto comercial do Sertão paraibano e Litoral, tornando essa cidade um 
espaço privilegiado de trocas. Segundo DINIZ (2015) o comércio algodoeiro no 
século XIX vem a contribuir na consolidação desse espaço tornando ainda mais 
central a posição comercial de Campina Grande na região, não obstante 

 
a origem da cidade está intimamente imbricada com o 
desenvolvimento da feira. O surgimento desse comércio explica-
se também pela presença das casas de farinha de mandioca no 
povoado e nas suas cercanias (DINIZ, 2015, p. 90). 

 
Nesse sentido, corroborando com esses argumentos CARDOSO (2002), 

afirma que “Essa posição de centro redistribuidor era contrastada com a ausência 
quase total de infraestrutura de abastecimento d’água e de fornecimento de energia 
elétrica”. Todavia, apesar ausência de infraestrutura, observa-se, no século XX, um 
processo de consolidação da Feira Livre de Campina Grande, afirmando uma 
centralidade regional ímpar a cidade. Na esteira desses acontecimentos, a feira 
livre passa por disputas políticas, sendo realocada em 1925 e, por conseguinte, 
recebendo a construção do Mercado Público Municipal. Após esse episódio, a 
administração pública do município passou a determinar o local da Feira, o que 
levou a criação da atual Feira Central da cidade4. 

Transformações drásticas se deram na cidade e nas feiras livres após o 
processo de desenvolvimento industrial iniciado em 1960. Sucedendo-se um 
expressivo crescimento da população urbana campinense com efeitos relevantes 
na dinâmica comercial da cidade e sua relação com a região (PEREIRA, 2021). 

 

4 CAMPINA GRANDE, Retalhos Históricos de. A Feira Central: O Coração de Campina Grande. 
Disponível em: 
http://cgretalhos.blogspot.com/2010/05/feira-central-o-coracao-de-campina.html#.YjZcoerMLIW, 
acessado em 19/03/2022. 

http://cgretalhos.blogspot.com/2010/05/feira-central-o-coracao-de-campina.html#.YjZcoerMLIW
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Nos anos 1990, outros fatores redefiniram a estrutura comercial das feiras livres 
campinenses, havendo a inserção de uma nova plataforma de prestação de 
serviços na cidade e a penetração de uma nova ideia de mercado consumidor 
(PEREIRA, 2018a). Em que, malgrado o aumento da competição com os grandes 
mercados, as feiras permanecem preservando sua importância. Atualmente 
constam 9 feiras livres, distribuídas pela cidade, sendo que uma delas foi 
recentemente criada, em 2017 no bairro Três Irmãs: a Feira Sudoeste que será 
analisada nesse trabalho. 

Com efeito, ocorreram algumas metamorfoses na feira, resultantes de um 
processo de cooptação e reformulação da feira pelos agentes hegemônicos da 
cidade (PEREGRINO & BATISTA, 2017). Como demonstram os mesmos autores, 
há uma tendência de reestruturação da Feira Central da cidade, onde várias 
investidas já foram feitas pelo poder público para redefinir a feira em moldes 
higienistas, principalmente, após a construção do mercado central em 1941 
(PEREGRINO; BATISTA, 2017). Atualmente, em paralelo a esse movimento, 
observa-se um processo de transformação das características tradicionais da feira, 
com a inserção de atacarejos (Figura 01). Associado a isso, se tem o aumento dos 
estabelecimentos granjeiros que congelam as carnes, pressionando o fim às 
práticas tradicionais de abate de aves na hora da compra, praticados por alguns 
feirantes. 

Figura 01: Comércio de Atacarejo na Feira Central 
 

Fonte: Estudo de Campo realizado pelo autor em 16/05/2018. 

 
Esse processo de sobreposição poderia nos ajudar a entender a difusão das 

feiras nos bairros periféricos, como é o caso da Feira Sudoeste que será tratada no 
item subsequente. É evidente que essa nova formação espacial está permeada 
por novas e velhas práticas, nota-se uma hibridização de diferentes épocas com 
implicações que trazem novas funções em uma mesma forma espacial (o caso da 
Feira Central) e desenvolve novos espaços com funções antigas (as novas feiras 
periféricas) na cidade de Campina Grande. Não obstante: 
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A cidade, e por extensão a rede urbana, por menor que seja, 
apresenta formas dotadas de grande fixidez e, por isso mesmo, 
apresentando uma relativamente grande capacidade de 
refuncionalização. Por meio desta e da continuidade do processo 
de criação de novas funções e suas correspondentes formas - 
próprio das formações espaciais capitalistas - a cidade e a rede 
urbana reatualizam-se, possibilitando a coexistência de formas e 
funções novas e velhas (CORRÊA, 2000, p. 125). 

 

Assim, a transformação do espaço urbano de Campina Grande e seus 
“objetos e ações” (SANTOS, 1997), reorientam as relações sociais e modelam os 
usos e a apropriação do espaço da cidade por parte de alguns estratos sociais. Em 
outro estudo5 realizado no bairro Tambor, Zona Sul (relativamente próximo a Feira 
Central), tivemos o contato com uma moradora que seria relocada pela Prefeitura 
para um conjunto habitacional na periferia da cidade, o Major Veneziano, no bairro 
Três Irmãs, esta afirmava que não poderia mais trabalhar na Feira Central, já que 
seu deslocamento era próximo e realizado a pé. 

Outra comerciante, moradora do próprio Major Veneziano nos informou que 
morava próxima a Feira Central, pagando aluguel, onde trabalhava como feirante e 
recebia bem mais do que recebe atualmente. Entretanto, decidiu morar no conjunto 
habitacional para poder ter direito a casa própria. Logo, passou a trabalhar em um 
comércio próprio, próximo a sua atual residência6. 

Nesse contexto, com a expansão do espaço urbano da cidade, outras feiras e 
comércios periféricos vêm sendo criados fora do raio geográfico do Centro7 da 
cidade. Como foi o caso da feira livre do bairro Malvinas e, mais recentemente, a 
Feria Sudoeste no bairro Três irmãs. 

Esses dados informam que a relação segregação-difusão é algo plurilateral e 
multifacetado. Multifacetado, pois: A Feira Central permanece tendo uma grande 
centralidade para o consumo alimentar da cidade. Por outro lado, outras feiras vêm 
sendo criadas, produzindo outros canais de comércio e consumo da produção 
agrícola da região. 

A cidade, portanto, nasce nessa íntima relação comercial inter-regional e 
intraurbana, o que leva a considerar os motivos para o setor terciário ser tão 
fundamental na estrutura econômica da cidade e o que é ainda mais 
impressionante, em moldes ainda bastante tradicionais, quando se trata de 
estrutura e produtos oferecidos (apesar de algumas feiras terem sido 
transformadas em mercados públicos).8 

 
5. A FEIRA SUDOESTE E SUA RELAÇÃO COM A SEGREGAÇÃO 

 
 

A expansão urbana e a produção de um processo de segregação em Campina 
Grande, bem analisado por SÁTYRO MAIA (2010), revela elementos 

 

5 O Estudo de campo foi realizado no dia 09/01/2018. 
6 Estudo de Campo realizado no dia 20/ 03/2018. 
7 O Centro é um dos bairros da cidade de Campina Grande. 
8 Como foi o caso da Feira da Liberdade, a Feira da Prata, parte da Feira Central e a Feira das 
Malvinas. 
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para compreender a criação da Feira Sudoeste no bairro Três Irmãs. Segundo a 
autora, atualmente o espaço urbano de Campina Grande é marcado pela 

 
produção de uma cidade periférica fragmentada em áreas onde se 
dão os loteamentos irregulares com autoconstruções ou com 
construções tecnicamente assistidas; conjuntos habitacionais para 
a população de baixa renda, particularmente removida de antigas 
favelas e contrapondo à essa periferia (SÁTYRO MAIA, 2010). 

 
Nesse sentido, as pesquisas realizadas têm demonstrado que uma parte 

dessa população realocada, está localizada nos conjuntos habitacionais Major 
Veneziano, Raimundo Suassuna e Acácio Figueiredo, na Zona Sul, periferia da 
cidade. Esse espaço é justamente aquele onde foi criada, em 2017, a Feira 
Sudoeste (PEREIRA, 2018 b). Ainda em nossos trabalhos de campo, foi possível 
observar que o isolamento urbano, criado por esse processo de segregação, 
impeliram dificuldades aos moradores para acessarem pontos de comércio, 
inclusive de alimentos, dificultando, de certa maneira, o asseguramento de uma 
alimentação adequada. 

Tendo em vista esses fatores, pode-se dizer que a Feira Sudoeste foi criada 
pela demanda dessa parcela periférica da cidade. Esta feira (Figura 02) é resultante 
da ação e do Projeto Recomeçar da ONG MAM (Movimento Ajuda Mútua), em que 
nos primeiros meses de sua construção estava em seu auge tanto para os 
comerciantes quanto para os consumidores. 

 
 

Figura 02: Disposição das bancas na Feira Sudoeste 

 
Fonte: Estudo de campo realizado pelo autor em 07/04/2018. 

As bancas estavam dispostas com relativa organização, enfileiradas de 
acordo com os produtos vendidos. Encontrava-se dividida em: bancas de frios, 
carnes, laticínios; bancas de hortifrúti e outros produtos relacionados; bancas de 
variedades, como roupas, acessórios de celular, artesanatos, itens de R$1,99. 
entre outros; e por fim, um grupo de bancas relacionadas a bares e lanchonetes. 
Deste modo, a feira oferecia uma variedade de alimentos considerável, desde: 
frutas, legumes, frangos, carnes vermelhas, ovos, lanches, alimentos não 
perecíveis, ervas, chás e etc. Contribuindo no suprimento de uma demanda 
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gerada pela segregação, tendo em vista que os conjuntos habitacionais, até então, 
não dispunham de grandes opções de compra e consumo de alimentos na área 
onde a feira foi instalada. 

Além disso, apesar de maior parte da mão de obra da feira ser oriunda de 
Campina Grande, encontramos também alguns pequenos agricultores de 
Queimadas-PB e Lagoa Seca-PB que vendiam sua produção no local, 
contabilizando 8,3% dos trabalhadores da feira, demonstrando a relação de 
interdependência entre o campo e a cidade em função da feira. 

Verifica-se, em nosso estudo de campo realizado em 2018, uma heterogfonte 
de abastecimento dos feirantes. A EMPASA correspondia a cerca de 30 % do 
abastecimento da feira, sendo a principal fornecedora, principalmente ao que diz 
respeito aos feirantes que vendiam hortifrúti. Do total de bancas da Feira Sudoeste, 
16% eram abastecidas por outras bancas localizadas na Feira Central. Por sua vez, 
os atacados e armazéns da Feira Central correspondiam à 21% do abastecimento 
da feira. Outros fornecedores eram atravessadores que correspondiam à 33% do 
que era comprado pelos feirantes, sobretudo produtos frios. Sendo assim, observa-
se um nexo entre o centro e a periferia, ou seja, entre a feira localizada no centro e 
a feira periférica. 

Sobre os consumidores, constatou-se que cerca de 75% moravam no bairro 
Três irmãs onde se localiza a feira, enquanto 13% em bairros próximos e apenas 
8% se localizavam em outras zonas da cidade (PEREIRA, 2018a). Foi verificado 
que uma das questões mais atrativas na feira para esses consumidores era a 
possibilidade de comprarem hortifrutis e carnes, já que a oferta em outros 
comércios locais era bastante reduzida. Isso nos informa que a Feira Sudoeste 
possuía um papel chave no fornecimento de alimentos (inclusive relativamente 
saudáveis) para os moradores locais. 

 

6. CONCLUSÕES 
 

Em síntese, as feiras em Campina Grande continuam tendo um papel central 
para a garantia de uma segurança alimentar relativa de uma parcela da população 
trabalhadora campinense. Embora, aquelas localizadas nas áreas centrais da 
cidade continuam sendo pressionadas pela competição impelida por outros tipos 
de comércio e permanecem executando um papel dinamizador na economia local. 

Além disso, as feiras em Campina Grande demonstram também a (inter) 
dependência da economia urbana dessa cidade com relação a produção agrícola, 
inclusive familiar de outros municípios. Essa produção garante parte da 
alimentação de uma parcela da população campinense. 

Contudo, novas feiras vêm sendo construídas, como é o caso da Feira 
Sudoeste, associadas e resultantes do processo de periferização. Essas feiras 
podem representar a garantia de muitos trabalhadores em acessar alimentos de 
acesso próximo à baixos custos. Embora também denotem um aspecto de 
precariedade das condições de vida nas periferias campinenses, dado as más 
condições de trabalho nas feiras e a impossibilidade de consumidores acessarem 
outras formas de consumo. 
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Por fim, as feiras são espaços contraditórios e complexos, são permeadas por 
relações de afetividade, cooperação, criação de identidade, mas também, de 
competição, pobreza e estranhamento. Ao mesmo tempo que é condição de 
garantia alimentar de muitos, também reproduz a exploração da força de trabalho 
de outros. Isto é, na medida em que funciona enquanto um canal entre a demanda 
urbana de núcleos nordestinos importantes, contribui na conformação de nexos 
entre os interesses pela terra e exploração dos trabalhadores rurais. Em suma, a 
Feira pode ser um centro mesmo na periferia, não apenas por contribuir na 
reprodução da vida a partir da oferta de alimentos e itens necessários, mas 
também, por ser o lugar da coexistência e dos conflitos, do estar e do porvir, do 
encontro entre a cidade e o campo, afinal, do encontro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A agricultura urbana e periurbana (AUP) é uma prática antiga que vem se 

tornando cada vez mais popular em diversos países por causa dos benefícios 

econômicos, sociais e ambientais que esse tipo de agricultura pode proporcionar. 
A AUP se constitui no cultivo de alimentos realizado nas cidades e em seu 

entorno, podendo incluir a plantação de vegetais, a criação de animais e também 
o agro extrativismo e a sua coleta, além do processamento de alimentos de origem 
vegetal e animal (ZAAR, 2015). 

No Brasil, o desenvolvimento desta modalidade de agricultura está relacionado 
ao intenso êxodo rural ocorrido principalmente entre as décadas de 1970 e 1980. 
Este êxodo foi desencadeado, dentre outros fatores, pelo processo de 
modernização da agricultura brasileira, que foi financiado pelo Estado e beneficiou, 
exclusivamente, médios e grandes produtores rurais, configurando um 
desenvolvimento excludente e desigual e tornando a permanência no campo difícil 
para os pequenos produtores. 

O êxodo rural foi um dos fatores que impulsionaram o processo de 
urbanização brasileiro. Esta urbanização não foi feita de forma planejada, e as 
cidades não possuíam a infraestrutura necessária para acomodar, nem vitalidade 
econômica para gerar empregos e absorver produtivamente as pessoas que se 
deslocaram dos campos para as cidades. O crescimento desordenado das 
periferias foi uma das consequências deste processo e, de acordo com CANO 
(1989) parte substancial do êxodo rural engrossou as camadas da economia 
informal das cidades, já que as oportunidades de inserção econômica através de 
empregos formais eram escassas. 

A AUP, nesta situação, foi uma das formas encontradas por estes migrantes 
do campo de utilizarem suas habilidades e conhecimentos adquiridos para terem 
acesso a alimentos saudáveis de forma consistente, produzindo uma agricultura de 
subsistência, ou, em alguns casos, uma fonte de renda através da comercialização 
dos alimentos produzidos. 

Buscamos, por meio deste artigo, fazer um apanhado geral do conceito de 
AUP e dos benefícios, desafios e problemas deste tipo de agricultura, nos 
baseando em autores como MOUGEOT (2000); SANTANDREU e LOVO (2007); 
HESPANHOL e HESPANHOL (2018) e AQUINO e ASSIS (2007). Nosso objetivo 
principal é mostrar como o desenvolvimento da AUP em Regente Feijó contribui 
com a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) da população, explicando os 
diferentes aspectos desta contribuição. 

mailto:bruna.negri@unesp.br
mailto:nivaldo.hespanhol@unesp.br
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Ressaltamos que este trabalho é composto por parte dos resultados 
preliminares obtidos com a pesquisa de mestrado em andamento intitulada 
“Agricultura urbana e periurbana em Regente Feijó - SP”, desenvolvida pela 
primeira autora e orientação do coautor, com o apoio financeiro da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) no Programa de Pós-
Graduação em Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP), Campus de Presidente Prudente. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

Para atingir os resultados deste trabalho fizemos, primeiramente, uma revisão 
bibliográfica de textos, artigos, livros, dissertações e teses que tratam de temas 
correlatos à AUP, buscando identificar os benefícios, problemas e desafios desta 
prática. 

A coleta dos dados primários que compõem este trabalho foi feita por meio da 
realização de entrevistas com 20 agricultores urbanos e periurbanos de Regente 
Feijó, notadamente aqueles que se intitularam os principais responsáveis pelas 
unidades produtivas. Este número foi definido a partir de uma averiguação 
preliminar, feita na fase de elaboração do projeto de pesquisa, com a ajuda do 
engenheiro agrônomo responsável pela Secretaria da Agricultura do município e de 
alguns agricultores urbanos/periurbanos previamente identificados. Nesta 
averiguação preliminar, chegamos a um número total aproximado de 50 
agricultores urbanos/periurbanos, e a partir deste número, definimos a amostra de 
20 agricultores urbanos/periurbanos, que compõem aproximadamente 40% do 
total. 

As entrevistas foram realizadas parcialmente de forma presencial e 
parcialmente através de meios virtuais como telefonemas e videochamadas, em 
virtude das limitações impostas pela pandemia de Covid-19. 

Os dados e informações obtidos por meio da pesquisa de campo foram 
organizados em tabelas e gráficos e analisados, compondo os resultados deste 
trabalho. 

 
 

3. ENTENDENDO A AUP: CONCEITO, BENEFÍCIOS, PROBLEMAS E DESAFIOS 
 

A AUP é uma modalidade de agricultura multidimensional e multifuncional, ou 
seja, ela pode ser praticada de diversas formas e com diversas finalidades. 
HESPANHOL e HESPANHOL (2018) afirmam que esta prática abrange desde a 
produção em pequena escala, normalmente realizada nos próprios quintais das 
residências, com a utilização de pouco ou nenhum insumo químico e destinada 
apenas ao consumo familiar, até produções realizadas em grandes lotes urbanos 
e/ou periurbanos, com expressiva aplicação de capital, utilizando diversos tipos de 
agrotóxicos e fertilizantes químicos e que se destina, normalmente, ao 
abastecimento de sacolões e mercados regionais/locais. 
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Apesar de ambas as finalidades – autoconsumo e comercialização dos 
alimentos – serem comuns, ZAAR (2015) destaca que, na AUP, o autoconsumo 
normalmente é priorizado ante à comercialização, e o que normalmente se vende 
é a produção excedente, em feiras livres, mercados locais ou mesmo nas próprias 
hortas. Além destes propósitos, também é bastante comum que a AUP seja 
praticada de forma terapêutica, buscando contato com a natureza, ou com objetivos 
pedagógicos, por meio da implantação de hortas urbanas em escolas, por exemplo. 

MOUGEOT (2000) ressalta a importância de, nos estudos de AUP, se mostrar 
o que há de específico nesta modalidade de agricultura em relação às outras, 
enfatizando as características que a tornam única. De acordo com o autor, o 
principal aspecto da diferenciação da agricultura praticada no espaço urbano para 
a agricultura praticada no espaço rural não é o ambiente em si, mas o fato de a 
AUP ser parte integrante do ecossistema urbano, estando vinculada e interagindo 
com a dinâmica deste espaço. 

Muitos benefícios estão associados à AUP, destacando-se as contribuições 
desta prática para a melhoria e garantia da Segurança Alimentar e Nutricional 
(SAN), que segundo o Art. 3° da Lei N° 11.346 de 15 de setembro de 2006: 

 
[...] consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e 
permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006). 

 
Como será detalhado no próximo item, em que apresentaremos os resultados 

do estudo de caso realizado em Regente Feijó, estas contribuições podem ocorrer 
de diversas formas, como, por exemplo, por meio da disponibilização de alimentos 
frescos e saudáveis para o consumo da própria família produtora ou da geração de 
renda com a comercialização de toda a produção ou apenas da produção 
excedente. 

O apoio das autoridades locais, estaduais e nacionais, à produção e 
desenvolvimento da AUP é de extrema importância já que esta modalidade de 
agricultura, segundo KOC et al. (1999), é um dos elementos para a construção de 
sistemas alimentares locais autossufucientes. Os sistemas alimentares locais são 
uma solução sustentável em longo prazo, pensando não apenas no 
desenvolvimento das economias locais e regionais, mas também no meio 
ambiente. Estes sistemas, de acordo com os autores, ao vincular as atividades 
produtivas da biorregião circundante aos consumidores nos centros metropolitanos, 
podem: 

 
[…] reduzir os gases de efeito estufa e outros poluentes causados 
pelo transporte e armazenamento de longa distância, […] reduzir a 
vulnerabilidade dos sistemas de abastecimento de alimentos 
relacionados aos impactos do clima e ao mercado de produtores 
distantes, oferecer maior escolha por meio de variações regionais 
na biodiversidade, fornecer produtos sazonais mais frescos e 
nutritivos, permitir um controle regional mais eficaz da qualidade 
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dos alimentos e da utilização de insumos químicos e criar potencial 
para o desenvolvimento local e oportunidades de emprego (KOC et 
al., p. 5, 1999, tradução nossa)1 

 
 

Além disso, alguns outros benefícios advindos da prática da AUP estão 
relacionados à contribuições com a reciclagem do lixo, principalmente a partir da 
reutilização de embalagens para a formação de mudas, por exemplo, além da 
reutilização de rejeitos e resíduos domésticos, transformando-os em compostos 
orgânicos para adubação dos cultivos. A utilização de espaços urbanos ociosos 
para o desenvolvimento desta modalidade de agricultura, seja em forma de jardins 
comunitários ou de iniciativas individuais, também é benéfica, pois contribui com a 
limpeza destes ambientes, evitando o acúmulo de entulhos e diminuindo a 
propagação de insetos transmissores de doenças, além de melhorar a paisagem, o 
sombreamento e a qualidade do ambiente urbano como um todo. 

É preciso salientar, entretanto, que alguns problemas podem ser 
desencadeados quando o manejo dos cultivos urbanos e periurbanos não é feito 
com os cuidados necessários. A utilização de agrotóxicos nesta modalidade de 
agricultura, por exemplo, é algo muito sério, especialmente pela proximidade das 
residências, aumentando os riscos de contaminação (AQUINO; ASSIS, 2007). De 
acordo com mesmos os autores, uma alternativa à isto é a agricultura 
urbana/periurbana orgânica, ou seja, praticada com o auxílio de métodos de 
controle de pragas e fertilizantes de origem orgânica e natural. Deve-se salientar, 
também, que quando a prática da AUP é feita de forma orientada e organizada os 
riscos associados a esta modalidade de agricultura são mitigados, possibilitando 
que seus benefícios sejam extraídos de forma segura e consciente. 

Ainda que muitos estudiosos venham se empenhando na caracterização e 
análise da AUP, por meio da realização de estudos de caso em diversos municípios 
brasileiros, revelando suas potencialidades e necessidades, o reconhecimento 
desta modalidade de agricultura no âmbito das políticas públicas ainda é muito 
tímido, especialmente quando comparado ao suporte que é dado a outros tipos de 
agricultura, notadamente ao chamado agronegócio. De acordo com PESSÔA et 
al. (2006), a escassez de recursos para investir na atividade, a falta de espaço físico 
e de conhecimento técnico estão entre as principais dificuldades enfrentadas pelos 
praticantes da AUP no Brasil, e são pontos que precisam ser contemplados por 
políticas públicas. 

Buscaremos analisar, no próximo tópico, qual é o papel da AUP na garantia 
e melhoria da SAN em Regente Feijó, identificando e explanando sobre as suas 
potencialidades e limitações. 

 
 
 
 
 

1[…] local food systems can reduce greenhouse gases and other pollutants caused by long-distance 

transportation and storage. They can reduce the vulnerability of food-supply systems to the impacts 
of weather and market-related supply problems of distant producers, offer greater choice through 
regional variations in biodiversity, provide fresher and more nutritious products in season, allow for 
more effective regional control of quality and chemical inputs, and create the potential for local 
development and employment opportunities […] (KOC et al., p. 5, 1999). 
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4. AUP EM REGENTE FEIJÓ: CONTRIBUIÇÕES PARA A GARANTIA E MELHORIA DA 
SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

Nesse item serão apresentados os resultados de parte da pesquisa de 
mestrado em andamento denominada “Agricultura urbana e periurbana em 
Regente Feijó - SP”, que busca caracterizar a AUP em Regente Feijó. Alguns dos 
aspectos analisados revelam que esta modalidade de agricultura tem um papel 
importante na garantia e melhoria da SAN e são estes aspectos que buscaremos 
evidenciar nesta análise. 

Regente Feijó situa-se no Oeste Paulista (Mapa 1) e é parte constituinte da 
Região Geográfica Intermediária e da Região Geográfica Imediata de Presidente 
Prudente. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
(2021) o município ocupa uma área territorial de 263,280 km² e, de acordo com o 
Censo Demográfico 2010 (IBGE), a população absoluta do município era de 
18.498 habitantes, sendo 17.049 urbana (92,19%) e 1.445 rural (7,81%). Em 2021 
possuía uma população estimada de 20.523 pessoas (IBGE, 2021). 

 
Mapa 1 - Localização do Município de Regente Feijó no Estado de São 

Paulo 
 

 
Primeiramente, um ponto importante a ser destacado diz respeito aos tipos de 

AUP que foram identificados na pesquisa. Conforme exposto na Tabela 1, as 
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unidades produtivas, localizadas na área urbana e periurbana de Regente Feijó 
foram classificadas em três categorias: os quintais produtivos, ou seja, os cultivos 
realizados em quintais de residências, que podem ser feitos em canteiros, vasos e 
pequenos pedaços de terra; as chácaras - que em alguns casos são o próprio local 
de moradia dos agricultores e em outros casos configuram apenas um local de lazer 
ou uma segunda residência - e outras áreas privadas sem edificação. 

 

Tabela 1 – Tipos de unidades produtivas pesquisadas em Regente Feijó 
 

Tipos de unidade Número 

Quintais produtivos 11 
Chácaras 4 

Outras áreas privadas 
sem edificação 

5 

Total 20 

Fonte: Pesquisa de campo (2021) 

 
Verifica-se na Tabela 1 que os quintais produtivos correspondem a 55% das 

unidades pesquisadas, enquanto as chácaras correspondem a 20% e outras áreas 
privadas sem edificação correspondem a 25%. Em 100% dos casos estudados o 
terreno é do próprio agricultor, ou seja, não encontramos nenhum caso em que as 
áreas cultivadas são alugadas ou cedidas. 

 
Gráfico 1 - Longevidade dos cultivos de AUP em Regente Feijó 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2021) 
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Este pode ser um dos fatores responsáveis pela longevidade dos cultivos 
que foi constatada no município. Verifica-se no Gráfico 1 que em 75% das unidades 
produtivas pesquisadas esta modalidade de agricultura é desenvolvida há mais de 
10 anos, e em 50% ela é realizada há mais de 20 anos. Esta é uma informação 
importante, pois demonstra que a AUP é uma atividade consistente e permanente, 
tornando-se, portanto, uma fonte confiável de alimentos. Este fator deve ser 
considerado na elaboração de políticas públicas de apoio à AUP, pois demonstra 
que, além da atividade já estar consolidada, já existe o espaço disponível para sua 
realização e a experiência e interesse dos produtores que já exercem a atividade 
há anos. 

A diversidade de alimentos cultivados nestas unidades produtivas de AUP é 
muito grande. No total amostrado foram identificadas 63 espécies cultivadas com 
finalidades alimentares, classificadas nos seguintes grupos: verduras (folhosas); 
legumes e leguminosas; tubérculos; condimentares; plantas medicinais e frutíferas. 
As frutíferas aparecem em maior quantidade e variedade dentre os grupos 
pesquisados, com destaque para o limão, presente em 65% dos cultivos 
pesquisados, a jabuticaba e a banana, presentes em 40% das unidades produtivas 
estudadas. 

Além das frutíferas, destaca-se a couve, do grupo das folhosas, presente em 
55% dos cultivos pesquisados; a cebolinha, do grupo das plantas condimentares, 
presente em 50% dos cultivos, e a mandioca, que se sobressai entre os tubérculos, 
estando presente em 40% das unidades produtivas pesquisadas. 

Ainda que com menor incidência, os legumes e leguminosas e as plantas 
medicinais também compõem a diversidade agrícola urbana e periurbana de 
Regente Feijó. SANTANDREU et al. (2002) atribuem grande importância à 
presença das plantas medicinais nas hortas urbanas, especialmente no caso das 
populações mais pobres, cujo acesso aos medicamentos convencionais é restrito. 
No caso de Regente Feijó, a principal planta medicinal identificada nos cultivos 
pesquisados é o boldo, presente em 30% deles. 

A criação animal, por outro lado, não se mostrou tão relevante quanto a 
biodiversidade vegetal. Em 85% das unidades produtivas não foi identificada 
nenhuma criação animal, excluídos os animais domésticos como cães e gatos. 15% 
dos agricultores pesquisados relataram a criação de galináceos para o 
fornecimento de ovos (galinhas) e carne (frangos), e houve apenas 1 registro da 
criação de vacas leiteiras. 

Esta riqueza de biodiversidade nas áreas de cultivo urbanas e periurbanas é 
uma característica frequente, constatada também nos estudos de PESSÔA (2005), 
que pesquisou a agricultura urbana em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e nos 
estudos de RICARTE-COVARRUBIAS et al. (2011), que analisaram a agricultura 
urbana em Porto Ferreira - SP. 

Entender o destino desta variedade de alimentos produzidos na área urbana 
e periurbana de Regente Feijó é um passo importante para compreender qual o 
papel exercido pela AUP na garantia da SAN do município. Dentre os agricultores 
pesquisados, 75% disseram que a principal finalidade da produção é o 
autoconsumo e 25% afirmaram que a principal finalidade é a comercialização. 
Dentre os agricultores que disseram produzir principalmente para o autoconsumo, 
não identificamos nenhum caso em que os excedentes da produção são 
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comercializados regularmente. Por outro lado, destes 75% que consomem a maior 
parte de sua produção, 53,3% disseram que têm o costume de compartilhar seus 
excedentes por meio da realização de trocas e doações com seus familiares, 
amigos e vizinhos. 

A partir destes dados podemos avaliar como a AUP contribui com as duas 
principais dimensões da segurança alimentar: 1) a produção e oferta de alimentos 
em quantidade e qualidade adequadas e 2) a capacidade dos indivíduos de terem 
acesso a estes alimentos de forma constante e confiável, conforme salienta 
POWER (1999) apud. CAMPBELL et al. (1988) e BEAUDRY (1991). 

Em relação aos canais utilizados pelos produtores pesquisados que realizam 
a venda dos produtos, verifica-se na Tabela 2 que destacam-se: a feira livre, que 
ocorre duas vezes na semana; o próprio local de produção; os mercados de bairros 
e pequenos sacolões; os supermercados e, por fim, a Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) de Presidente Prudente, 
mencionada por um agricultor. Ressaltamos que o número total da tabela não 
corresponde ao número total de agricultores que comercializam a produção, já que 
os pesquisados utilizam mais de um canal de comercialização. 

 

Tabela 2 – Canais de comercialização utilizados pelos agricultores 
pesquisados 

 

Canais de comercialização 
Número de

 
pesquisados 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2021) 

 
A AUP tem papel importante no abastecimento alimentar de Regente Feijó, 

principalmente por meio da formação de um sistema alimentar local e dos 
chamados “circuitos curtos de comercialização”. Estes circuitos são caracterizados 
pela proximidade entre o produtor e o consumidor, e por uma redução no número 
de intermediários no processo de comercialização. No caso estudado, em muitas 
situações observamos a ocorrência da venda direta do produtor para o consumidor: 
no caso dos alimentos que são comercializados nas feiras livres, no próprio local 
de produção e em um dos principais sacolões que está localizado no centro da 
cidade, que é gerenciado por um dos agricultores pesquisados e é o local de 
comercialização de boa parte de seus produtos. 

Esta proximidade entre as áreas de cultivo e os locais de comercialização 
valorizam a produção local e as relações de solidariedade, como afirmam 
FERREIRA et al. (2020), além de diminuir os custos relacionados ao transporte, 

Feira livre 

Próprio local de produção 

Mercados de bairros e pequenos 
sacolões 

Supermercados 

CEAGESP 

Total 

2 

1 

3 

 
2 

1 

9 
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permitindo a entrega de produtos de qualidade a preços menores aos 
consumidores, quando comparados aos alimentos produzidos na área rural. 

Percebemos uma estreita relação entre a produção de verduras (folhosas) e 
a finalidade de comercialização, apesar de também termos encontrados alguns 
casos em que elas são produzidas para consumo próprio. Este é um ponto que 
precisa ser destacado quando enfatizamos a importância da AUP no abastecimento 
alimentar do município, pois constatamos que a maioria das verduras folhosas dos 
principais supermercados e do principal sacolão de Regente Feijó, localizado no 
centro da cidade, tem como origem a AUP. 

Assim, neste caso em que a principal finalidade da produção da AUP é a 
comercialização, esta modalidade de agricultura contribui com as duas principais 
dimensões da SAN: fornecendo alimentos frescos e de qualidade para a população 
local, fortalecendo o sistema alimentar local e, indiretamente, gerando renda a partir 
da comercialização dos alimentos e da criação de postos de trabalho, contribuindo 
para que mais indivíduos tenham acesso a alimentos de forma constante e 
confiável. 

Também buscamos entender qual o impacto desta modalidade de agricultura 
na SAN quando seus produtos são destinados majoritariamente ao autoconsumo, 
como é o caso da maioria das unidades produtivas pesquisadas. Primeiramente, 
notamos que os alimentos obtidos a partir da AUP representam, para os 
agricultores que consomem a maior parte dos alimentos, uma economia expressiva 
em seus gastos com alimentação em 60% dos casos, como pode ser observado na 
Tabela 3. Apenas 13,3% destes agricultores afirmaram que os produtos advindos 
da AUP não representam economia alguma. 

 

Tabela 3 – Economia nas despesas com alimentação dos produtores 
pesquisados que produzem para autoconsumo 

 
Grau de economia Número 

Economia significante 9 
Pequena economia 4 
Nenhuma economia 2 

Total 15 

Fonte: Pesquisa de campo (2021) 

 
Além disto, procuramos avaliar, de acordo com o ponto de vista dos 

produtores pesquisados que produzem majoritariamente para o autoconsumo, qual 
é o impacto da AUP em seus hábitos alimentares. Os resultados mostraram que 
86,6% acreditam que há uma melhoria significante em sua alimentação em 
decorrência de produzirem os seus próprios alimentos. 

Os principais argumentos utilizados pelos agricultores pesquisados para 
justificar e exemplificar esta melhoria em seus hábitos estão relacionados à 
possibilidade de ter ao seu dispor alimentos mais frescos e naturais e de poder 
consumi-los com frequência e constância, o que, na maioria dos casos, não seria 
possível caso não os produzissem, seja pelo preço ou pela indisponibilidade nos 
mercados e sacolões. Um dos pesquisados mencionou, como exemplo da situação, 
que o fato de possuir um pomar no quintal de sua casa com grande diversidade de 
espécies frutíferas, possibilita que ele e sua esposa façam e 
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consumam sucos naturais todos os dias, evitando o consumo de refrigerantes e 
outros produtos industrializados que são prejudiciais à saúde. 

Estes dados reforçam, mais uma vez, a importância da produção de alimentos 
em áreas urbanas e periurbanas para a garantia e melhoria da SAN em Regente 
Feijó. A AUP atua, neste caso, como uma fonte confiável de alimentos frescos e 
saudáveis para consumo próprio, reduzindo a parcela da renda familiar que estaria 
comprometida com os gastos relacionados à alimentação em mercados e 
quitandas e permitindo que estes recursos sejam utilizados para atender outras 
necessidades. Podemos dizer, portanto, que, ainda que indiretamente, a AUP 
também atua como uma ferramenta de diminuição da pobreza, ampliando a 
capacidade dos indivíduos de terem acesso a alimentos de qualidade de forma 
constante e confiável. 

 

5.CONCLUSÕES 
 

A produção de alimentos nas cidades e em seu entorno, quando praticada 
com o manejo correto e de forma orientada, pode trazer benefícios para diversas 
esferas da sociedade. Uma de suas contribuições, e talvez a mais marcante, está 
relacionada à garantia e melhoria da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) da 
população. Esta contribuição pode se dar de diversas maneiras: por meio da 
disponibilização de alimentos frescos, saudáveis e de qualidade de forma 
consistente para o abastecimento de feiras, mercados e quitandas locais; da 
geração de novos postos de trabalho, renda e fortalecimento do sistema alimentar 
local; do fornecimento de alimentos variados e frescos para consumo próprio e, 
consequentemente, da geração de economias, diminuição da pobreza e melhoria 
de hábitos alimentares. 

Estas contribuições foram constatadas por intermédio do estudo de caso 
realizado em Regente Feijó. Os resultados obtidos mostraram que a AUP exerce 
um papel importante no abastecimento alimentar, principalmente de verduras 
(folhosas), além de representar uma economia importante para os produtores que 
consomem alimentos que eles próprios cultivam e uma melhoria em seus hábitos 
alimentares. 

O apoio a esta modalidade de agricultura pelas políticas públicas é um passo 
importante para que estas contribuições se potencializem. Dentre os campos que 
precisam ser contemplados com estas políticas e projetos está, de acordo com 
estudiosos da área, a disponibilidade de crédito às famílias mais pobres com o 
objetivo de estimular o aumento da produção (PESSÔA et al., 2006). Além da parte 
financeira, a falta de espaço físico e de conhecimento técnico também são 
dificuldades frequentes que precisam ser contempladas no âmbito das ações de 
apoio do Estado. 

Concluímos ressaltando que trabalhos científicos, como este, de 
caracterização da AUP em diferentes localidades e o reconhecimento de suas 
demandas são importantes para subsidiar e possibilitar a elaboração e 
implementação destas políticas, bem como a divulgação de seus resultados entre 
a comunidade científica e a população em geral. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Segundo o que dispõe a Resolução nº 600, do CFN de 2018, uma Unidade 

de Alimentação e Nutrição (UAN), é aquela onde são desenvolvidas as atividades 

necessárias para a produção de refeições para coletividades saudáveis e 

enfermas, em instituições públicas e privadas. Além disso, dentre as atribuições 

do nutricionista em uma UAN, é essencial destacar que a própria legislação pontua 

a promoção tanto da redução das sobras, restos e desperdícios, quanto de ações 

de incentivo ao desenvolvimento sustentável (Conselho Federal de Nutricionistas, 

2018) . 

Nesse sentido, muitos são os fatores envolvidos no percurso entre a 

produção de alimentos, sua distribuição, preparo e manejo de resíduos gerados. 

GONÇALVES, et al. (2018), constatou que as poucas práticas sustentáveis 

verificadas em restaurantes de Pelotas-RS foram motivadas pelas legislações em 

vigor. O artigo 3º, inciso VII, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

instituída pela lei nº 12.305/2010, estabelece que a destinação final de resíduos 

que são considerados ambientalmente adequados inclui a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético. A 

PNRS conceitua, em seu inciso XVI, como resíduo sólido: 

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 

estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 

face da melhor tecnologia disponível. 

 

COLARES, et al. (2018) chama a atenção para ações de sustentabilidade 

que visem o uso racional de recursos naturais e da adoção das boas práticas 

ambientais (BPA), que “são procedimentos sistematizados ambientalmente 

mailto:barbara-morgana.diel@acad.ufsm.br
mailto:lucia.alves@acad.ufsm.br
mailto:karini.pitol@acad.ufsm.br
mailto:cariza.bohrer@ufsm.br
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corretos relacionados ao processo de trabalho”. Entretanto, ela também ressalta 

que as leis existentes não são limitadoras dessas ações, mas sim reforçam a 

necessidade de adoção de condutas que sejam ambientalmente sustentáveis, indo 

além das imposições legais. 

Ademais, conforme observado por outros autores, há falta de gestores e 

colaboradores treinados a fim de colocarem em prática esses procedimentos, 

visando a sustentabilidade ambiental (ARAÚJO, et al. 2015; GONÇALVES, et al. 

2018). Neste contexto, este estudo teve como objetivo revisar a literatura científica 

sobre ações de sustentabilidade já desenvolvidas, mas que poderiam ser 

aprimoradas, sistematizadas e replicadas em outras Unidades de Alimentação e 

Nutrição. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica que, segundo GIL (2018, p. 28), é 

aquela elaborada a partir de materiais já publicados, sejam eles teses, dissertações 

e anais de eventos, entre outros, inclusive os disponibilizados pela Internet. A 

seleção do corpus desta pesquisa foi feita através de busca online por produções 

acadêmicas e científicas cujo tema fosse “Sustentabilidade em Unidades de 

Alimentação e Nutrição”,   considerando publicações entre os anos de 2018 e 2022, 

em língua portuguesa. As bases de dados consultadas foram Periódicos Capes, 

SciELO e Semantic Scholar, no mês de fevereiro de 2022. 

A busca na base de dados retornou um total de 22 trabalhos. Destes, 16 itens 

foram excluídos após a leitura do título e resumo por estarem enquadrados nos 

critérios de exclusão previamente definidos, sendo incluídos 6 artigos, por 

abordarem mais especificamente, ações de sustentabilidade social, ambiental e 

econômica, bem como iniciativas desenvolvidas e que, futuramente, possam ser 

sistematizadas e replicadas em outros ambientes. A inclusão e exclusão de artigos 

deu-se conforme KÖCHE (2011, p. 132), que pontua que as informações devem 

ser organizadas e classificadas pelo pesquisador, segundo os “critérios que lhe 

tragam maior serventia, quer seja por autor, por obra ou por assunto, com todos os 

dados relevantes da obra consultada”. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A seleção dos artigos permitiu a elaboração do Quadro 1, que destaca os 

principais elementos resultantes da leitura e análise dos artigos. Os dados foram 

dispostos conforme o título, autores, periódico, ano de publicação, país de origem, 

objetivos, métodos, resultados e resultados de interesse (Quadro 1). 
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Com base na análise dos artigos científicos selecionados, foi possível 

identificar algumas ações de sustentabilidade já executadas nas Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN) estudadas, bem como, a necessidade em algumas 

UANs em desenvolver ações relacionadas à preservação do meio ambiente. 

 
Quadro 1 - Síntese das informações evidenciadas nos artigos selecionados da 

revisão, entre os anos 2018 a 2022 de acordo com autores, periódico, ano, 

objetivos, métodos e resultados. 
 

Título/Autores Periódico/ 

Ano de 

publicação/ 

País de 

origem 

Objetivos Métodos Resultados do 

Artigo 

Resultados de 

interesse 

Sustentabilidade em 

uma unidade de 

alimentação e 

nutrição / 

SPINELLI, M. G. N; 

OLIVEIRA, G. C; 

NATALINO, L. V; 

SANTOS, L. F. R; 

RIBEIRO, V. M; 

COELHO, H. D. S. 

Revista 

Saber 

Científico, 

São Paulo / 

2020 / 

Brasíl. 

Verificar e 

identificar 

ações 

sustentáveis 

desenvolvidas 

dentro de 

uma Unidade 

de 

Alimentação e 

Nutrição. 

Estudo 

transversal 

descritivo, 

envolvendo 

coleta de 

informações, 

em uma 

UAN, por 

meio por de 

questionário 

referente à 

sustentabilid 

ade. 

As ações 

encontradas 

foram: não 

utilização de 

materiais de 

plástico, uso 

apenas de 

louças laváveis e 

material 

biodegradável, 

segregação e 

reciclagem de 

papel, metal e 

vidro. 

Destinação do 

lixo orgânico 

para 

compostagem 

e capacitação 

dos funcionários. 

Foram 

encontradas 

ações de 

sustentabilidade, 

como a não 

utilização de 

materiais 

descartáveis de 

plástico, uso de 

louças laváveis, 

segregação e 

reciclagem de lixo 

e destinação do 

lixo orgânico para 

a 

compostagem. 

Gestão sustentável: Revista Sitio Descrever o Entrevista Foi possível Verificou-se a 

manejo e Novo, processo de semiestrutura identificar que o adoção de 

destinação de Tocantins / manejo e da, com restaurante práticas de 

resíduos sólidos 2019 / Brasil gestão de roteiro básico universitário minimização e de 

orgânicos de um  resíduos de perguntas adota práticas gestão dos 

restaurante  orgânicos abertas, de minimização resíduos sólidos 

universitário no Vale  gerados em sobre o e de gestão dos orgânicos. 

do Rio dos Sinos –  um tratamento resíduos sólidos  

RS /  restaurante dos resíduos orgânicos,  

SILVA, M. R. M. A;  universitário sólidos contribuindo com  

SOUZA, D. L.  no Vale do Rio orgânicos e o benefício  

  dos Sinos - nos aspectos social da  

  RS e a relacionados comunidade  

  conformidade aos organizada em  
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com a ISO 

14001. 

requisitos 

legais da 

preservação 

do meio 

ambiente. 

cooperativas de 

recicladores da 

região. 

 

Desperdício de Research, Avaliar o Estudo de Os três Foi identificado 

alimentos em uma Society and desperdício de caso, com o principais elevação 

cozinha escolar de Developmen alimentos em propósito de motivos de considerável nos 

uma Universidade t, São Paulo uma cozinha analisar o desperdício números de 

pública: / 2022 / escolar dos desperdício foram: produto desperdício de 

perspectivas de Brasil cursos de de alimentos fora do prazo de alguns grupos de 

gestão e  Nutrição e em uma validade, alimentos. Foi 

sustentabilidade /  Gastronomia cozinha deteriorado e identificada ações, 

JESUS, M. M. C;  de uma escola. com como a aplicação 

SOUZA, S. F;  universidade  acondicionament de técnicas 

CONCEIÇÃO. E. J.  pública da  o inadequado, visando redução 

L;  Bahia e propor  evidenciando as da taxa de 

PINTO, L. C;  estratégias  causas das desperdício na 

MATOS, M. F. R.  para este  perdas na UAN. 
  controle.  cozinha escola e  

    a necessidade  

    de medidas de  

    controle e a  

    importância de  

    inovação e  

    formação  

    profissional.  

Sustentabilidade Revista Avaliar as Aplicação de As ações Foi encontrado 

ambiental em Gestão e ações de lista de realizadas, poucas ações de 

restaurantes Sustentabili sustentabilida verificação, visam à sustentabilidade. 

comerciais da zona dade de ambiental com economia em Há ações de 

central de Pelotas - Ambiental, em 21 respostas termos doação de 

RS / Florianópolis restaurantes fechadas, financeiros. resíduos sólidos e 

GONÇALVES, L. C; / 2018 / do tipo self abordando Cerca de orgânicos. As 

SILVEIRA, C. S; Brasil service na questões de 61,90% das práticas de 

PEREIRA, M. C;  cidade de boas práticas UANs não sustentabilidade 

HELBIG, E.  Pelotas/RS, ambientais. realizam controle são aquelas 
  visando  de perdas, impostas pela 
  diagnosticar o  somente 4,76% legislação. 
  destino dos  realizam  

  resíduos  compostagem,  

  sólidos,  ou tratamento de  

  medidas de  efluentes,  

  uso racional  14,29% não  

  de água e  encaminham os  

  energia  resíduos sólidos  

  elétrica.  para reciclagem.  

Análise da produção Revista Identificar Estudo São realizadas São realizadas 

de resíduos e de Research, ações de descritivo ações como ações de 

ações de Society and sustentabilida realizado em separação do sustentabilidade 

sustentabilidade em Developmen de um lixo reciclável, como coleta 
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um Restaurante t / 2022 / desenvolvidas restaurante aproveitamento seletiva de 

Popular do Brasil em um RP, popular do de sobras resíduos 

município de Belo  além de município de limpas, doação orgânicos, 

Horizonte /  quantificar os BH. Com do óleo utilizado inorgânicos e 

SANTIAGO, L. A;  resíduos coleta e monitoramento óleo. Os resíduos 

RAMOS, S. A;  produzidos. de dados no de per capita e orgânicos são 

BATISTA, J. A.   período de resto ingesta. O destinados 
   outubro de lixo orgânico é para a 
   2018 a destinado para a compostagem. Há 
   setembro de compostagem. planejamento de 
   2019. Há cardápio levando 
    predominância em consideração 
    de lâmpadas a sazonalidade e 
    LED, placas de o aproveitamento 
    aquecimento integral dos 

    solar. alimentos. 

Práticas de Revista Analisar as Participaram As ações mais Encontrou-se alta 

sustentabilidade Journal Of práticas de da pesquisa realizadas taxa de 

ambiental Health / sustentabilida 12 foram: descarte adequação aos 

promovidas em 2019 / Brasil de ambiental estabelecime adequado de critérios de 

unidades de  implantadas ntos óleo de cozinha, sustentabilidade 

alimentação e  em UAN de produtores destinação ambiental. As 

nutrição de Ponta  Ponta de refeições. correta dos práticas mais 

Grossa-PR /  Grossa-PR. Dos quais os resíduos realizadas foram 

QUEIROZ, D;   gestores orgânicos e destinação correta 

SZCZEREPA, S. B;   (nutricionista aquisição de de resíduos 

SANTOS, L;   s) alimentos orgânicos (50%), 

LUNELLI, R;   responderam conforme descarte 

ANTUNES, T. R.   a um sazonalidade. As adequado de óleo 
   questionário ações menos de cozinha (75%) 
   com 47 realizadas foram e aquisição de 
   questões utilização de alimentos 
   sobre materiais conforme 
   sustentabilid recicláveis e sazonalidade. 
   ade utilização de  

    alimentos  

    orgânicos.  

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

No Quadro 2, estão dispostas algumas ações citadas pelos artigos 

analisados, seguindo critérios ambientais, econômicos e sociais. 

 
Quadro 2 - Síntese das principais ações de sustentabilidade citadas nos artigos. 

 

Blocos Ação de sustentabilidade 

Energia Uso de lâmpadas de LED. 

Instalação de sensores de presença. 

Ventilação natural. 



 

72 
 

 

Água Torneiras, de fechamento automático, nas áreas de higienização de mãos, com 

o objetivo de economizar água. 

Reutilização da água de sanitização dos vegetais para limpeza do pátio. 

Resíduos 

orgânicos 

Destinação do lixo orgânico para a compostagem. 

Minimização de resíduos, por meio do aproveitamento integral dos alimentos. 

Técnicas de redução de perdas na cozinha, como o treinamento dos funcionários 

e utilização de equipamentos apropriados. 

Destinação e coleta de óleos para a reciclagem, por meio de empresas 

especializadas. 

Resíduos 

inorgânicos 

Separação do lixo em papel, metal e vidro, e destinados para a reciclagem. 

Outras 

ações 

Técnicas de redução de resíduos descartáveis, por meio da não utilização de 

materiais descartáveis de plástico. Utilização de material biodegradável. 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Segundo QUEIROZ, et al. (2019), que analisou as práticas de 

sustentabilidade ambiental implantadas em 12 UANs em um município do Paraná, 

evidenciou-se uma alta taxa de adequação aos critérios de sustentabilidade 

ambiental, o mesmo foi citado por SANTIAGO, et al. (2022), que identificou ações 

de sustentabilidade em um restaurante popular em Minas Gerais. Dentre as ações 

mais mencionadas, está a destinação correta de resíduos orgânicos e inorgânicos, 

com coleta seletiva e reciclagem do lixo, ações para redução do desperdício de 

alimentos e a não utilização de materiais descartáveis na UAN. 

Em contrapartida, GONÇALVES, et al. (2018) ao analisar 21 restaurantes do 

tipo self service na cidade de Pelotas/RS, verificou que são poucas as ações 

realizadas com vistas aos cuidados com o meio ambiente. Contudo, foram 

mencionadas algumas práticas objetivando a redução dos custos com água e 

energia elétrica, dentre elas, o uso de máquina de lavar louças para garantir o 

controle de água, instalação de sensores de presença e ventilação natural, visando 

a redução de energia. Para VASCONCELOS e GOMES (2020), muitas vezes a 

falta de recursos e a baixa prioridade para questões ambientais, são explicações 

para as poucas ações de sustentabilidade. 

Presume-se, que em Unidades de Alimentação e Nutrição, há uma 

quantidade elevada de resíduos orgânicos gerados, contudo, SANTIAGO, et al. 

(2022), SPINELLI, et al. (2020) e SILVA e SOUZA. (2019), constataram que nas 

UANs estudadas, os resíduos orgânicos são coletados e destinados para a 

compostagem, na própria unidade ou por empresas especializadas. Segundo 

ALBANO, et al. (2018), os resíduos sólidos orgânicos quando descartados de forma 

incorreta, podem causar alguns impactos ambientais como a geração de 
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gases. Nesse sentido, a compostagem é uma técnica prática e sustentável de 

gestão de resíduos e é uma alternativa factível em prol da sustentabilidade 

(ARAÚJO; CARVALHO, 2015). 

Outras ações de sustentabilidade citadas, envolvem a minimização do 

desperdício de alimentos durante as etapas de armazenamento e processamento 

dos alimentos. Segundo SANTIAGO, et al. (2022), foram aplicadas ações de 

utilização integral dos alimentos e aplicação de fatores de correção (indicador da 

perda de parte do alimento durante o preparo) dos hortifrutis e carnes. O mesmo 

foi evidenciado por JESUS, et al. (2022), ao analisar o desperdício de alimentos em 

uma cozinha escolar na Bahia, onde foram utilizadas técnicas gastronômicas para 

o desenvolvimento de novos produtos e preparações a partir de excedentes. 

O desperdício de alimentos é considerado um grande problema ambiental 

e social. No contexto de uma UAN o desperdício se dá de várias formas, seja 

durante as etapas de produção ou pelos próprios consumidores, tornando-se um 

fator decisivo no gerenciamento de uma UAN. Por esse motivo, a utilização integral 

dos alimentos possibilita melhorar aspectos nutricionais das preparações e reduzir 

os custos à UAN (SILVÉRIO; OLTRAMARI, 2014; BRESSIANI, et al. 2017). 

Com relação às ações referentes à seleção de lixo reciclável dentre 6 

artigos revisados, somente GONÇALVES, et al. (2018) observou que 3 das 21 

UANs avaliadas não realizam a separação e encaminhamento dos resíduos sólidos 

para reciclagem, e QUEIROZ, et al. (2019), também observou que 6 das 

12 UANs estudadas, não realizavam a separação de resíduos e a destinação 

correta dos materiais recicláveis. É importante que o descarte dos resíduos 

recicláveis seja feito de forma consciente realizando a coleta seletiva; esta prática 

se faz importante por poupar energia e recursos naturais, o que se torna uma 

ação ambientalmente sustentável (DIAS; OLIVEIRA, 2016). 

Com relação ao destino correto dos óleos de cozinha, percebe-se que 

todas as UANs analisadas referem realizar o destino adequado do mesmo. Uma 

das hipóteses para isso, é a presença de algumas Leis Estaduais que 

regulamentam o destino correto dos óleos. Para COSTA, et al. (2015), o descarte 

inadequado deste resíduo gera problemas ambientais como a contaminação da 

fauna aquática, do solo e a impermeabilidade do mesmo. Em contrapartida, a partir 

da reciclagem do óleo é possível produzir sabão, óleos para engrenagens, destinar 

para a fabricação de tintas, ração animal e biodiesel. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A produção e gestão de resíduos sólidos, orgânicos e inorgânicos em UANs 

foi uma questão muito pontuada nos artigos analisados, visto que a gestão 
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de resíduos têm relação direta com a adoção das boas práticas ambientais. As 

ações de sustentabilidade dentro das UANs promovem diversas vantagens ao meio 

ambiente, como redução do uso de matérias-primas, educação ambiental, geração 

de trabalho e, consequentemente, de renda, redução de lixo em aterros e 

minimização dos impactos ambientais. Assim, essa temática se torna cada vez 

mais necessária de ser discutida e colocada em prática dentro das UANs e da vida 

acadêmica e profissional do nutricionista, que é o responsável pela promoção tanto 

da redução das sobras, quanto da diminuição do desperdício, como gestor de um 

estabelecimento. 

Deste modo, para a promoção de UANs mais voltadas para a 

sustentabilidade, sugere-se a adoção de uma lista de verificação das boas práticas 

ambientais para serviços de alimentação (LVBPA-SA), como a que foi elaborada 

por COLARES, et al. (2018), a ser utilizado como um instrumento norteador para 

os gestores, podendo ser adaptado às suas realidades. Ele é um facilitador na 

gestão e colabora para verificar o percentual de medidas de boas práticas 

ambientais, auxiliando os nutricionistas dentro das unidades de alimentação a 

estabelecerem metas e estratégias, que visem oferecer refeições mais saudáveis 

e sustentáveis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
“(...) pouco a pouco, o agricultor deixou de ser o camponês apegado à terra para 

transformar-se em um empresário qualquer.” (LUTZENBERGER, 2001, p. 134) 

 
Este trabalho apresenta alguns resultados que obtivemos durante a terceira 

edição do projeto de extensão “Agricultura Urbana e Periurbana: Alimentação, 

Educação e Saúde” da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob 

coordenação geral da professora Rejane Schaefer Kalsing e coordenação adjunta 

do professor Ricardo Dagnino. Desde 2019, o projeto de extensão vem 

desenvolvendo muitos "frutos" com a interação de diversos atores e agentes sociais 

envolvidos, principalmente as populações mais vulneráveis do Litoral Norte do Rio 

Grande do Sul. Em paralelo ao desenvolvimento do projeto e como um componente 

dele estão sendo publicados relatos de experiência em eventos científicos, 

buscando levar à comunidade um certo nível de acesso a alguns resultados do 

trabalho realizado (KALSING et al, 2019; DAGNINO, 2021). Além disso, a 

comunidade também tem testemunhado os seus reflexos de engajamento nas 

próprias comunidades, através do estímulo e preparação técnica de alunos, 

sobretudo os bolsistas de extensão vinculados ao projeto, que se tornam agentes 

colaborando ativamente na construção e disseminação das hortas comunitárias, 

com produção agroecológica e/ou agroflorestal. 

Alimentação é uma das nossas necessidades primárias, logo, desenvolver as 

relações que aumentam segurança e soberania alimentar das comunidades 

também se torna uma necessidade de alta prioridade. Ações em comunidade em 

relação à alimentação, além de satisfazer uma necessidade básica, é também uma 

ação social de comunhão que pode diminuir as distâncias entre a universidade e a 

comunidade, sobretudo em momentos de crise como a crise da modernidade que 

estamos vivendo. Uma consequência desse distanciamento social exacerbado é a 

formação de uma sociedade composta de animais urbanos, 

mailto:guga.bastos.leite@gmail.com
mailto:leonuneslima@gmail.com
mailto:seduc.pro.larissa@gmail.com
mailto:castroguilherme771@gmail.com
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que vêm se desconectando fisicamente, em função de suas relações 

informatizadas. Por outro lado, relações solidárias podem se constituir em 

mecanismos de redução das desigualdades sociais e de empoderamento de 

diversos grupos sociais. Com soluções criativas pode-se ocupar espaços ociosos 

para produção de alimentos saudáveis. 

As hortas urbanas vêm buscando o fortalecimento do tecido social, criando 

relações de confiança nestes tempos que Bauman (2007) chamou de “tempos 

líquidos”. As hortas urbanas e essas relações de confiança implicam na valorização 

do conhecimento tradicional e a construção do compartilhamento de experiências 

que acontece nas hortas urbanas. 

A Agricultura Urbana e Periurbana, ligada à Agroecologia, faz parte de um 

movimento que desenvolve sistemas de produção que desafiam as estruturas de 

poder ao buscar colocar o controle sobre os recursos comunitários – sementes, 

biodiversidade, terra, territórios, água, conhecimento e cultura – nas mãos de quem 

de fato alimenta o mundo (VAN DYCK et al., 2019) e está articulada a outros 

movimentos como os de geração de trabalho e renda baseados em economia 

solidária, trabalho autogestionado, cooperativismo, associativismo e tecnologia 

social (OLIVEIRA, 2018; DAGNINO, 2010). 

Nesses espaços sociais de resistência, realizam-se a promoção da saúde 

coletiva e de hábitos saudáveis, a melhoria dos indicadores ambientais, de 

segurança e de nutrição, e a formação do cidadão como protagonista da gestão 

local dos recursos e da ocupação qualificada de espaços públicos e privados, com 

foco na função social da propriedade e no direito à cidade. 

O agente social integrado vive com respeito às diversidades étnicas, sociais, 

culturais e religiosas, dando atenção a grupos considerados de condição 

vulnerável, tais como mulheres, idosos, pessoas com necessidades especiais e 

comunidades tradicionais, entre outros, em um ambiente de equidade e 

participação. Nesse sentido, as hortas comunitárias estão associadas a um 

processo de mudança social recente no Brasil, no sentido colocado por Florestan 

Fernandes (2008, p. 151) a respeito das características da mudança social no 

Brasil, “O principal foco dos dinamismos sociodinâmicos da mudança social é a 

organização da sociedade. No caso brasileiro, os modelos de organização social 

sempre contiveram potencialidades sociodinâmicas (de diferenciação estrutural e 

funcional ou de saturação histórica) que não lograram se concretizar de modo mais 

ou menos rápido e intenso”. 

Os professores coordenadores do Projeto Agriurb, Rejane Schaefer Kalsing e 

Ricardo Dagnino, em reunião com o recém selecionado e bolsista do projeto, o 

estudante Leonardo Lima, em junho de 2021, e iniciaram o diálogo e a construção 

de um grupo de estudos ligado ao Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em 

Agricultura Urbana e Periurbana (NAUP) que atua no âmbito do Projeto de 

Extensão Agriurb da UFRGS e também é ligado ao SINERGEA: Grupo de pesquisa, 

estudos e extensão em Geografia, Educação e Ambiente, cadastrado no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e na UFRGS 

(https://www.ufrgs.br/sinergea). 

A demanda colocada pelo bolsista Leonardo Lima, acadêmico do curso de 

Ciências Biológicas: Ênfases Biologia Marinha e Costeira, e Gestão Ambiental 

https://www.ufrgs.br/sinergea
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Marinha e Costeira, é que os alunos e bolsistas precisavam de uma formação e um 

diálogo mais direto sobre o tema da Agricultura Urbana e Periurbana. A ideia era 

criar um grupo de estudos para discutir a temática da agricultura urbana embasada 

e aplicada cientificamente nas comunidades Brasil afora. A proposta inicial era 

realizar reuniões em que, quinzenalmente, os participantes recebessem relatos de 

experiência das diversas atividades relacionadas ao tema pelo país. Surgiu a ideia 

de estudar também os artigos científicos, entre outros tipos de publicações 

científicas, para que os bolsistas pudessem adquirir embasamento técnico para a 

aproximação com as propostas de hortas urbanas que no Brasil são realizadas. 

O objetivo deste trabalho é mostrar o processo de criação e de manutenção 

do grupo de estudos do Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Agricultura 

Urbana e Periurbana (NAUP), bem como o relato dos encontros quinzenais do 

grupo de estudos. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Este trabalho articula metodologias de pesquisa qualitativa e quantitativa de 

levantamentos dados através de um estudo de caso exploratório e descritivo 

(SILVEIRA, D.; CÓRDOVA, 2009). O objetivo é analisar a criação e a consolidação 

do grupo de estudos do Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisa em Agricultura 

Urbana e Periurbana (NAUP) da UFRGS, ao longo de 2021. 

Nesse sentido serão articuladas as seguintes metodologias: pesquisa 

bibliográfica sobre temas de agricultura urbana e periurbana e as produções 

anteriores elaboradas pelos coordenadores e ex-bolsistas do projeto de extensão; 

pesquisa documental sobre os relatos (atas) dos encontros, as percepções dos 

bolsistas do projeto e as listas de presenças de cada reunião; e análise dos vídeos 

das reuniões online gravadas pelo sistema de webconferência da UFRGS 

(https://mconf.ufrgs.br/spaces/naup/recordings) e armazenadas no Youtube, no 

canal do Sinergea (https://bit.ly/reunioes_naup_ufrgs_youtube). 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os dados analisados mostram que, inicialmente, em agosto de 2021, um total 

de 60 pessoas preencheram a lista de interessados em participar do grupo de 

estudos do NAUP, além dos dois coordenadores do núcleo. Ao longo do ano 2021, 

ocorreram 6 reuniões (Tabela 1) com uma participação de 33 pessoas, sendo que 

dessas apenas 11 participaram de pelo menos 2 reuniões. As demais, 22 pessoas, 

participaram de somente uma reunião - destacando que destas 22 estão pessoas 

convidadas especialmente para falar ou participar em dias específicos como o 

presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do 

Sul (CONSEA/RS), Juliano Ferreira de Sá, convidado para participar do dia 

9/12/2021. 

https://mconf.ufrgs.br/spaces/naup/recordings
https://bit.ly/reunioes_naup_ufrgs_youtube
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Tabela 1 - Reuniões do grupo de estudos do Núcleo de Estudos, Extensão e 

Pesquisa em Agricultura Urbana e Periurbana (NAUP) da UFRGS em 2021. 
 

Número da 

Reunião 

Data Principal assunto debatido Número de 

presentes 

1 16/09/2021 Apresentação dos membros e temas 

gerais 

15 

2 30/09/2021 (Re)aproximação de bolsistas e 

ex-alunos 

13 

3 14/10/2021 Debate sobre o texto de Schutter 

(2012) 

11 

4 28/10/2021 Debate sobre o trabalho de conclusão 

de curso de Márcia Dias (2021) 

11 

5 11/11/2021 Debate sobre o texto de Biazoti (2017) 10 

6 9/12/2021 Relato do presidente do Conselho de 

Segurança Alimentar e Nutricional do 

Rio Grande do Sul, Juliano Ferreira de 

Sá 

8 

 
O levantamento do número de participantes nas seis reuniões mostra que 

foram em média 11 participantes por reunião. Porém, um olhar cronológico mostra 

que o número foi caindo de 15 para 8 participantes. 

Em termos de assiduidade, destaca-se a presença frequente dos 

coordenadores, e dos bolsistas, ex-bolsistas do projeto, alunos de graduação e pós-

graduação dos cursos do Campus Litoral Norte da UFRGS. Cabe lembrar que 

este era justamente o público alvo escolhido para participar do grupo de estudos, 

conforme a reunião que deu origem ao mesmo. 

A seguir faremos um relato dos principais assuntos e debates de cada 

reunião. 

 
Reunião de 16/09/2021 

 
A reunião contou com 15 participantes e foram realizadas apresentações 

iniciais sobre o projeto de extensão e também menções a colaborações com atores 

sociais do município de Osório, Rio Grande do Sul, tanto de escolas como de 

cidadãos individualmente com iniciativas. Relatou-se como se deu a criação e a 

elaboração do projeto de extensão Agricultura Urbana e Periurbana, em 2019, com 

as suas parcerias, que teve como fruto um curso presencial, com duração de 60 

horas sobre Hortas urbanas, naquele mesmo ano. 

As impressões desse primeiro encontro, segundo os relatos dos bolsistas, 

mencionam que foi um momento muito interessante com envolvimento geral e 

trocas de conhecimentos de todas as partes; "saber com sabor" compartilhado; 

clima "freireano". 
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Destaca-se, sobre este primeiro momento, um sentimento geral de que a 

agricultura urbana pode ser um mecanismo de redução das desigualdades e de 

promoção da segurança alimentar e nutricional das comunidades, além da 

importância da participação de pessoas que estão em relativa situação de riscos 

alimentares. 

Presente nessa reunião, o professor de geografia Vitor Hugo Oliveira, do 

Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos (NEEJA) Novos Ventos, que 

funciona dentro da Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), avançou 

no debate ao sugerir a criação de horta com envolvimento dos apenados detentos. 

Tal diálogo prosseguiu e frutificou no sentido que se iniciará em 2022, na PMEO, 

um curso de formação de 40h aos apenados e a criação, implantação e 

manutenção de um horta comunitária, integrada ao currículo escolar, em parceria 

com o NEEJA Novos Ventos e UFRGS, cujos objetivos são contribuir com a 

promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental na PMEO. 

Outros assuntos também foram tratados, entre eles a ideia de verificar se os 

participantes do curso presencial de 2019 conseguiram criar e manter as suas 

hortas, sobretudo durante o período de pandemia de Covid-19. 

 
Reunião de 30/09/2021 

 
Com 13 participantes presentes, esta reunião tratou de (re)aproximar ex-

alunos e bolsistas que participaram de projetos anteriores bem como receber a 

presença do professor Edson da Silva Farias, que é engenheiro agrônomo e 

professor professor do Ensino Técnico de Nível Médio no Estado do Rio Grande do 

Sul. Ele participou de reuniões posteriores e nesta primeira reunião fez um relato 

interessante sobre a Carteira de Fomento Agrícola do Banrisul: distribuição de 

sementes para iniciativas de agricultura comunitária. 

A reunião ainda contou com a participação da ‘egressa’ do curso das hortas 

urbanas, Sônia Maria Rodrigues da Silva, que fez um relato sobre a sua experiência 

com o curso de hortas e como foi a sequência resultante da formação trazida para 

dentro da sua comunidade, aspectos sociais e ambientais e o impacto da pandemia 

sobre o projeto de horta comunitária; experiência de horticultura como terapia. 

Jorge Souza da Silva, seu esposo, que também é egresso daquele curso, relatou 

que decidiu ingressar em um curso de Ensino Superior na UFRGS após participar 

do curso de hortas - fato que pode suscitar um projeto de pesquisa, no sentido de 

comprovar os benefícios que podem advir, seja de um curso sobre agricultura 

urbana e periurbana, seja pela implantação e cuidado de hortas urbanas. 

Sempre presente nas reuniões, a bolsista do projeto AGRIURB desde 2019, 

Maria Elizabete Fernandes, fez um relato de sua experiência. Ela ingressou no 

projeto quando ainda era estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia em 2019. Concluído aquele curso, ela atualmente está no bacharelado 

em Desenvolvimento Regional, também na UFRGS. A estudante relatou sobre a 

satisfação dos alunos com o curso presencial de 2019 e seus aprendizados com 

agricultura e a posterior implantação de cultivos em sua casa. Destacou também a 

utilidade da compostagem que propiciou a otimização dos resíduos orgânicos 
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de cozinha; iniciativas de colegas com produção e comercialização de excedente 

(geração de renda). 

 
Reunião de 14/10/2021 

 
A reunião debateu sobre o texto “Agroecologia e o direito humano à 

alimentação adequada”, de Olivier de Schutter (2012). Alguns temas que surgiram 

em decorrência do referido debate foram a questão da Agricultura urbana e 

periurbana em relação aos temas ambientais urgentes como sendo uma alternativa 

para a preservação das nascentes e consequente preservação das bacias 

hidrográficas como estratégia de conservação da qualidade e quantidade de água 

disponível para produção alimentar. Outro aspecto debatido pelos presentes foi o 

intercâmbio entre ciência e tradição com foco na produção de alimentos. 

 
Reunião de 28/10/2021 

 
Nesta reunião o grupo pode debater sobre a apresentação elaborada pela 

professora e membra do grupo de estudos do NAUP, Márcia Antônia Dias (2021), 

servidora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte/MG, que 

falou sobre o seu trabalho de conclusão de curso de Formação de Agentes de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Agentes Populares de Agroecologia 

realizado na Universidade Federal de São Carlos. Márcia Antônia Dias (2021) falou 

sobre o seu projeto de “Agricultura urbana e a produção de alimentos orgânicos 

saudáveis em pequenos espaços domiciliares na modalidade de hortas urbanas 

residenciais individuais e/ou comunitárias” (Figura 1). 

 

 
Figura 1- Apresentação realizada pela pesquisadora do NAUP, Márcia Dias, 

durante a reunião de 28/10/2021. 
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A Márcia inicia sua apresentação com uma frase de Fernando Birri, que ficou 

famosa ao ser reproduzida por Eduardo Galeano: “A Utopia está lá no horizonte.” 

Por ser a autora do trabalho de Belo Horizonte, a citação não podia ser mais 

sintonizada. Durante e após a apresentação, a autora do trabalho permitiu aos 

participantes discutirem e questionarem os conceitos que ela estava propondo para 

melhorar a sua proposta, e, com isso, poder usar as avaliações dos participantes 

para incrementar um projeto de curso sobre Agroecologia, que ela chamou de curso 

de ATER: agentes populares de agroecologia. 

O curso objetiva capacitar os cursandos a criar e planejar hortas urbanas 

agroflorestais e agroecológicas, levando em consideração o envolvimento coletivo 

e comunitário e os princípios de soberania alimentar. Além disso, visa fornecer os 

conhecimentos necessários para se ter um banco de sementes, como fazer 

compostagem, como aproveitar resíduos recicláveis e como fazer podas de 

árvores. 

Aspectos pertinentes para as discussões do Grupo de Estudos apareceram 

nas falas dos participantes: Maria Jussara disse que ao usar a garrafa PET para 

cultivo, deve-se tomar cuidado para que as raízes não recebam luz solar; a mesma 

participante perguntou sobre o consórcio com plantas companheiras, se elas 

ajudam no desenvolvimento umas das outras, sem competição por nutrientes; 

Leonardo disse que o coração da bananeira serve para fazer xarope pra gripe, além 

de ser muito gostoso. 

A autora expôs as suas oficinas de plantio na cidade de Belo Horizonte, em 

seus trabalhos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, do Projeto Muros 

Verdes e no Parque Amílcar Vianna Martins, descrevendo as etapas, metas e 

ações realizadas. O que plantar em vasos? O que plantar junto? Estruturas para 

suporte de mudas de bertalha, alface, salsa, ora-pro-nobis, manjericão e outras 

hortaliças. Como proteger a sua hortinha. Calendário de temporalidade. Saberes 

como esses foram importantes subsídios técnicos apresentados para o grupo de 

estudos. 

Bem como Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano no trabalho 

apresentado pela Márcia, nos conduz a uma interpretação de caminhada utópica 

como motivação para seguir caminhando, para que não deixe de caminhar o grupo 

de estudos, este não pode deixar de seguir no sentido do objetivo de vida social, a 

partir de uma produção de alimentos agroecológica e de uma rede centrada na 

segurança alimentar. Por mais que se caminhe, jamais alcançaremos os objetivos 

sem os conhecimentos que vêm sendo construídos com as discussões em grupo. 

Todos os saberes que a Márcia nos proporcionou nesta reunião foram 

enriquecedores para o grupo. 

 
Reunião de 11/11/2021 

 
Esta reunião do grupo de estudos teve como objetivo promover o debate sobre 

o capítulo “Insustentável leveza hortelã”, de André Biazoti (2017), que está no livro 

“Educação, Agroecologia e Bem viver”. A atividade de estudo e apresentação 

realizada pelos bolsistas Gustavo Leite e Leonardo Lima foi muito 
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útil para o grupo de estudos da AUP ao alimentar os participantes com os 

desdobramentos das discussões que são levantadas no mesmo (Figura 2). 
 

 

Figura 2 - Apresentação realizada pelos bolsistas para estimular o debate durante 

a reunião de 11/11/2021. 

 
O autor aponta destarte três fatos históricos a serem considerados: a América 

Latina como referência na promoção da segurança alimentar e nutricional, com 456 

milhões de hectares entre áreas urbanas e até 20 km dos centros urbanos com 

áreas de agricultura urbana ou periurbana; o pioneirismo brasileiro, onde a 

agricultura urbana atua como estratégia de erradicação da fome e da pobreza, em 

600 iniciativas mapeadas no país (11 regiões metropolitanas); a multifuncionalidade 

da agricultura no contexto urbano, discutindo o que acontece na prática, ou seja, 

descontinuação de programas de assistencialismo, o descaso de governos que 

assumem sem programas sociais que permitem a volta da fome e da insegurança 

alimentar. 

Nesse momento da apresentação, os participantes perceberam o eufemismo, 

e questionaram: a fome está de volta ou nunca foi embora? O grupo então recorreu 

novamente ao artigo onde Biazoti (2017) e os bolsistas Leonardo e Gustavo 

levantaram a questão da dicotomia do uso de diferentes índices utilizados para 

quantificar o problema social, tais como os índices de avaliação PoU (Prevalence 

of Undernourishment, em inglês) e EBIA (Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar). 

O artigo expõe diversas relações sociais que as hortas poderiam fazer dentro 

do espaço urbano, sendo uma ferramenta de transformação social. Do ponto de 

vista cultural, o conceito mais marcante é que “As hortas modificam a relação dos 

usuários com o espaço, criando subjetividades e relações pessoais que são 

preenchidas de memórias, saberes e utopias. Possibilitam a convivência 

comunitária baseada na diversidade, nas relações intergeracionais e na 

manutenção de tradições relacionadas ao alimento como expressão cultural da 

sociedade, fator essencial na formação da identidade dos povos”(BIAZOTI, 2017). 
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Em seguida, o artigo propõe dois conceitos relacionados entre si para a 

expressão “hortas comunitárias”. Primeiro, ele define: “Hortas comunitárias 

propõem o diálogo sobre hábitos de consumo responsável que reconheça o ato 

de comer como um ato político, capaz de promover um projeto de sociedade 

pautado na produção agroecológica da agricultura familiar e na economia solidária” 

(BIAZOTI, 2017). Logo em sequência, aponta que “As hortas comunitárias são 

locais de envolvimento de cidadãos em prol da gestão participativa dos espaços 

públicos, do compartilhamento e da troca de informações e experiências sobre o 

cultivo de alimentos e do engajamento cívico e ativista frente aos problemas 

urbanos” (BIAZOTI, 2017). São, portanto, uma resistência civil organizada, que 

proporciona a gestão participativa dos espaços produtivos dentro das cidades. 

O artigo também expõe como as grandes indústrias pretendem ocupar as 

nossas cozinhas, defendendo que “as hortas urbanas são espaços de crítica e 

resistência ao intenso processo de industrialização da comida e a destruição da 

cultura alimentar local, promovido por corporações interessadas em assumir o 

papel protagonista nas cozinhas cada vez mais esvaziadas dos centros urbanos” 

(BIAZOTI, 2017). 

O grupo cunhou a expressão que, com estas palavras, define a face mais 

sórdida e sedutora da massificação da nutrição: o alimento corporativo. 

O alimento corporativo, industrializado e embalado para ser vendido, invadiu 

as cozinhas e as receitas caseiras estão sendo suprimidas. Este contexto revelou 

ao grupo de estudos a importância de uma alimentação saudável, produzida no 

coração da casa (a cozinha), pelo sequestro da intenção de “bem-viver”, pela 

ilusória facilidade e pela exoneração da responsabilidade alimentar, culminando em 

uma cozinha vazia de alimentos, de pessoas, onde o coração da casa fica frio pelos 

relacionamentos superficiais e pela liquidez dos tempos. “(...) o pão branco que 

comemos hoje já não merece o nome de alimento. Na fabricação da farinha elimina-

se tudo que tinha valor - proteínas, vitaminas e minerais. Sobram apenas 

carboidratos. Mas o que sobra vem enfeitado com muita coisa que ali não deveria 

estar.” (LUTZENBERGER, 2001, p. 135). 

A aproximação dos cidadãos ao ciclo do alimento e aos ciclos naturais, no 

sentido mais amplo da ecologia urbana, requer uma reflexão compartilhada sobre 

as formas de produção da cidade, sobre os usos da terra e sobre os impactos do 

sistema alimentar na natureza. 

Neste ponto da apresentação, os bolsistas dialogam com dois conceitos que 

pareciam próximos: o "bem-viver" e o anarquismo. Em contextos de aplicação do 

“bem-viver”, produzindo alimentos e construindo uma comunidade com autogestão 

participativa, uma das formas de organização do trabalho proposta pelos teóricos 

do anarquismo. “A liberdade só aumenta à medida que aumenta a auto-suficiência, 

a autonomia local, a autogestão, e se descentraliza todas as formas de poder de 

decisão.”(LUTZENBERGER, 2001, p. 186). 

No artigo, Biazoti (2017) destaca por fim que “o papel ativo e ativista nesse 

espaço dinâmico, através das hortas urbanas, têm um caráter educador e político, 

ao criar identidades urbanas não dissociadas da natureza, mas sim como parte 

intrínseca de seu funcionamento e sujeita a seus ciclos.” 
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A partir desta possibilidade que se abre para o cidadão engajado e faminto - 

às vezes, infelizmente, em seu sentido literal mesmo! - por mudanças sociais 

positivas e mais participação social, o indivíduo acaba por se prontificar a contribuir 

nas hortas comunitárias com o seu trabalho e também com seus saberes. 

 
Reunião de 9/12/2021 

 
Nesta reunião o grupo recebeu relato do presidente do Conselho de 

Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Sul (CONSEA/RS), Juliano 

Ferreira de Sá, a respeito de uma iniciativa do Comitê Gaúcho de Emergência no 

Combate à Fome, sobre o potencial das hortas urbanas no enfrentamento à fome. 

Por ser um órgão de articulação entre a sociedade civil e o governo, o 

CONSEA está constantemente contribuindo com o Estado, no sentido de 

elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas para o 

estabelecimento da segurança alimentar e nutricional sustentável. 

Dentre as bandeiras levantadas pelo órgão, estão o Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA), promovido pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Alimentar e Nutricional (FBSAN). O direito ao alimento e a segurança alimentar 

estão em risco devido ao elevado preço de terras agricultáveis, ao avanço da 

urbanização sobre áreas periurbanas, à violência no meio urbano e à contaminação 

do solo, do ar e da água. Os riscos listados são constantemente apontados como 

desafios impostos cotidianamente aos agricultores urbanos. 

As hortas urbanas entram em cena no caminho dos projetos e programas 

sociais em todas as etapas, devido à necessidade de se planejar a alimentação dos 

agentes sociais beneficiários e também daqueles que estarão atuando na 

execução. 

O presidente do CONSEA/RS deu sequência a seu relato argumentando que 

o apoio que o Conselho dá às iniciativas de hortas urbanas promove a proximidade 

entre produtor e consumidor, tornando as cadeias produtivas mais compactas e 

eficientes, além de ampliar a agricultura urbana de uma forma geral, enquanto 

possibilidade produtiva real e sustentável. 

O presidente Juliano e o bolsista Gustavo reconhecem como amigo em 

comum um influenciador social muito representativo na cidade de Ijuí, Eduardo 

Brasil, durante a discussão da aplicação dos programas em redes de colaboração. 

O professor Brasil, como é conhecido na região, fez o curso de Licenciatura plena 

em Educação Física, durante o mesmo período que o Gustavo se graduou na 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (ESEFID-UFRGS). Como colegas, trabalharam juntos e o professor 

retornou à sua origem, Ijuí, enquanto o Gustavo se estabeleceu no litoral norte. 

A configuração de uma rede entre as regiões é de interesse do Grupo de 

Estudos, bem como a perspectiva de uma ponte futura para implementação de 

projetos de hortas no município e região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. 
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4. CONCLUSÕES 

 
 

Concluímos que as participações dos membros do NAUP em mutirões, 

oficinas, encontros e eventos relacionados à temática das hortas urbanas e da 

agroecologia têm sido aproveitados para tecer redes em espaços formativos 

informais, horizontais e participativos. 

A tessitura dessas redes coloca os membros do grupo de estudos do NAUP 

em contato com diversos movimentos sociais, o que permite uma experiência de 

pertencimento às lutas por mudanças sociais, ao se articular com movimentos por 

moradia e por reforma urbana, através da agroecologia urbana como contraponto 

ao agronegócio. 

O grupo infere que, no meio urbano, a agricultura transcende a função de 

abastecimento, quando assume outras funções sociais e se revela uma importante 

ferramenta de educação para o desenvolvimento sustentável. Para tanto, as hortas 

urbanas são espaços ricos para a construção de novas identidades urbanas e dá 

a seus participantes um senso de comunidade a partir do alimento produzido por 

eles próprios e de forma saudável, limpa, em harmonia com o meio ambiente e, 

portanto, consigo próprios. 

O NAUP e os componentes do grupo de estudos pretendem seguir as 

pesquisas, estudos e demais atividades pois entendem estar contribuindo para a 

construção de uma nova abordagem do ecossistema urbano, pelo incentivo ao 

exercício de cidadania com atuação direta, pela produção de alimento de qualidade 

e serviços ecossistêmicos, pela apropriação do espaço urbano de forma 

sustentável e pela conscientização do uso otimização dos recursos nas 

comunidades urbanas (espaço, solo, água), entre tantas outras questões. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O campo de estudos da Alimentação e Nutrição se dedica ao binômio de 
estudos e debates sobre os alimentos e o ser humano. Adequados consumos de 
calorias e nutrientes promovem crescimento, desenvolvimento e saúde humana. 
Essa visão biologista é o esteio da ciência da Nutrição e ancora a identidade da 
profissão de nutricionista (VASCONCELOS, 2002). 

As fronteiras do conhecimento teórico e das práticas profissionais em 
Nutrição precisam ser ampliadas, promovendo ampla aproximação a conteúdos 
diversos que envolvem o ato da alimentação humana. Cabem, aos institutos 
educativos em Nutrição, oferecerem inovações educacionais mais próximas da 
realidade do país e das necessidades da população. Além de nutrientes e calorias, 
a alimentação envolve aspectos culturais, sociais e simbólicos, que necessitam ser 
reconhecidos a partir da concepção de alimento e comida, pelo viés social (LIMA; 
FERREIRA NETO; FARIAS, 2015). 

A aproximação sobre os aspectos geopolíticos, econômicos, políticos, 
sociais e outros, em relação à Alimentação e Nutrição, contribui para a 
compreensão sobre a realidade alimentar e nutricional da população brasileira. A 
promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN envolve a oferta e o acesso 
alimentar, a produção diversificada, a suficiência de produtos, as motivações para 
as escolhas e os consumos de alimentos seguros e saudáveis. 

A qualidade dos itens alimentares disponíveis para o consumo pela 
população pressupõe, também, a ausência de contaminantes biológicos e 
químicos. Considerando que a agricultura convencional, onde predomina a 
monocultura, é dominante em nosso país, está registrada a crescente carga de 
agrotóxicos tão danosos à saúde do solo, do ambiente e à vida humana. As 
elevadas doses de agrotóxicos utilizados na agricultura e a identificação de 
resíduos de agroquímicos em quantidades acima de limites toleráveis, representam 
alertas de risco à vida (CARNEIRO et al., 2015 e GREENPEACE, 2016; 2021). 

Segundo AZEVEDO; PELICIONI (2011), a Agroecologia deve ser vista como 
elemento de promoção da saúde, sustentabilidade e contributo para a SAN. A 
produção de orgânicos precisa ser cada vez mais ampliada, em atenção ao direito 
humano à alimentação saudável. Para reafirmar o sentimento de confiança nas 
relações entre produtor/feirante e o consumidor de alimentos orgânicos, a venda 
direta é um modo da preferência dos consumidores (TRUNINGER, 2013). 

mailto:soniadenegri@gmail.com
mailto:milewayne.gastronomia@gmail.com
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Os alimentos orgânicos são produtos de boa qualidade, pois são frescos e 
integrais, de valor nutricional equilibrado, apresentam menor toxicidade, e têm suas 
características organolépticas preservadas (AZEVEDO, 2012). 

De acordo com PETRINI (2015), o sistema político/econômico/social vigente 
em nosso país visa reduzir a diversidade alimentar em detrimento do aumento da 
produtividade e, dentro desta sistematização, há redução em alimentos, energia, 
terra fértil e água. Trata-se de um caminho lógico que, para o autor, "julga os 
alimentos pelo preço e não por seu valor, pelo aspecto e não por suas reais 
características" (op.cit., p. 88). Destaca, ainda, que as técnicas intensivas de cultivo 
e os altos índices de alimentos que são descartados representam outra face de 
uma sociedade que produz a fome e a má nutrição. 

Na atualidade, ressurgem práticas alimentares antigas que sofreram 
modificações ao longo do tempo em nossa cultura alimentar. Dentre essas, o 
vegetarianismo, visto como prática alimentar não convencional, aos poucos vai 
ganhando espaços de discussão e prática no âmbito alimentar e nutricional 
(RIBEIRO, 2019). 

Em paralelo, florescem estudos e debates sobre a inclusão de outros 
alimentos de origem vegetal, que não fazem parte dos costumes alimentares 
regionais. São as chamadas Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC), 
assunto ainda pouco estudado por nutricionistas (CASEMIRO; VENDRAMIN, 
2020). O domínio do conhecimento sobre PANC possibilita a ampliação da 
diversidade e da qualidade alimentar à mesa, além de que essas plantas podem 
ser cultivadas em hortas domésticas e/ou comunitárias, favorecendo a SAN. 

A fome por comida de verdade acarreta a carência de nutrientes 
específicos e contribui à desnutrição populacional. O cometimento de erros 
alimentares e nutricionais são agravados pela pobreza social, onde há dificuldades 
ao acesso a alimentos diversificados e recomendados para a saúde humana. Em 
contraponto, estímulos midiáticos estimulam ao consumo de produtos 
ultraprocessados, que contribuem à presença da obesidade populacional e aos 
agravamentos de doenças crônico-degenerativas. A produção alimentícia e a oferta 
de alimentos saudáveis são temas desafiadores nas abordagens sobre as questões 
alimentares e nutricionais da população. 

O nutricionista é o profissional da área da saúde cuja atuação ocorre em prol 
da promoção da saúde humana (CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS, 
2018). O currículo de Nutrição precisa desenvolver nos estudantes o exercício da 
reflexão, do diálogo e de estudos ampliados, como estímulos à participação 
interdisciplinar na busca de soluções aos problemas alimentares e nutricionais em 
sociedade (VASCONCELOS, 2002 e SOARES; AGUIAR, 2010). 

SCRINIS (2021), chama de nutricionismo o reducionismo dentro da área da 
Nutrição. Para o autor, este conceito pode ser entendido como "uma 
descontextualização dos nutrientes dos alimentos que desconsidera a dieta em 
relação aos contextos sociais e ambientais" (SCRINIS, 2021, p. 17). Também, 
sugere que ocorre uma racionalidade sobre a questão nutricional que interfere na 
pesquisa científica, atua sobre as diretrizes alimentares, no marketing da indústria 
alimentícia, e foi absorvida pela sociedade. 
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As lacunas existentes no desenvolvimento de competências e habilidades 
essenciais na formação de nutricionistas, devem ser resolvidas nos currículos dos 
cursos (SOARES; AGUIAR, 2010). A participação ativa de estudantes no processo 
de ensino e aprendizagem é algo positivo, o que confere significado ao que lhes é 
ensinado (PEDROSO; CUNHA, 2008). O ambiente acadêmico deve ser o local 
próprio para a disseminação de novos conhecimentos científicos, sendo preciso 
avançar em metodologias de ensino inovadoras que dialoguem sobre a teoria e a 
prática, estimulando os estudantes à ampliação das possibilidades de atuação 
como nutricionista em prol da saúde humana, e na garantia de acesso à 
alimentação saudável pela população. 

A aproximação de estudantes universitários com a realidade vivenciada pela 
população é muito importante para o desenvolvimento de reflexões, e desenvolve 
a sensibilização dos futuros profissionais. Sendo assim, a universidade pública 
vem fortalecendo, cada vez mais, a indissociabilidade das ações de ensino, 
pesquisa e extensão, que devem ser exercidas no âmbito universitário e ao longo 
da formação acadêmica de novos profissionais. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é descrever experiências 
acadêmicas de projetos, de ensino e de extensão, no campo de estudos da 
Alimentação e Nutrição, buscando compreender o processo de ação dos projetos 
na integralização do ensino, pesquisa e extensão na formação de estudantes. 

 

2. METODOLOGIA 
 

O presente trabalho caracteriza-se como relato de experiência no 
desenvolvimento de dois projetos universitários, de ensino e de extensão, 
realizados com comunidades de bairros de Pelotas/RS. 

Segundo PAIVA (2008), as pesquisas narrativas apresentam significados 
diversos, tais como o relato de um evento real, de uma história, de acontecimentos, 
dentre outros modos de se contar sobre o assunto desejado. 

A pesquisa narrativa adotada no presente estudo apresenta relato de 
vivências acadêmicas, a partir da contextualização dos meios e modos que 
tornaram possíveis as realizações desses projetos universitários. 

O projeto de ensino, denominado “Seminários sobre Práticas Alternativas em 
Alimentação e Nutrição”, foi elaborado com o objetivo de proporcionar aos 
estudantes conhecimento e reflexões ampliadas a respeito de práticas alimentares 
não convencionais na sociedade, com ênfase em alimentos orgânicos de base 
agroecológica. O método adotado pelo projeto prevê seminários e diálogos sobre 
textos de artigos científicos, palestras, debates e estudos sobre temas atuais no 
campo da Alimentação e Nutrição, que são ausentes ou minimamente abordados 
no currículo tradicional. Os temas abordados compõem um painel de diversidades 
dentro da temática sobre alimentação humana, cultura, hábitos e preferências 
alimentares. Incluem-se os estudos sobre o acesso e a soberania alimentar em 
sociedade, plantas alimentícias não convencionais (PANC) e as práticas 
alimentares afastadas dos costumes tradicionais, como o vegetarianismo e suas 
versões. 

O projeto de extensão está denominado “Difusão de conhecimentos em 
Alimentação e Nutrição para a comunidade”, e inclui a ação “Conversas sobre 
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alimentação saudável e benefícios à saúde pelas hortas urbanas”. Esse projeto foi 
elaborado pela intencionalidade de oferecer aos estudantes de Nutrição e de 
Gastronomia aproximações com a comunidade pelotense, que participa do projeto 
multidisciplinar “Hortas Urbanas/UFPel”. Como todo projeto de extensão, as 
atividades são mediadas por diálogos e trocas de saberes, entre o meio acadêmico 
e os territórios sociais. Especificamente, no campo da Alimentação e Nutrição, 
aborda-se sobre o consumo de hortaliças e frutas cultivadas em hortas urbanas, o 
guia alimentar para a população brasileira e os modos gastronômicos de melhor 
aproveitamento dos alimentos naturais. 

Diante do cenário de pandemia mundial por Covid-19 e a interrupção das 
atividades presenciais no âmbito universitário, surgiram novos desafios 
educacionais. A partir de março de 2020, os modos de operação de ambos os 
projetos foram adaptados para o modo virtual, sendo assegurados seus objetivos. 

A plataforma Webconferência da UFPel passou a ser o local virtual de 
realização de reuniões, planejamentos e atividades teórico-práticas. Para o projeto 
de extensão acrescentaram-se as redes sociais, principalmente Facebook® e 
Instagram®, como meios de comunicação com os membros das comunidades que 
estavam afiliadas ao projeto de extensão “Hortas Urbanas”. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As atividades dos projetos relatadas neste trabalho perfazem o período de 
maio de 2020 a novembro de 2021, realizadas no contexto da Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel)/RS. A coordenação de ambos os projetos esteve a encargo de 
uma professora nutricionista e de uma professora formada em gastronomia. Ao 
longo do período, muitos estudantes dos cursos de Nutrição e de Gastronomia 
colaboraram na organização e participaram ativamente para sua concretização. 

O projeto de ensino será o primeiro a ser narrado neste trabalho, seguido 
pelo projeto de extensão. Ambos estavam em plena realização por modo presencial 
e passaram a ocorrer por modo remoto e síncrono, a partir da pandemia de 2020. 
As atividades universitárias acadêmicas tiveram de recorrer ao ambiente virtual, 
como o meio possível de continuidade às atividades acadêmicas. Os recursos 
tecnológicos possibilitaram um novo estilo de estudos e debates em âmbito 
educacional. 

Neste relato, para fins de melhor compreensão, os trabalhos semestrais do 
projeto de ensino serão apresentados em blocos. Em antecedência quinzenal à 
data de início de cada bloco, fez-se sua divulgação em âmbito acadêmico pelo 
Diretório Acadêmico, por contatos pessoais e nas redes sociais das professoras e 
dos estudantes da organização dos projetos. 

Ao fim de cada encontro virtual e síncrono, de periodicidade semanal e com 
duração em torno de duas horas, divulgava-se o convite para a próxima semana. 
Os convites em estilo de folders virtuais continham as informações necessárias 
sobre a temática, os nomes dos acadêmicos apresentadores ou de palestrantes 
convidados, o link para acesso e ao registro de frequências. Não ocorria inscrição 
prévia, sendo de acesso livre pela plataforma webconf/ufpel. 
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Para a certificação de participação foram exigidas três ou mais participações em 
cada bloco, para estimulação à adesão de estudantes ao projeto. 

A partir de maio de 2020 promoveu-se o primeiro bloco do projeto por modo 
remoto, onde os encontros síncronos ocorreram em 12 semanas contínuas. Os 
assuntos tratados versaram sobre vegetarianismo e suas variantes, agroecologia e 
produção de alimentos orgânicos, segurança alimentar e nutricional (SAN), 
antropologia e sociologia da alimentação, terapêutica Ayurveda, plantas 
alimentícias não convencionais (PANC), e questões éticas relacionadas às 
escolhas alimentares não convencionais em nosso meio social. Estudantes dos 
cursos de Nutrição e de Gastronomia participaram efetivamente em seminários 
sobre artigos científicos e capítulos de livros. Agregou-se a presença de 
palestrantes externos, convidados à exposição de temas ligados às suas 
especialidades de pesquisa. 

Ao final desse primeiro bloco, uma pesquisa de satisfação com os 
participantes foi aplicada. Os quesitos sobre a relevância do projeto de ensino e a 
aplicabilidade dos temas abordados, na perspectiva do futuro exercício profissional 
dos estudantes, receberam excelente aprovação. Também houve plena satisfação 
sobre o método utilizado, em formato de seminários e palestras. A maioria aprovou 
o modo virtual de sua realização, com sugestões para que esse seja adotado 
definitivamente, pois evita deslocamentos presenciais e favorece a presença de 
palestrantes geograficamente distantes (HOFFMANN et al., 2020). 

No ano de 2021, o projeto de ensino foi realizado em dois blocos, através de 
palestras com professores e pesquisadores externos. No primeiro semestre, 
realizaram-se palestras sobre os seguintes temas: sustentabilidade no sistema 
alimentar, vegetarianismo, intolerância e exclusões alimentares como terapêutica e 
cultura, alimentação entre universitários, e relato de atuação de nutricionista em 
Portugal. 

Para o segundo bloco, no segundo semestre de 2021, a primeira palestra 
versou sobre uma inovação regimental no campo de atuação do nutricionista, qual 
seja, a utilização de PICS- práticas integrativas e complementares em saúde em 
associação com o exercício profissional de nutricionista. O tema vegetarianismo 
e Ayurveda (medicina tradicional chinesa) havia sido abordado em bloco anterior e 
foi repetido, visto ser atual e de interesse dos estudantes. As questões culturais e 
sociais em alimentação e nutrição obtiveram ênfase nesse bloco, proporcionando 
discussões sobre escolhas alimentares e a dominância de gênero na cozinha. Para 
finalizar, a demonstração prática de preparo gastronômico, sob a ótica de 
alimentação saudável e com sabor, valorizou as ações educativas propostas pelo 
projeto. 

Referente ao projeto de extensão em aproximação ao projeto Hortas 
Urbanas/UFPel: pelo modo presencial e anterior à pandemia por Covid-19 houve 
a realização de oficinas de culinária por estudantes de nutrição e de gastronomia 
para as comunidades atendidas pelo projeto. O que se plantava e colhia da horta, 
e o que se almejava plantar servia de tema gerador para os encontros e oficinas 
culinárias. Para PASSOS (2019, p.448), o pensamento de Paulo Freire e seus 
temas geradores "fundam um universo significativo temático". Nesse contexto, as 
oficinas culinárias serviam como meio de interação entre os estudantes e a 
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comunidade, além de serem objetos-chave para a construção e comunicação de 
conhecimentos a respeito dos aspectos alimentares e nutricionais daquilo que se 
preparava. GRACIANI (2019) explica a concepção de extensão para Paulo Freire: 

 

Na concepção freireana, os projetos de ação assumem uma 
lógica essencial com base na vivência do ser humano, que, 
em suas relações sociais, dá sentido e significado às 
palavras, ao seu contexto, na sua cultura e história, com 
intenção de humanizar o ser humano na ação consciente de 
interferir criticamente na transformação do mundo 
(GRACIANI, 2019, p. 212). 

 
A ação de extensão universitária não pode ser encarada como transferência 

de conhecimento de um polo para outro, ou seja, da universidade para a 
comunidade, mas sim, deve ser entendida como uma interação que sistematiza e 
tece o conhecimento a partir da ciência e da experiência. Esta forma de trabalho 
configura-se como uma metodologia ativa de ensino, no qual os estudantes ocupam 
o centro das ações educativas e o conhecimento é construído de forma colaborativa, 
portanto, é de grande relevância para um aprendizado significativo (DIESEL; 
BALDEZ; MARTINS, 2017). 

Nesse sentido, o caráter dialógico das oficinas em parceria com os dados 
trazidos pelo curso de Nutrição, possibilitou que estudantes e comunidade 
construíssem um aprendizado transversal a respeito da alimentação. 

O grande desafio colocado pela pandemia por Covid-19 foi no sentido de que 
as ações de extensão não perdessem seu caráter dialógico e de comunicação 
horizontal entre os atores. Assim, a forma remota se tornou a única possibilidade 
de continuidade dos encontros. De acordo com FEITOSA et al., (2020), o formato 
de ensino remoto apresenta pontos positivos, como as oportunidades de se 
utilizarem tecnologias e novos ambientes de ensino e aprendizagem, e pontos 
desfavoráveis, como as dificuldades relacionadas à infraestrutura e à interação 
pessoal. 

É importante destacar a reflexão que o autor BOAVENTURA DE SOUSA 
SANTOS (2020) apresenta a respeito da pandemia, ao considerar que ela não está 
desconectada com as problemáticas desafiadoras em sociedade. Para ele: 

 
A pandemia do coronavírus é uma manifestação entre muitas 
do modelo de sociedade que se começou a impor 
globalmente a partir do século XVII e que está hoje a chegar 
à sua etapa final. É este o modelo que está hoje a conduzir a 
humanidade a uma situação de catástrofe ecológica. Ora, 
uma das características essenciais deste modelo é a 
exploração sem limites dos recursos naturais (SANTOS, 
2020, p. 23). 

 
Além disso, o autor (idem) observa que grande parte da sociedade não 

apresenta condições de seguir as recomendações deste novo contexto, por 
diversos fatores, especialmente econômicos/sociais. 
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Na tentativa de adaptação aos desafios, a metodologia adotada pelo grupo 
visou realizar as ações extensionistas em alimentação e nutrição, a partir de uma 
comunicação por meio virtual entre universidade e comunidade. Houve a 
preocupação de se conseguir alcançar as pessoas envolvidas no projeto 
anteriormente à pandemia. Como recurso, utilizaram-se folders digitais, postagens 
recorrentes e programadas e lives1 com estudantes e docentes nas redes sociais 
do projeto. Os temas abordados transitaram entre plantas alimentícias não 
convencionais, plantas medicinais, receitas culinárias com ingredientes que 
dialogavam com a horta, como abóbora e beterraba, os aspectos nutricionais, entre 
outros. 

Uma das lives oferecidas pelo grupo, por exemplo, tratou de responder 
perguntas sobre alimentação coletadas previamente via rede social eletrônica, o 
que possibilitou uma adequada interação com a comunidade. A live ocorreu em 
julho de 2020 e se intitulou "Conversas sobre alimentação saudável e benefícios à 
saúde em tempos de Covid-19", sendo ministrada por duas professoras, da 
Nutrição e da Gastronomia. A atividade foi organizada e conduzida pelos 
estudantes do projeto. 

Uma das postagens em rede social, ocorrida em abril de 2020, apresentou a 
receita de Risoto de Abóbora. Observou-se muita atenção na qualidade da 
comunicação com a comunidade, pois toda a postagem apresentou elementos 
como imagens animadas, lista de ingredientes, modos de preparo e foto do 
resultado final. Outra versão, da mesma receita, foi demonstrada através de 
imagens do processo de feitura passo-a-passo. Verificou-se ocorrerem interações 
com as postagens através das chamadas “curtidas”, de comentários e marcações 
em outras contas nas postagens, o quê, em termos de rede social, são ferramentas 
importantes para a difusão do que se pretende divulgar. Além disso, junto da receita 
esteve a sugestão para que as pessoas se resguardassem em casa, marcada 
através do #ficaemcasa, lembrando a importância do distanciamento social no 
momento sanitário que o país atravessava. 

Se no pensamento de Freire, "a extensão implica a prática comunicativa 
entre os sujeitos que compartilham pensamento, linguagem e o contexto vivido" 
(GRACIANI, 2019, p. 212), o projeto conseguiu, apesar do contexto, garantir sua 
via de comunicação entre universidade e comunidade, a partir da ideia de estarmos 
todos e todas compartilhando um contexto de pandemia e com interesse comum 
de construir conhecimento a respeito da alimentação, desde o seu cultivo. Este 
interesse se apresenta como um ponto chave dentro do projeto Hortas Urbanas, 
tanto no que diz respeito ao caráter interdisciplinar do projeto, como sua via 
dialógica com a comunidade. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

O compromisso da universidade com a formação de profissionais 
sensibilizados com a realidade social e suas demandas, coloca em pauta, mais 
uma vez, a importância da estreita integração entre ensino, extensão e pesquisa. 

 

1 Transmissão ao vivo de vídeo e áudio, ocorrida através do acesso à internet e, geralmente, através de redes 

sociais. 
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Projetos devem oferecer a transversalidade de conhecimentos teóricos e práticos, 
em consonância com o currículo formal dos cursos. 

Assim, entende-se que os dois projetos narrados neste trabalho vêm 
alcançando seus propósitos, através de temas geradores que versam sobre a 
produção alimentar em hortas, os hábitos de consumo, a organização familiar para 
alimentação saudável e, ainda, na abordagem sobre novas vertentes em 
alimentação e nutrição. 

O conhecimento científico aliado às ações e aos conhecimentos populares 
são elementares na formação acadêmica, permitindo uma troca essencial para a 
construção de novos saberes e a integração com a sociedade, que produz grandes 
contributos na formação dos estudantes. Embora a pandemia por Covid-19 tenha 
causado fortes impactos e desafios aos participantes, a criatividade se fez 
presente. Aproveitaram-se os recursos de comunicação pela internet e das redes 
sociais eletrônicas para a continuidade da realização dos projetos, antes realizados 
por modo presencial. Assim, ao se completarem dois anos em situação pandêmica, 
consideram-se muito satisfatórios os resultados alcançados, essencialmente no 
aspecto humanitário, pela consagração de vínculos entre as comunidades, 
acadêmica e da sociedade 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Projeto Hortas Pedagógicas é desenvolvido pelo Ministério da Cidadania 

em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), tendo 

como meta principal fomentar a melhoria da alimentação e nutrição de escolares 

através da integração do conhecimento científico ao cotidiano. (EMBRAPA, 2019) 

Além disso, conta com o incentivo do FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento 

da Educação), o qual parte do pressuposto de que o ambiente escolar é propício 

para ações em prol da promoção de educação alimentar e nutricional (BRASIL, 

2020). 

 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação 

escolar e ações de educação alimentar e nutricional para estudantes de todas as 

etapas da educação básica pública. Os cardápios escolares devem ser elaborados 

por nutricionista e respeitar os hábitos alimentares e culturais da região onde a 

escola está inserida. É importante ressaltar que o PNAE é acompanhado e 

fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação 

Escolar (CAE) (BRASIL, 2020). 

 
Segundo a Resolução CFN n°600/2018 o nutricionista, no exercício de 

atividades profissionais no âmbito do escolar, tem o dever de programar, elaborar 

e avaliar os cardápios observando a adequação quanto às faixas etárias, perfil da 

mailto:natali.kerber35@gmail.com
mailto:milenafozzacielo@hotmail.com
mailto:jessicaveit04@gmail.com
mailto:thaispinheirofw@gmail.com
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população local tanto epidemiológico quanto cultural, além de utilizar produtos da 

região dando preferência aos de hábito de consumo da população e aos in natura 

em razão de processados. É esperado que o profissional desenvolva projetos de 

educação alimentar e nutricional voltados para toda a comunidade escolar, 

inclusive buscando promover consciência ecológica e ambiental. (CFN, 2018) 

 
O desenvolvimento de práticas saudáveis na perspectiva da segurança 

alimentar e nutricional se dá por meio do processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, dada a importância de iniciativas da escola, não somente para a formação, 

mas também para a modificação dos hábitos alimentares, este estudo teve como 

objetivo compreender os princípios norteadores da utilização da horta escolar 

enquanto ferramenta pedagógica para a educação alimentar e nutricional dos 

escolares. 

 
 

2. METODOLOGIA 

 
 

O delineamento metodológico deste estudo caracterizou-se por ser uma 

revisão narrativa, baseada no uso de métodos que visam a busca de um assunto 

em acervos da literatura. Foram consideradas publicações nos idiomas inglês e 

português, com busca de artigos nas bases de dados do Scielo e Google 

acadêmico, utilizando referências publicadas nos últimos 20 anos, sendo excluídos 

os artigos que não estavam disponíveis na forma íntegra e de maneira gratuita on-

line. 

O compilado de artigos foi realizado utilizando-se os os unitermos “horta 

escolar”, “educação alimentar”, “educação nutricional” e "ferramenta pedagógica". 

No total 15 artigos científicos, 01 dissertação, 02 livros, 01 manual e 04 legislações 

foram utilizadas para a elaboração deste trabalho. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento da docência pressupõe um repertório de saberes 

profissionais que sustentam e orientam o trabalho cotidiano do professor. Assim, 

para desenvolver a prática docente, o professor precisa conhecer o conteúdo a ser 

ensinado, estar familiarizado com o programa escolar, com o projeto político e 

pedagógico da escola, com as diretrizes legais da educação, com parâmetros e 

diretrizes que orientam o ensino e a aprendizagem de uma determinada disciplina 

escolar, saber como ensinar e quais recursos utilizar, como os alunos aprendem 

e, também, saber como promover a aprendizagem. Dessa maneira, o 

desenvolvimento da docência está diretamente ligado com as diferentes formas de 

aprender e ensinar, como forma de manter os sujeitos aluno e professor conectados 

no objetivo do saber. (BORGES; RICHIT, 2020) 

 
Além da importância do docente como protagonista do ensino e 

aprendizado, existem outras estratégias pedagógicas, como o método ativo. Este 

processo visa estimular a auto aprendizagem e a curiosidade do estudante para 

pesquisar, refletir e analisar possíveis situações para tomada de decisão, sendo o 

professor apenas o facilitador desse processo (BERBEL, 2011). Nessa perspectiva 

de entendimento é que se situa as metodologias ativas como uma possibilidade de 

estimular o aprendizado dos estudantes, colocando-os no centro do processo, em 

contraponto à posição de expectador (DIESEL et al., 2017). 

 
Ao contrário do método tradicional, que primeiro apresenta a teoria e dela 

parte, o método ativo busca a prática e dela parte para a teoria (ABREU, 2009). 

Nesse percurso, há uma “migração do ‘ensinar’ para o ‘aprender’, o desvio do 

foco do docente para o aluno, que assume a corresponsabilidade pelo seu 

aprendizado” (SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014, p. 285). 

Consoante a Paulo Freire, ensinar a pensar significa não transferir ou 

transmitir a um outro que recebe de forma passiva, mas o contrário, provocar, 

desafiar ou ainda promover as condições de construir, refletir, compreender, 

transformar, sem perder de vista o respeito à autonomia e dignidade deste outro. 

Esse olhar reflete a postura do professor que se vale de uma abordagem pautada 
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no método ativo (DIESEL et al., 2017). 

Sendo assim, como forma de efetuar a horta como método pedagógico, faz-

se necessário o envolvimento da comunidade escolar, isto é, alunos, funcionários 

e professores adeptos ao trabalho em equipe para o melhor progresso da 

estratégia. Portanto, visitas técnicas diárias, por parte da comunidade estudantil, 

são essenciais para o desenvolvimento da horta, o que estimula a sua inserção na 

grade curricular escolar, visto que incluir a proposta entre escolares estabelece o 

comprometimento dos estudantes e educadores em um momento de atenção 

plena, proposto apenas para a preservação e demandas da horta divergente do 

período passado em sala de aula.(COELHO; BÓGUS, 2016) 

 
Outrossim, a fim de compreender a Educação Alimentar e Nutricional, o 

projeto pedagógico estabelecido pelo método ativo direciona a temáticas que 

podem, por meio de práticas, ser discutidas e estudadas sobre a área de nutrição, 

conhecimentos gerais a respeito do plantio e o desenvolvimento de receitas que 

posteriormente podem ser elaboradas com os alimentos ali produzidos. 

 
A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no Brasil é pensada como 

estratégia para o alcance da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e da garantia 

do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), através da promoção de 

práticas autônomas e voluntárias de hábitos alimentares e saudáveis. Conforme o 

Decreto Nº 7.272, de 25 de agosto de 2010 , a EAN é uma diretriz da Política 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) e, portanto, configura-se 

como estratégia indispensável para o enfrentamento das problemáticas brasileiras 

referentes à má nutrição - excesso de peso e a obesidade. (BRASIL, 2010). 

 
Tendo em vista a necessidade de efetivar a EAN, ferramentas pedagógicas 

entre escolares exercem a função de ampliar o conhecimento referente à nutrição 

e a potencializar o discernimento sobre diversos assuntos, com o intuito de 
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promover saúde através da alimentação adequada e de qualidade. Portanto, no 

que remete-se a EAN, as hortas escolares atuam como estratégias indispensáveis 

de aprendizado amplo. 

 
Segundo Morgado (2006 apud JUSCOSKI; SILVA, 2013) a horta inserida no 

ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento 

de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar unindo 

teoria e prática de forma contextualizada. Ao utilizar a horta como apoio para ações 

educativas, o processo de ensino aprendizagem é facilitado, bem como relações 

são estreitadas através da promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os 

agentes sociais envolvidos. 

 
No mais, a EAN objetiva formar adultos conscientes perante a importância 

dos benefícios de uma alimentação saudável, através de uma construção coletiva 

envolvendo equipe de saúde, escola, criança e família. As ações de EAN devem 

ser contínuas e permanentes, transdisciplinares, autônomas e voluntárias de 

hábitos alimentares saudáveis. (BRASIL, 2012). 

 
O ambiente escolar é intitulado como um espaço ideal para ações de 

Educação Alimentar e Nutricional (EAN), uma vez que permite a constante 

comunicação entre família, escola e comunidade, desencadeando a idealização 

de um ambiente integrado e com abordagem complexa . Uma horta em espaço 

escolar impulsiona o resgate do cultivo da terra, a reflexão sobre a importância do 

consumo de alimentos orgânicos, preservação do meio ambiente, interação entre 

comunidades escolares e a interdisciplinaridade. (BOOG, 2010; SANTOS et al., 

2012; PÉREZ, ARANCETA, 2001; YOKATA 2010; BOOG, 2004; BRASIL, 2012) 

 
De acordo com Gadotti (2004 apud JUSCOSKI; SILVA, 2013), a 

interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento globalizante, 

rompendo com as fronteiras das disciplinas e potencializando a compreensão de 

assuntos complexos, como é o caso da alimentação saudável. Nesta perspectiva, 

a implantação de hortas em escolas, como estratégia pedagógica em EAN, 
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possibilita, através de atividades práticas interdisciplinares, a articulação de 

diversas disciplinas e diferentes atores, envolvendo alimentação, meio ambiente, 

cidadania e qualidade de vida, inclusive a promoção das formas de sociabilidade. 

 
As hortas escolares possuem um relevante potencial para o 

desenvolvimento de temas relacionados à saúde, nutrição e educação ambiental, 

contribuindo para o processo de reeducação alimentar, não só dos alunos, mas 

da comunidade escolar, visto que os alimentos produzidos poderão ser incluídos 

na alimentação escolar. (LULIANO et al., 2009; BERNARDON et al. , 2014; VIEIRA 

et al., 2014) 

 
Segundo Barbosa (2007), a horta orgânica escolar é importante para 

contribuir no processo de construção do currículo, enfatizando a reflexão na 

questão de gênero e raça, os movimentos culturais e religiosos e as diversas formas 

de exclusão social, nas formas de comunicação, informatização, educação 

ambiental, alimentação saudável e sustentável. Em vista disso, temáticas como 

essas, são recorrentes ao cotidiano uma vez que são assuntos atuais e importantes 

que refletem na qualidade de vida dos estudantes e podem ser discutidas ao longo 

da implementação da horta entre escolares, como forma de alertar a comunidade 

escolar sobre problemáticas sociais. 

 
 

4. CONCLUSÕES 

 
 

A literatura científica aponta para a importância das atividades em EAN 

sobre o desempenho acadêmico dos alunos e sobre comportamento alimentar, 

principalmente na formação e/ou na modificação dos hábitos alimentares, a qual se 

propaga para além dos limites escolares assegurando a construção de 

conhecimentos e habilidades que promovam uma alimentação adequada e 

saudável. 
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As hortas escolares são formas de políticas públicas que amenizam os 

impactos causados pela cultura alimentar moderna, visto que o ambiente escolar 

é um meio de discernimento amplo e nesse caso, alerta sobre a indispensabilidade 

de refletir e colocar em prática a educação alimentar e nutricional desde a infância. 

 
Diante do exposto, relacionando as ferramentas pedagógicas e a 

implementação de uma horta escolar faz-se necessário utilizar métodos de ensino 

e aprendizado que visem a autonomia do estudante com a atividade em questão, 

a concepção educativa que estimula processos de ensino e de aprendizagem numa 

perspectiva crítica e reflexiva, em que o estudante possui papel ativo e é 

corresponsável pelo seu próprio aprendizado, como define-se o método ativo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Entende-se a extensão universitária como uma atividade acadêmica que 

promove a integração entre a universidade e a sociedade, através da realização de 

projetos, eventos, publicações, entre outras ações (SANTOS; ROCHA; 

PASSAGLIO, 2016). As ações extensionistas visam a propagação do 

conhecimento acadêmico para a democratização da ciência, e possibilitam a troca 

de saberes entre a universidade e a comunidade (DALBEN; VIANNA, 2008). 

A extensão universitária assume papel fundamental ao estreitar os laços entre 

os atores, uma vez que esse processo interdisciplinar, educativo, científico e 

interativo detém a capacidade transformadora da sociedade (FERNANDES et al., 

2012; DINIZ et al., 2020). MARQUES (2020) destaca o valor da aproximação, 

inclusão e parceria entre a universidade e a comunidade, que possibilita a 

participação da população no desenvolvimento das atividades extensionistas. 

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o 

planeta entrou em estado de pandemia pelo novo coronavírus, denominado 

Covid19, tornando-se necessária a instituição do isolamento social para prevenção 

da propagação do vírus e o adoecimento dos indivíduos (ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DA SAÚDE, 2020). 

As ações extensionistas, que vinham mantendo uma interlocução presencial 

com as comunidades, tiveram que se adaptar aos novos desafios impostos pelas 

restrições de contato pessoal. Em vista disso, os meios de informação e de 

comunicação virtuais tornaram-se os principais recursos para o desenvolvimento 

das ações de extensão universitária (SERRÃO, 2020). 

Frente ao novo desafio, as atividades acadêmicas gerais passaram a se 

utilizar da comunicação eletrônica, via internet, para a realização do ensino, da 

pesquisa e da extensão. As mídias sociais tornaram-se importantes ferramentas 

para a continuidade dos trabalhos, em prol dos propósitos da extensão, ou seja, 

para a disseminação do conhecimento e a troca de saberes (GUTIERREZ; 

COELHO; BARSCHAK, 2020). 

A utilização de ferramentas eletrônicas no ambiente educacional permite o 

compartilhamento de objetivos e projetos, possibilita a criação de vínculos entre as 

pessoas, bem como favorece a prática de educação em saúde (FRANÇA; 

RABELLO; MAGNAGO, 2019). 
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As práticas alimentares em sociedade passaram por mudanças significativas 

ao longo dos anos, principalmente em decorrência do processo de industrialização 

e urbanização, gerando impactos na saúde humana e favorecendo o aparecimento 

de doenças crônicas como hipertensão, diabetes mellitus e obesidade (TARDIDO; 

FALCÃO, 2006). Segundo a pesquisa do VIGITEL, o aumento dos casos de 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tiveram relação significativa com a 

alimentação inadequada da população, prejudicando assim sua qualidade de vida 

(BRASIL, 2020). 

No Brasil, são observadas mudanças alimentares e substituição de alimentos 

naturais ou minimamente processados por produtos alimentícios ultraprocessados, 

acarretando uma ingestão calórica excessiva e carente em nutrientes (BRASIL, 

2014). Os novos padrões alimentares voltam-se aos alimentos industrializados 

prontos para consumo, caracterizados com altos teores de gordura, sal e açúcar 

(MOREIRA, 2010). 

Há, em sociedade, uma dissociação do conhecimento dos indivíduos acerca 

do cultivo dos próprios alimentos, devido ao distanciamento provocado pelo 

processo de industrialização alimentícia, o que coloca em risco a segurança 

alimentar e nutricional da população (PORTO-GONÇALVES, 2004). As implicações 

são diretas na menor diversidade alimentar, decorrente de métodos produtivos de 

má qualidade para saúde humana e ambiental, visto que cerca de 90% da 

alimentação da alimentação mundial procede de apenas 15 espécies de plantas e 

8 espécies de animais (PORTO-GONÇALVES, 2006, p 221). 

Além disso, um terço da alimentação consumida pela população brasileira, 

cotidianamente, está contaminada por agrotóxicos utilizados na agricultura que visa 

maior produtividade sem preocupar-se com os diversos agravos à saúde 

(CARNEIRO et al., 2015). DUTRA et al. (2021), ressaltam que a situação de saúde 

da população brasileira é preocupante, devido a exposição excessiva aos 

contaminantes químicos, uma vez que a produção alimentícia brasileira avança no 

uso de agrotóxicos. 

No campo da alimentação e nutrição, as temáticas que envolvem as práticas 

alimentares da população são bastante relevantes, e precisam ser discutidas e 

estudadas amplamente em conjunto com a sociedade. 

Nesse sentido, as redes sociais, como modo de comunicação social, 

apresentam-se apropriadas como instrumento educacional sobre assuntos de 

alimentação e nutrição, embora deva-se considerar que a internet não é um recurso 

disponível para todos (GARBIN, GUILAN, PEREIRA NETO, 2012). Cada vez mais, 

a utilização dos meios eletrônicos de informação e de comunicação contribuem 

para a propagação e discussão sobre temas da atualidade e de interesse social 

(SANTOS, 2005). 

O acesso à informação acerca de uma alimentação adequada e saudável 

contribui para escolhas alimentares, assim como a busca pela garantia da 

segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2014). Estima-se que a prática 

extensionista, realizada por modo remoto, possa impactar beneficamente a 

comunidade por propiciar a interação e troca de saberes. 
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Considerando-se a realidade atual e o interesse acadêmico de promover-se 

extensão universitária no campo da alimentação e nutrição, este trabalho visa 

descrever o desenvolvimento das ações extensionistas por meio das redes sociais, 

no campo da alimentação e nutrição, em tempos de pandemia por Covid-19. 

 

 
2. METODOLOGIA 

 
O presente trabalho caracteriza-se como de natureza qualitativa, pela 

estratégia metodológica da narrativa de experiências vivenciadas na área da 

Nutrição, junto ao projeto de extensão multidisciplinar denominado “Hortas 

Urbanas: um projeto de sustentabilidade urbana para a comunidade pelotense”, 

vinculado à PREC/UFPel e sob apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). 

O referido projeto de extensão Hortas Urbanas visa o desenvolvimento de 

hortas comunitárias para a produção de alimentos naturais, promove a reflexão 

sobre os problemas ambientais da cidade, e contribui para a melhoria da saúde 

humana. As hortas desenvolvem-se nas comunidades pelotenses dos bairros Py 

Crespo, COHAB Tablada e Sítio Floresta, do município de Pelotas/RS. 

O método narrativo é um modo integrante de estudos qualitativos, em que 

se realizam leituras sobre a realidade estudada (MUYLAERT et al., 2014). Consiste 

na descrição, interpretação e compreensão sobre os fenômenos de estudo 

(DALTRO; FARIA, 2019). De acordo com MINAYO (2012), as vivências práticas 

possibilitam interações dialógicas entre os sujeitos e a produção de conhecimento 

científico. 

Devido ao isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, no qual 

diversos setores da sociedade e a universidade tiveram que decretar suspensão 

das atividades presenciais, o modo remoto foi adotado para a realização dos 

propósitos da extensão universitária. 

As atividades extensionistas aqui apresentadas foram desenvolvidas por 

uma estudante do curso de Nutrição, no período de junho 2020 a junho de 2021. 

Inicialmente, houve a obtenção de uma bolsa estudantil do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), de duração de três meses. 

Após, seguiu-se o vínculo de modo voluntário até o mês de junho de 2021. Houve 

momentos de trabalho individualizado, outros de modo associado com demais 

membros da equipe do projeto Hortas Urbanas 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto de extensão “Hortas Urbanas: um projeto de sustentabilidade urbana 

para a comunidade pelotense”/UFPel visa promover o estímulo ao plantio dos 

próprios alimentos, em meio urbano, contribuído à prática de alimentação 

adequada à saúde humana. 

Utiliza-se de métodos de produção orgânica para o cultivo de hortaliças, 

frutas, temperos e plantas medicinais, nos espaços comunitários, a fim de que se 
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produzam alimentos saborosos, saudáveis e sustentáveis para a comunidade 

pelotense. Desse modo, colabora-se ao bom estado de saúde da população, na 

preservação do meio ambiente e, contribui aos aspectos de sustentabilidade da 

cidade (OLIVEIRA; FERNANDES; ALVES, 2021). 

O campo estrito da Nutrição compreende o estudo dos nutrientes e sua 

interação com o organismo seja de um indivíduo sadio ou enfermo, enquanto o 

campo da alimentação aborda o alimento em todos seus aspectos, econômico, 

cultural, simbólico e ainda, como construtor de relações sociais (PRADO et al., 

2011). Desta forma é essencial a aproximação desses dois campos de estudo, a 

fim de construir conhecimentos e saberes de forma interdisciplinar e compreender 

o indivíduo com um todo (FREITAS; MINAYO; FONTES, 2011). 

Segundo SOARES; AGUIAR (2010), para o avanço dos estudos sobre 

alimentação e nutrição é indispensável a reflexão sobre as demandas sociais, bem 

como sobre os diferentes comportamentos alimentares da população. Além do 

estudo e avaliação dos aspectos biológicos que envolvem a alimentação, é 

fundamental explorar suas interfaces, para uma abordagem mais efetiva em 

educação alimentar e nutricional (DIEZ-GARCIA; CERVATO-MANCUSO, 2017). 

De acordo com a Resolução 600/2018 do Conselho Federal de Nutricionistas, 

cabe ao nutricionista promover ações em educação alimentar e nutricional (EAN), 

de forma contínua, multiprofissional e interdisciplinar (CONSELHO FEDERAL DE 

NUTRICIONISTAS, 2018). 

A EAN é entendida como uma estratégia educacional para promoção da saúde 

e da segurança alimentar e nutricional (SAN), em todas as fases da vida e 

respeitando os contextos socioculturais e os significados atribuídos à alimentação 

(BRASIL, 2012). Ressalta-se a importância do profissional nutricionista para 

promover ações que favoreçam o acesso à alimentação e a melhoria da qualidade 

de vida da população, como a inserção dos mesmos nas práticas produtivas de 

alimentos (FERREIRA; MAGALHÃES, 2007). 

A participação de estudantes de Nutrição no projeto de extensão Hortas 

Urbanas visa colaborar com as premissas do projeto, estimular e orientar os 

membros da comunidade na adoção de hábitos de vida mais saudáveis e 

sustentáveis, incluindo aspectos de consumo alimentar. 

Neste sentido, diante das ações que vinham sendo realizadas pelo projeto e 

as mudanças provocadas pelo cenário pandêmico da Covid-19, a participação da 

primeira autora do presente trabalho voltou-se à difusão de saberes em alimentação 

e nutrição por meio das mídias sociais, juntamente com outros membros que 

integram o projeto. Essa atividade conjunta valorizou a importância da adoção da 

alimentação saudável, enaltecendo o consumo dos alimentos in natura, 

principalmente os produzidos nas hortas já em construção. 

A favor da continuidade das atividades de planejamento das ações do 

projeto, anteriormente realizadas presencialmente, o modo remoto permitiu 

reuniões online entre os participantes de diversas áreas do conhecimento. 

A princípio, por meio de reuniões on-line, os integrantes do projeto de 

diversas áreas do conhecimento buscaram debater medidas para que houvesse 
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continuidade das ações desenvolvidas anteriormente à pandemia, onde foi 

proposto que as ações seriam produzidas através do uso das redes sociais 

associadas ao projeto, para divulgação de conteúdos e manutenção do diálogo com 

a comunidade assistida. 

 

As decisões tomadas levaram à elaboração de materiais educativos digitais, 

a fim de serem divulgados, mensalmente, nas redes sociais do projeto. As redes 

sociais elencadas foram o Instagram®, Facebook® e os grupos particulares dos 

participantes pelo Whatsapp®. Utilizou-se, especialmente, o Facebook® para 

transmissão de lives para um contato mais direto com as comunidades atendidas. 

No âmbito da nutrição, levou-se em consideração a elaboração de materiais 

educativos digitais, acerca de temas relacionados com a alimentação e nutrição e 

pertinentes ao projeto. Utilizaram-se imagens com textos informativos de linguagem 

clara e objetiva. 
 

Imagem: acervo das autoras. 

 
Figura 1. Informe científico publicado nas redes socias do projeto Hortas Urbanas. 

 
As temáticas abordadas envolveram informações nutricionais sobre as 

hortaliças e frutas produzidas nas hortas comunitárias, além de seus benefícios 

para a saúde, métodos de conservação e utilização, tendo em vista a sazonalidade 

e regionalidade, com a finalidade de incentivar o seu consumo. 

Posteriormente, em conjunto com outras colegas da equipe, foram elaboradas 

figuras informativas e esclarecedoras sobre as recomendações do Guia Alimentar 

para a População Brasileira (BRASIL, 2014). Nesses informes, disponibilizados nas 

redes sociais do projeto, acrescentaram-se orientações gerais para adoção de 

alimentação saudável e sustentável, e o conceito de SAN, como direito de todas as 

pessoas ao acesso aos alimentos de qualidade e em quantidade regular. 
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Imagem: acervo das autoras. Imagem: acervo das autoras. 

 
Figura 2. Infome científico elaborado pela equipe de nutrição, publicado nas redes 

sociais do projeto Hortas Urbanas. 

 
O processo de elaboração das figuras informativas aconteceu pela plataforma 

de designer gráfico Canva®, contendo de 4 a 6 páginas, iniciando com uma folha 

de identificação e as demais páginas com as informações relacionados as 

hortaliças e/ou frutas escolhidas. Abordaram-se os aspectos nutricionais e 

culinários, considerando o público-alvo e a faixa etária, com o intuito de disseminar 

informações, despertar o interesse da comunidade e construir novos saberes 

(BADIA et al., 2020). 

Através da plataforma online Canva®, também foi possível a elaboração de 

uma cartilha de alimentação saudável, sobre os produtos da horta, contendo os 

aspectos nutricionais, formas de utilização, conservação, assim como as 

postagens, porém com informações adicionais sobre higienização dos alimentos, 

sazonalidade e recomendações para uma alimentação saudável. Desta forma, as 

informações reunidas ficaram disponíveis para baixar no computador ou dispositivo 

móvel de cada pessoa, sendo possível realizar sua impressão física. 

Sistematicamente, as figuras informativas foram publicadas semanalmente em 

um período de seis meses, através das redes sociais Instagram® e Facebook® e, 

aos participantes dos grupos particulares do projeto no WhatsApp®. Todos os 

materiais publicados contêm informações com embasamento científico, obtidas de 

livros, revistas e de outros materiais publicados pelo Ministério da Saúde. Para a 

comunicação com a comunidade, utilizou-se de linguagem popular e com 

ilustrações e imagens, a fim de facilitar a difusão de conhecimento. Conforme 

GARBIN; GUILAM; PEREIRA NETO (2012), o acesso à informação é fundamental 

que seja de forma clara e coerente, a fim de haver maior alcance das pessoas. 

Além disso, outra forma utilizada via mídias sociais, especialmente o 

Facebook® para interação com o público-alvo, foi a transmissão de lives, sobre 

temas relevantes associadas a saúde, alimentação e Covid-19, permitindo a 

transmissão de informações e a troca, a partir do retorno imediato. As transmissões 

ao vivo se tornaram uma ferramenta acessível pela possibilidade de alcançar um 
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maior número de pessoas, permitindo uma interação simultânea (MOTA et al., 

2020). 

Nas lives promovidas pelo projeto hortas urbanas, intituladas de “Conversa 

sobre alimentação saudável benéficos à saúde em tempos de Covid-19" e “Tudo 

sobre o brócolis: do plantar ao comer”, a colaboração da Nutrição, foi em relação a 

elaboração de perguntas e conteúdos a serem discutidos na transmissão ao vivo, 

a fim de gerar dúvidas em relação à temática, diversificar a forma de diálogo e a 

possibilidade de ter uma avaliação imediata da comunidade. 

A elaboração e divulgação dos materiais educativos digitais pelas mídias 
sociais, assim como a transmissão de lives, foram ferramentas relevantes para a 

continuidade da disseminação e troca de conhecimentos, entre academia e 

comunidade. 

Visto que os conteúdos devem ser de fácil compreensão e acessíveis a 

todas faixas etárias, SILVA et al. (2020) afirma que é de grande importância a 

diversificação das formas de comunicação científica para que ocorra o amplo 

acesso à informação pela comunidade atendida. No desenvolver das ações 

descritas, o retorno avaliativo ocorreu a partir da quantidade de visualizações, os 

acessos aos materiais informativos, e pelas manifestações que as plataformas 

digitais proporcionam. 

Neste sentido, o retorno do público-alvo é observado pelas mensagens dos 

participantes através das redes sociais, referente aos conteúdos divulgados, assim 

como, instantaneamente pelas transmissões ao vivo que possibilitam a 

diversificação das formas de interação com a comunidade. Através de novas formas 

de contato, é possível o esclarecimento de dúvidas, troca de conhecimento e 

permitem a percepção de quais novos assuntos são de interesse da comunidade 

para serem abordados. Visto que, para o uso eficaz das redes sociais em ensino, 

deve-se considerar as necessidades da comunidade (SILVA et al., 2020). 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Considerando o cenário inesperado de pandemia e os riscos à saúde que 

persistem no meio social, se colocou um desafio para as ações extensão da 

universidade: como continuar se comunicando de forma dialógica com a 

comunidade dentro de um contexto de isolamento social? Para isso, foi necessária 

uma reinvenção nos modelos de comunicação entre universidade e sociedade. 

Os meios de comunicação e informação, tais como as mídias sociais, 

fravoreceram a propagação e discussão sobre temas relacionados à alimentação e 

nutrição, se mostrando como meios eficientes de disseminação do conhecimento. 

Contudo, vale ressaltar que a exclusão digital ainda é uma realidade e dificulta muito 

o acesso democrático à informação e interação digital de grande parcela da 

população. Diante de desafios e possibilidades que as redes sociais proporcionam 

e o interesse pela realização da extensão universitária na conjuntura atual, elas se 

apresentaram como recursos positivos e possíveis para realização da prática 
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extensionista em tempos de isolamento social, bem como para disseminar 

informações de caráter científico, em diálogo com a comunidade. 

Destaca-se o papel relevante da Nutrição em integrar esse projeto 

multidisciplinar, que viabiliza a instituição de hortas comunitárias nos bairros, 

colaborando para melhoria da saúde e qualidade de vida das comunidades, assim 

como para a construção de conhecimento em relação a alimentação e nutrição 

entre universidade e comunidade. 

Portanto, é imprescindível aproveitarem-se as opções disponíveis para se 

exercer a EAN, pela aproximação dos campos de estudo em Alimentação e 

Nutrição, considerando todas dimensões que abarcam o ato de alimentar-se. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Desde as primeiras civilizações, com o desenvolvimento da agricultura, os 

seres humanos sentiam a necessidade de transportar espécies vegetais para além 
das suas barreiras naturais, sendo estas ambientais ou climáticas. Após as grandes 
navegações, essas espécies tiveram uma propagação global, processo marcado 
pelo retorno de Colombo à Europa em 1492, de acordo com os estudos produzidos 
por SAMPAIO e SCHMIDT (2013). 

Desde aquele momento, o transporte dessas espécies se tornou frequente e 
abrange várias formas de propagação. Durante a Colonização, com as grandes 
expedições, os europeus, ao voltarem para suas regiões, traziam consigo 
diferentes espécies vegetais e animais e dentre estas espécies, algumas 
conseguiram condições favoráveis para se adaptarem. 

No Brasil, alguns dos primeiros registros sobre invasões biológicas datam de 
1824, com a grande expansão do capim africano Melinis minutiflora P. Beauv Zenni; 
ZILLER (2011). O Maranhão, Estado conhecido por sua grande diversidade de 
ecossistemas em que ocorre a floresta amazônica, cerrado, campos inundáveis, 
manguezais, restingas, caatinga e até a mata dos cocais e geograficamente, está 
inserido em uma área de transição climática entre a Amazônia úmida e Nordeste 
semiárido SPINELLI; ARAÚJO et al. (2016). 

Essa variação climática, de relevo e de solos do território Maranhense resultou 
em grande diversidade biológica, dadas as amplas condições ambientais que 
permitiram a adaptação de amplo número de espécies. Entretanto, essas condições 
que favoreceram a fixação de espécies consideradas nativas, também contribuem 
para que espécies exóticas se aclimatem e se propaguem com facilidade. 

Determinadas espécies exóticas possuem um alto potencial de alterar os 
sistemas naturais, com ampla capacidade de naturalizarem o meio, com 
características de alto poder de disseminação, com a dispersão de sementes, de 
germinação, de rebrota, substituição da vegetação nativa e a facilidade em 
sobreviverem em ambientes degradados. 

Em São Luís, algumas espécies exóticas que foram introduzidas para 
ornamentação em paisagismo urbano, como a Leucena Leococephala, atualmente 
se tornaram praga, colonizando o espaço da vegetação nativa. As invasões das 
espécies podem acontecer também em áreas protegidas legalmente, como as 
Unidades de Conservação. E essas áreas atualmente estão sendo afetadas por 
essas invasões biológicas, conforme GISP (2005), representados pela extinção de 
espécies nativas. 

Um dos principais fatores que criam oportunidades para a invasão biológica é 
descrito nos estudos de Silva e PIVELLO (2009) que mencionam as ações 
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humanas, com as introduções propositais ou acidentais de novas espécies, ou até 
mesmo, por distúrbios provocados no ambiente físico. A utilização de espécies 
exóticas, desse modo, deixou marcas e se agrava nos dias atuais, podendo ser 
percebida nos canteiros de avenidas, em jardins planejados e até mesmo em 
unidades de conservação. 

Diante dos problemas relacionados à proteção dos recursos naturais, a 
criação dos espaços que visam à proteção destes é cada vez mais indispensável 
PEDLOWSKI et al. (1999). Neste contexto, as Unidades de Conservação 
apresentam-se como uma das grandes estratégias de conservação da natureza. É 
válido ressaltar que o Maranhão possui parte expressiva do seu território compondo 
Unidades de Conservação, como as APA’s, parques nacionais e outras categorias 
que englobam uma área total de 6.340.394,4 há (IMESC, 2016). 

Dentre estas áreas, está a APA da Região do Maracanã que vem sofrendo 
inúmeras agressões, inclusive a invasão de espécies vegetais exóticas. A referida 
unidade de conservação - UC foi criada pelo Decreto Estadual n. 12.103 de 01 de 
outubro de 1991 e ocupa uma área de 1.831 ha. Diante dos processos de 
degradação ambiental provocados pelas ações dos agentes sociais, mostra-se 
cada vez mais a necessidade de estudos que permitem a compreensão das 
transformações na paisagem, trazendo em consideração que tais impactos são 
frutos da inconstante relação sociedade /natureza. 

Por conseguinte, o uso e ocupação das terras, sem considerar as 
características geoambientais das paisagens acarretam para o engendramento de 
problemas que extrapolam a esfera ambiental e estendem-se aos problemas 
socioeconômicos. Mesmo sendo uma UC, poucas das exigências legais são 
cumpridas pelos moradores e por outras pessoas que visitam a APA no tocante aos 
usos dos recursos naturais, pois não há uma fiscalização contínua e ostensiva no 
local por parte do Estado e da União. 

Ademais, existem poucas informações sobre as espécies vegetais exóticas 
invasoras no Brasil e principalmente do Maranhão, que resultam em grandes 
entraves no controle das espécies. Baseado nesses pressupostos, esta pesquisa 
objetivou analisar a infestação de espécies vegetais exóticas invasoras em uma 
área pertencente a APA do Maracanã, bem como identificar os principais 
problemas ambientais existentes na referida unidade de conservação. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Para a realização desta pesquisa, foram feitas revisões de literatura com o 

intuito de fundamentar as discussões levantadas nesta pesquisa e para identificar 
o atual estado de infestação da área por espécies exóticas. Estas revisões foram 
realizadas em trabalhos científicos publicados em revistas científicas, livros 
acadêmicos. 

Também foram consultados dados e informações publicadas em sites, 
como o The Plant List, USDA, Natural Resources Conservation Service (NRCS), na 
Base de dados de espécies exóticas invasoras do Brasil, bem como em de órgãos 
competentes, como a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
– SEMA, que trata da questão da preservação dos atributos naturais ainda 
remanescentes na área. 

Para a realização do levantamento florístico foi utilizado o método do 
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parcelamento de área, que é baseado nos postulados de Braun-Blanquet, 
representada pela escola de pensamento de Zurique – Montpellier, por ter como 
objetivo principal a descrição de determinada comunidade florestal, que fora 
dividida em três etapas, a primeira etapa consistiu na escolha da área a ser 
estudada, levando em consideração a extensão territorial da APA, optou-se pela 
escolha de uma gleba localizada na APA (figura 01). 

 
 

Figura 01 – Mapa de localização da área de estudo 

 
Fonte: IBGE,2019 organizado pelos autores, 2022. 

 
A segunda etapa consistiu na realização da coleta de amostras em dois 

fragmentos florestais distintos (espécies nativas e espécies exóticas). A terceira, 
pela identificação das plantas coletadas e a quarta e última pela análise dos dados. 
As espécies foram identificadas por nomes populares e registro fotográfico. A partir 
disso, foram feitas as identificações das plantas com os nomes científicos na 
literatura especializada, e na base de dados de espécies exóticas invasoras do 
Brasil. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A APA do Maracanã está localizada e situada na zona rural do município 
de São Luís há aproximadamente 26 km do centro da capital e limita-se ao Norte 
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com o Parque Estadual do Bacanga e ao sul com o Rio Grande, englobando as 
localidades do Maracanã, Alegria, Bacanguinha, Ferventa, Alto Alegre, parte da Vila 
Maranhão, a Vila Sarney, Vila Esperança, Rio Grande, Conjunto Amendoeiras, 
Santo Antônio, Morada do Sol, Vila Maranhão e Luiz Bacelar II, bem como outras 
pequenas vilas e logradouros, conforme figura 02: 

 
Figura 02: Mapa de localização da APA do Maracanã e sua continuidade com o 

Parque Estadual do Bacanga 

 

Fonte: Fonte: IBGE,2019 organizado pelos autores, 2022. 
 

Os pontos delimitadores da área estudada e suas respectivas coordenadas 
resultantes dos trabalhos de medições realizados, são apresentados na tabela 01: 

 
Tabela 01 – Pontos de amostragem na Área 

Pontos Coordenada E Coordenada S 

1 577952.65 9709050.44 

2 577985.47 9709023.36 

3 577960.96 9709016.93 

4 577945.93 9709015.30 

Fonte: dados da pesquisa, organizado pelos autores, 2022. 
 

Com a pesquisa de campo, foi possível observar alguns problemas 
ambientais, sobretudo, o desmatamento para a inserção de moradias e de outros 
empreendimentos, para extração madeireira e para a realização de mineração de 
laterita e areia ou a infestação de espécies vegetais exóticas invasoras, conforme 
identificadas na tabela 02. 
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Tabela 02 – Identificação das principais espécies encontradas na área de estudo 

Tipo de Vegetação Espécies 

 
Vegetação nativa 

Orbygnia martiana (babaçu), Euterpe 
oleraceae (juçara), Mauritia flexuosa 

(buriti), Theobroma grandiflorum 
(cupuaçu), Platonia insignis (bacuri). 

 

Vegetação exótica 
Leucaena leucocephala, Brachiaria, 
Acacia mangium Willd, Mangifera 
indica L e Terminalia catappa L. 

Fonte: dados da pesquisa, organizado pelos autores, 2022. 
 

Conforme analisado na tabela 02, a distribuição das espécies vegetais 
encontradas na área é diversificada, desde espécies frutíferas nativas a gramínea 
exótica invasora. Na identificação das espécies, observou-se em maior abundância 
as espécies de Leucaena leucocephala e Acacia mangium Willd, que podem ser 
observadas na (figura 03). 

 
Figura 03 - a) Leucaena leucocephala; b) Acácia mangium 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 

Essas duas principais espécies podem comprometer o estabelecimento 
das espécies nativas a partir da capacidade de inibição das espécies nativas. Na 
literatura, a leucena é descrita como uma espécie que apresenta o feito alopático, 
o que consequentemente vem afetar a germinação das espécies nativas. 

A presença significativa das espécies exóticas na APA do Maracanã não 
conta com nenhum tipo de planejamento ou controle, o que possivelmente 
provocou um quadro de degradação ambiental, sobretudo, quanto ao o que limita 
o solo em relação ao cumprimento de sua função econômica quanto às práticas 
agrícolas, principalmente no que se refere a comercialização da juçara, uma vez 
que este recurso está cada vez mais escasso nas comunidades. 

a) b) 
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Em função disso, há o comprometimento das funções ecológicas na APA, 
visto que as espécies exóticas apresentam capacidade de colonizar diversos 
ambientes, causam impactos abióticos e bióticos que acabam interferindo na 
conservação da biodiversidade e dos ecossistemas, além de serem capaz de 
provocar os mais diferentes tipos de impactos nos ecossistemas nativos, alterações 
de habitats, do ambiente físico e de processos ecossistêmicos, bem como a 
hibridação das espécies invasoras com as espécies nativas ainda remanescentes 
na área. 

Ademais, também fora encontrado um desmatamento de espécies nativas 
próximo a gleba, e a retirada da mata ciliar para a inserção de conjuntos 
habitacionais, conforme demonstrado na figura 04: 

 
Figura 04 - a) Desmatamento de espécies nativas na APA; b) remoção da mata 

ciliar para a inserção de conjuntos habitacionais 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2022. 

 
Constatou-se ainda que a retirada da vegetação nativa tem ocorrido de 

forma proposital, tanto para utilização da área para a construção civil, o que vem 
degradando a flora nativa e expondo a APA a uma série de problemas ambientais, 
tais como problemas atrelados à erosão e à lixiviação dos solos. Tal processo tem 
como consequência básica a perda da camada arável do solo (perda de fertilidade 
química) e o assoreamento dos cursos d’água da região. Os solos são 
imensamente impactados com o desmatamento. 

A falta de uma cobertura vegetal acarreta grandes problemas, como os 
processos erosivos, atingidos pelos eventos chuvosos desencadeados pelos 
efeitos da energia cinética da chuva. A falta de uma cobertura vegetal acarreta 
grandes problemas, como os processos erosivos. 

A análise do estado atual de ocupação florística na infestação da APA do 
Maracanã por plantas exóticas, é uma importante ferramenta para o

a) b) 
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desenvolvimento da pesquisa, com potencial contribuição para um planejamento 
ambiental na área, que poderá auxiliar na conservação da biodiversidade e contribuir 
para a elaboração de propostas de intervenção. Além de contribuir para o 
conhecimento quanto à atual distribuição das espécies na APA, visto que os poucos 
trabalhos nessa temática no Maranhão abordam apenas sobre a identificação das 
espécies nativas e não discutem sobre as espécies exóticas. 
 

4. CONCLUSÕES 
 

As espécies vegetais mais marcantes na área são as Leucaena 
leucocephala, Brachiaria, Acacia mangium Willd, Mangifera indica L e Terminalia 
catappa L. Tais espécies já demonstram nível de infestação preocupante, por 
competirem com as espécies nativas e dominarem o ambiente, resultando na 
redução de frutos nativos e diversidade biológica, o que implica em perdas severas 
à fauna e aos habitantes locais. 

Com a realização da pesquisa foi possível constatar que mesmo a APA 
estando legalmente protegida, é palco de inúmeros problemas, inclusive a invasão 
por espécies exóticas, está passando por fortes mudanças em seu ecossistema em 
função dessas invasões. No mais, as espécies exóticas encontradas na área de 
estudo dentem a provocar a retirada da cobertura vegetal nativa gradativamente, 
promovendo perdas das funções ecológicas ainda presentes na APA. 

Para minimizar os estabelecimentos das espécies vegetais exóticas na 
APA, um monitoramento ou a utilização de técnicas que visem o controle e 
proliferação das espécies na região seria uma proposta relevante, pois a 
propagação das espécies tende a provocar alto grau de ameaça a biodiversidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Diante do crescimento desenfreado dos meios urbanos, e o aumento do 

desperdício de alimentos em condições de consumo, tornou-se necessária a busca 
por práticas alternativas para se obter fontes de alimentos de forma a preservar os 
ecossistemas atuais e garantir segurança alimentar da população (LUCENA et al., 
2014). Dessa forma, visando o desenvolvimento sustentável e o bem-estar social, 
tem-se a disseminação do conceito de “Fazendas Verticais”. 

Atualmente, a produção de alimentos é desenvolvida no campo, 
principalmente, através da implementação de novas tecnologias que permitem a 
otimização da produção agrícola em larga escala, como a mecanização na 
operação, irrigação, além do desenvolvimento de alimentos transgênicos que 
possibilitam a redução das perdas de produção (AMARAL, 2018). Essas práticas 
influenciam no aumento dos valores dos alimentos que, aliado à aceleração do 
crescimento populacional, geram consequências diretas em relação à segurança 
alimentar, principalmente da população em situação de vulnerabilidade. 

Além disso, o cultivo é realizado, comumente, em regiões afastadas dos 
centros urbanos, o que impacta em altos custos com transporte e no desperdício 
de alimentos por conta dos longos percursos e tempo gasto até a chegada no centro 
distribuidor. De acordo com Foley et al. (2011), as perdas na pós-colheita são 
superiores a 40% em países em desenvolvimento. 

Segundo dados disponibilizados pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), projeta-se que até 2050, aproximadamente 92,4% da população brasileira 
viva no meio urbano (BASTOS, 2020). Sendo assim, soluções para amenizar os 
problemas de abastecimento alimentar nas cidades devem ser analisadas para que 
toda a população tenha acesso a alimentos de qualidade. 

Para isso, torna-se necessária a busca por equilíbrio para otimizar os espaços 
físicos subutilizados das grandes cidades e melhorar a logística de distribuição de 
alimentos. Neste contexto, as fazendas verticais enquadram-se neste modelo de 
agricultura baseado na nova concepção de produção sustentável, de forma a 
aproximar os produtores do mercado consumidor. Segundo Lucena et al. (2018), 
as fazendas verticais constituem de estruturas produtivas verticais, que ficam 
localizadas nos centros urbanos, permitindo que os produtores tenham acesso 
direto aos consumidores. 

O sistema de produção através das fazendas verticais permite o cultivo de 
hortaliças, verduras, legumes e árvores frutíferas por meio da utilização de
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sistemas de hidroponia, aeroponia, aquaponia ou até mesmo uso de solo fértil. 
Esse sistema deve ser mantido em espaço adequado, com níveis apropriados de 
umidade, iluminação, temperatura e nutrientes, para que o desenvolvimento das 
plantas ocorra de maneira adequada e eficiente (BASTOS, 2020). 

Dessa forma, objetiva-se com esse trabalho, a disseminação de informações 
sobre a implementação de fazendas verticais nos perímetros urbanos, através do 
incentivo da produção de alimentos, promovendo o contato da população com a 
alimentação saudável. Ademais, visa o estudo de possíveis aproveitamentos e 
revitalizações de espaços no município de Pelotas para a implantação de fazendas 
urbanas verticais. 

 

2. METODOLOGIA 
 

A presente pesquisa é categorizada como descritiva, já que foi realizada 
através de pesquisa bibliográfica. Além disso, também realizou-se a seleção de 
possíveis áreas que possuem a possibilidade de serem usadas na implantação dos 
sistemas de fazendas verticais no município de Pelotas, localizada no Rio Grande 
Sul - Brasil, há 300 km ao sul da capital do estado. A pesquisa baseou-se na busca 
por conceitos sobre as fazendas verticais e seu funcionamento, em que buscou-se 
relacionar as teorias encontradas de forma que pudessem ser implantadas de 
forma prática em áreas já existentes. 

Para realizar a seleção das áreas a disporem do sistema implantado, utilizou-
se o software Google Earth, que apresenta imagens de satélite de todo o globo 
terrestre e, a partir disso, foi possível reconhecer e localizar as edificações não 
concluídas e desabitadas do município. Dessa forma, a partir da identificação das 
construções disponíveis e aptas para a inserção das fazendas verticais, verificou-
se os métodos de cultivo que melhor se enquadram em cada sistema e montou-se 
a proposta de implantação da fazenda vertical. 

A região em estudo é referente ao município de Pelotas, que localiza-se na 
região sul do estado do Rio Grande do Sul - Brasil, e possui uma população 
estimada de 343.826 habitantes (IBGE, 2021). Suas fontes econômicas são 
referentes, principalmente, ao agronegócio e ao comércio, e a cidade é conhecida 
por seus monumentos históricos. Dentre os prédios antigos, muitos encontram-se 
abandonados ou até mesmo inacabados. 

Essa é a situação de um edifício inacabado, como mostrado na Figura 1, 
localizado em uma das principais avenidas da cidade. Atualmente, o edifício possui 
7 pavimentos, sendo constituído com estrutura de concreto armado e fechamentos 
de alvenaria sem acabamento, tanto na fachada como na cobertura, além de não 
possuir esquadrias. 
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Figura 1: Edifício inacabado no município de Pelotas/RS. 
FONTE: Google Earth, 2022. 

 

O prédio em questão, indicado em verde na Figura 2, encontra-se na Avenida 
Bento Gonçalves, e seu acesso ocorre pela Rua Professor Doutor Araújo. O 
edifício apresenta uma área de aproximadamente 1.170m², com mais 715m² de 
área livre no térreo, suas dimensões influenciaram a escolha do espaço. Além 
deste fator, a sua localização central com paradas de ônibus nas proximidades, 
oferece vantagens, por conta da economia com transporte, e por facilitar o acesso 
dos consumidores. Além disso, o prédio possui estrutura de base completa, o que 
facilita a implantação de uma fazenda vertical. 

Do mesmo modo, a reutilização da construção do prédio torna-se um 
benefício tanto ao planeta como para a população do município. Através da 
reabilitação do edifício ocorre uma valorização do imóvel, além de reduzir o custo 
operacional do empreendimento a ser inserido no local, e proporcionar uma melhor 
aparência da edificação (BULLEN; LOVE, 2009). 

Porém, salienta-se que é possível utilizar outros espaços da cidade de 
Pelotas, como alguns terrenos sem construção, contudo o conceito de fazendas 
verticais baseia-se no incentivo de bom uso dos recursos naturais e da 
sustentabilidade (BASTOS, 2020), então é adequado utilizar uma edificação 
abandonada para a implementação de uma fazenda vertical. 
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Figura 2: Localização do prédio no município de Pelotas/RS. 
FONTE: Google Earth, 2022. 

 

O conceito de fazenda vertical utilizado nesta pesquisa é o proposto por 
Bastos (2020), que propõe a produção e comercialização no mesmo local, o que 
possibilita uma maior movimentação gerando impactos positivos. Dessa forma, 
em relação a funcionalidade, a fazenda vertical deve ser dividida em três atividades 
principais: produção, controle e comércio (DESPOMMIER, 2009). A etapa de 
produção deverá conter o viveiro de sementes para montar as mudas. 

O sistema mais indicado para o cultivo na fazenda vertical proposta é o 
sistema hidropônico, que é realizado por meio de solução aquosa que contém os 
elementos necessários para o desenvolvimento e nutrição da planta (MARTINEZ, 
2006). 

Para a implementação da hidroponia, é preciso alguns equipamentos como: 
estufa, perfis hidropônicos, reservatórios, bombas, área de germinação, área de 
preparação do solo e um bom funcionamento do sistema hidráulico e elétrico 
(BASTOS, 2020). Logo, as bancadas para a utilização de hidroponia são 
compostas pelos perfis e têm um declive de 5% a 8% para haver escoamento da 
solução, sendo necessário um distanciamento pré-estabelecido de acordo com o 
cultivo. Na tabela abaixo (Figura 3) é possível analisar as distâncias ideais para 
cada tipo de perfil a ser cultivado no sistema hidropônico. A distância máxima entre 
as bancadas deve ser de 1,5 m. 

 

FIGURA 3: Tabela sobre o distanciamento recomendado para cada perfil, de acordo com o 
tamanho do perfil. 
FONTE: BASTOS, 2020. 

 
A montagem da produção hidropônica deverá conter um sistema hidráulico 

que será responsável pelo armazenamento, recalque e drenagem da solução 
nutritiva. Esse sistema será composto por reservatórios, conjunto moto-bomba e 
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encanamentos. A alternativa é que esse sistema de bombeamento de água possa 
ser reaproveitado em todos os andares, de forma a possibilitar a reutilização da 
água captada. 

Além disso, a iluminação natural captada pelo prédio não será suficiente para 
manter a produção e, por conta disso, deverá ser complementada pelo uso de luz 
artificial. Nesse contexto, a aplicação de lâmpadas LED colabora com a eficiência 
energética do sistema. Ainda, a energia necessária para o funcionamento destas 
lâmpadas poderá ser fornecida por um sistema de painéis solares, de forma a tornar 
o sistema de produção mais sustentável. 

A ventilação natural deve ser aproveitada e complementada pela artificial 
(mecânica). A ventilação tem por objetivo realizar as trocas térmicas entre o edifício 
e as plantas com o ambiente, assim como melhorar a qualidade do ar, evitando que 
fungos desenvolvam-se nas plantas. Dessa forma, torna-se pertinente utilizar as 
estratégias de ventilação natural, como ventilação cruzada e o efeito chaminé. 

Por fim, a etapa de comercialização poderá ser realizada no próprio edifício 
da fazenda vertical, tornando o espaço mais ativo e promovendo a movimentação 
do ambiente. Assim, a comercialização poderá ser realizada para a população em 
geral, além de poder ser realizado parcerias com colégios e universidades da 
região, o que irá incentivar o cultivo da fazenda vertical. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De acordo com dados da ONU (2021), estima-se que 931 milhões de 
toneladas de alimentos foram desperdiçados no ano de 2019. Diversos fatores 
interferem na perda destes alimentos, como na prática no campo, em decorrência 
das intempéries climáticas, ataque de pragas e doenças nas culturas. Ainda, esse 
desperdício também ocorre em função do manuseio e do transporte, além da 
comercialização. Dessa forma, com a produção de alimentos em fazendas verticais 
ocorre a redução deste desperdício, já que o cultivo será realizado em ambiente 
controlado e a comercialização dos alimentos será feita no próprio local, o que 
impossibilita as perdas que ocorrem em razão do transporte. 

Por conta disso, para a implementação da fazenda vertical decidiu-se pela 
implantação em prédio já construído, porém inacabado e sem utilização. Assim, 
haverá a possibilidade de reutilização da construção para outro fim, tornando o 
empreendimento mais econômico e sustentável, além de tornar o local mais 
valorizado. 

O aproveitamento de edificações abandonadas nas cidades é uma forma de 
melhorar a percepção dos habitantes a respeito do espaço urbano, pelas melhorias 
estéticas, também é um meio do poder público ter alguma compensação financeira, 
quando a edificação possui dívidas de impostos e taxas. Antes da implantação de 
uma fazenda vertical, a população local deve ser consultada, pois é um 
empreendimento que aumenta a circulação de pessoas na vizinhança. Nesse caso, 
em Pelotas, aproveita-se de uma edificação particular abandonada, sendo assim é 
preciso que haja uma parceria com o poder público para a implementação da 
Fazenda Vertical. Observa-se como exemplo a lei N6911/2021 do Distrito Federal 
que permite que o governo utilize ou faça
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demolição de prédios abandonados ou com dívidas. E salienta-se que em Pelotas, 
no ano de 2021, começou-se um projeto de lei proposto pelo vereador Jurandir – o 
PL N001/2021 –, que dará origem à Política Municipal de Agroecologia e Produção 
Orgânica, e visou-se a formulação de projetos futuros que beneficiem a rede de 
produtores e consumidores. Logo, a implementação de uma fazenda vertical nessa 
localização seria de extrema importância para a comunidade pelotense. 

A acessibilidade disposta pela sua localização também foi um fator 
determinante na sua escolha, pois sua posição central facilita o acesso da 
população de toda a cidade. Além disso, o prédio oferece uma grande área de 
cultivo, devido a sua verticalização. A fachada principal do edifício encontra-se na 
direção norte, o que faz com que suas laterais, que possuem as maiores 
dimensões, estejam paralelas a leste e oeste, o que possibilita o maior 
aproveitamento da iluminação natural, que é necessária para a manutenção do 
fotoperíodo das plantas. 

A ventilação natural também poderá auxiliar na redução dos gastos na 
implantação da fazenda vertical, já que a ventilação natural auxiliará na 
manutenção da temperatura adequada para o cultivo e para a convivência no 
ambiente. Outro fator importante a ser considerado é sobre o uso de sistemas 
alternativos de energia, como a utilização de painéis solares que podem ser 
instalados na parte superior do prédio. 

O sistema de produção proposto é de hidroponia, que caracteriza-se pela 
substituição do solo por uma solução de água e nutrientes. Essa proposta é 
implantada em ciclo fechado, o que possibilita a reutilização da água no sistema de 
bombeamento do edifício, sendo necessário apenas a reposição dos nutrientes 
necessários para o cultivo. 

A prática de hidroponia apresenta vantagens em relação à produção 
convencional, como menor desperdício de água e nutrientes por possibilitar o uso 
racional dos insumos, de acordo com a necessidade do cultivo (PEREIRA et al., 
2018). Ainda, o cultivo neste sistema possibilita a redução da ocorrência de pragas 
e doenças, por permitir um maior controle do crescimento das plantas em diferentes 
épocas do ano. A olericultura é responsável pela maior parte das culturas cultivadas 
pelo sistema hidropônico, sendo a alface a espécie mais cultivada, seguida de 
agrião, brócolis, pepino, pimentão, tomate, entre outros (MAIA et al., 2014). 

As fases de produção do sistema hidropônico são bem definidas em: formação 
de mudas, berçário e fase final. Com isso, é possível realizar um aproveitamento 
dos espaços durante essas fases da produção, pois como a planta não está 
enraizada no solo, é possível transplantá-la, principalmente na fase de muda, na 
qual ocupa um espaço muito menor. Como exemplo, tem-se a Empresa Pasona, 
em que sua sede localiza-se em Tóquio e é referência no conceito de 
aproveitamento de todos espaços nas fazendas verticais, pois as sementes que 
serão germinadas ficam sob os bancos do refeitório (Figura 4). Essa alternativa 
otimiza os espaços sem a interferência na produção. 
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Figura 4: Sementes em germinação sob os bancos do refeitório na empresa Pasona, em 
Tóquio. 

FONTE: Casa Vogue (2013) 

 

No sistema proposto, a melhor localização para as etapas iniciais de produção 
deverá ser na cobertura do edifício e andares próximos, em que poderá ser 
realizada a montagem de uma estufa envolta por poliuretano, que seria um exemplo 
de material resistente às ações climáticas. 

Para a implementação do sistema, é importante ressaltar que é necessário o 
acesso à documentação técnica original da construção, como plantas, memória de 
cálculo e memorial descritivo. Uma vistoria técnica deve ser realizada, com o intuito 
de avaliar se a estrutura física do edifício tem condições de receber o 
empreendimento, assim como verificar o estado de conservação da estrutura e 
identificar possíveis danos. Para a implantação de uma fazenda vertical, em um 
edifício não concebido para tal, é necessário a execução de projetos, arquitetônico, 
elétrico, hidráulico, de iluminação e ventilação, visando a adaptação da edificação. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A implantação de uma fazenda vertical no centro urbano, através da utilização 

de prédios em situação de desuso, contribui para o aproveitamento de espaços de 
forma sustentável. O sistema apresentado contribui para o acesso da população a 
fontes de alimentos de qualidade, através da produção e comercialização em um 
mesmo local. Consequentemente, há a diminuição da emissão dos gases de efeito 
estufa, aumentando o contato com a natureza e a qualidade dos alimentos a que a 
população terá acesso, além de possibilitar a diminuição do valor das mercadorias, 
em decorrência do deslocamento atualmente realizado na distribuição dos 
alimentos. 

A implementação da fazenda vertical em Pelotas promoverá a geração de 
emprego para a população local, assim como haverá, para a comunidade, o 
incentivo à sustentabilidade, à alimentação saudável e a produção local de 
alimentos. Portanto, as fazendas verticais tornam-se uma alternativa para suprir a 
demanda por alimentos, que tende a crescer progressivamente ao longo dos 
próximos anos. 
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Como desvantagem, a implementação de fazendas verticais apresenta um 
custo alto, visto que demanda sistemas hidropônicos, de iluminação e ventilação 
artificial. Questões legais do município também podem inviabilizar esses 
empreendimentos, como o plano diretor e o código de obras. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O estudo da morfologia urbana tem sido um importante ponto de partida para 

se compreender diferentes processos e fenômenos que estão atrelados às 

transformações em curso no espaço urbano. 

A agricultura urbana e periurbana (AUP) tem sido tema de diversas pesquisas 

nos contextos brasileiro e mundial. A AUP integra o sistema econômico, ecológico 

e social das cidades, além de proporcionar segurança alimentar, este modelo de 

agricultura pode contribuir para gerar oportunidades de trabalho e renda. 

A AUP modifica a paisagem urbana, proporcionando educação ecológica, 

inclusão social e práticas de economia solidária. Contudo, o trabalho tem como 

objetivo analisar a agricultura urbana e periurbana (AUP) em Jundiaí-SP, bem 

como, o Projeto Horta Urbana. 

Cabe a destacar que a pesquisa possui apenas caráter bibliográfico, pois está 

no estágio inicial da construção de uma futura tese. 

Porfim, o texto se encontra estruturado em duas seções, além da introdução, 

das conclusões e das referências. Na primeira seção, abordamos a agricultura 

urbana e periurbana e suas respectivas definições, e na segunda, tratamos o papel 

que a AUP vem contribuindo com o Programa Horta Urbana em Jundiaí-SP. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Para a consecução dos objetivos da investigação foram adotados os 

seguintes procedimentos metodológicos: levantamento e análise da bibliografia que 

trata dos temas relacionados às políticas públicas; agricultura urbana e periurbana; 

segurança alimentar e economia solidária; morfologia urbana e espaço periurbano. 

Este levantamento consiste no estudo de referências teóricas já publicadas em 
material impresso e eletrônico, como livros, artigos científicos, páginas de web sites 

(FONSECA, 2002). 

Também foi realizado o levantamento do processo de ocupação do município 

de Jundiaí-SP. 

mailto:asvinhaes2013@gmail.com
mailto:tamiresrerocha@hotmail.com
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3. AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA: CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 
Para se analisar a AUP se faz necessário entender o que é, como se distribui 

no tecido urbano e suas dinâmicas nas cidades, para que assim, se possa 

considerar e identificar quem são os agentes que participam, ou seja, quem são os 

agricultores urbanos e periurbanos, quais são os canais de comercialização 

utilizados e como se dá a atuação governamental, especialmente da administração 

municipal. 

Os termos agricultura urbana e periurbana são adotadas pela Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e está relacionado com 

o uso de pequenos espaços localizados nas cidades ou nas áreas periféricas para 

o cultivo agrícola e cuidados de animais, com a finalidade para o autoconsumo ou 

a comercialização (MELO, 2016). 

Estas práticas podem ser realizadas em espaços públicos ou privados 

“dentro do perímetro urbano e ainda no espaço periurbano de municípios, 

ocupações urbanas, parques, áreas de proteção ambiental, praças, canteiros de 

estradas e rodovias, corredores ecológicos, parques hortícolas, programas de 
habitações populares, condomínios, entre outros” (ALVES et al., 2019, p. 163). 

A AUP tem sido considerada como 

 
[...] uma solução para um conjunto de problemas sociais, ambientais e 

econômicos enfrentados na cidade pelos diversos órgãos internacionais, 

governos nacionais, locais e diversas organizações da sociedade civil. A 

AUP tem sido defendida como solução de múltiplos problemas, pois, além 

de ser uma atividade de geração de renda, que pode promover a 

autonomia financeira e a qualidade de vida para pessoas de baixa renda, 

pode ser uma atividade que promove economia nas compras alimentícias, 

saúde psicológica, promoção do convívio comunitário, bem como a saúde 

alimentar, ao aproximar as pessoas do consumo de produtos orgânicos e 

naturais (GIACHÉ; PORTO, 2015, p. 45). 

 

Azevedo et al. (2018) expõem que a prática de diversas atividades 

relacionadas à produção de alimentos, ocorrem tanto no interior quanto nas áreas 

periféricas das cidades, assim, se desponta como alternativa para a produção, 

autoconsumo, comercialização, novas oportunidades de emprego, além de 

proporcionar melhores hábitos alimentares para a populações das cidades. 

A AUP vem demonstrando a capacidade de desempenhar um importante 

papel na diversificação e fortalecimento de estratégias de planejamento e 

administração das cidades. A sua definição perpassa por uma “variedade de 

categorias de análise que buscam a diferenciação do conceito, afim de que aquela 

se torne um objeto de investigação distinto da agricultura praticada no meio rural, 

bem como objeto de políticas públicas específicas” (ROSA, 2011, p. 3-4). 

A AUP compreende diversas atividades relacionadas à produção de 

alimentos e conservação “dos recursos naturais dentro dos centros urbanos ou 
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em suas respectivas periferias, e surge como estratégia efetiva de fornecimento 

de alimentos, de geração de empregos, além de contribuir para a segurança 

alimentar e melhoria da nutrição dos habitantes das cidades” (MACHADO; 

MACHADO, 2002, p. 5). 

Rosa (2011) expõe que a AUP pode estar relacionada em diferentes aspectos 

que vão desde a sua localização, tipos de áreas, sua escala, modo de produção, 

diversidade de produtos e a comercialização. 

As definições mais usuais da AUP, de acordo com Mougeot (2000, p. 3), se 

baseiam nos seguintes determinantes: “tipos de atividade econômica; localização 

intra-urbana ou periurbana; tipos de áreas onde ela é praticada; sua escala e 

sistema de produção; as categorias e subcategorias de produtos (alimentícios e 

não alimentícios); e a destinação dos produtos, inclusive sua comercialização”. 

A United Nations Development Programme (UNDP) destaca a relevância da 

AUP pois traz “significantly to the socio-economic development of towns and citis 

throughout the word. In several economies, particulary developing ones, it is one 

of the largest urban productive industries. In low-income cities, it is a prime 

generator of jobs” (UNDP, 1996, p. 3-4). 

“Parte essencial da agricultura urbana consiste no que é produzido. De acordo 

com a FAO, a AUP inclui atividades como a silvicultura, o cultivo de plantas 

ornamentais e medicinais, a criação de animais e os cultivos de alimentos, tais como 

a horticultura e árvores frutíferas” (ROSA, 2020, p. 51). 

Arruda et al. (2011, p. 51-52) destacam que a AUP contemporânea tem sido 

destaque no cenário mundial e tornou-se um instrumento de integração nos 

processos de “desenvolvimento sustentável das pessoas e do ambiente. Neste 

sentido pode ser considerada como parte integral da gestão urbana, sendo uma 

ferramenta para a diminuição da pobreza, por meio da geração de renda e 

empregos e também uma forma de trabalhar com o manejo ambiental”. 

A prática de AUP para a segurança alimentar e nutricional 

 
[...] oferece acesso a alimentos para autoconsumo, diversifica a dieta e 

os hábitos alimentares, valoriza os cultivos nativos com alto valor nutritivo 

e melhora a disponibilidade de alimentos frescos, ricos em 

micronutrientes. As atividades de AUP são ferramentas estratégicas para 

prover às populações urbanas pobres seu auto sustento, tornando-se 

instrumentos para suprir as carências alimentares, pois viabiliza a 

economia nos gastos com alimentação (MELO, 2016, p. 3). 

 
A AUP contribui para a soberania alimentar; a preservação do meio ambiente; 

para a saúde e o bem-estar, reduzindo a fome, fortalecendo o acesso a alimentos e 
gerando renda (SMIT et al., 1996). 

Os benefícios proporcionados pela AUP são, “qualitativos e quantitativos, 

resultando em melhorias na qualidade da alimentação e no número de pessoas que 

têm acesso a ela (...) a AUP também pode contribuir significativamente para 

combater a fome urbana e a desnutrição” (ROSA, 2020, p. 55). 

A AUP pode auxiliar no combate à pobreza urbana, pois ela tem potencial 

para gerar novas oportunidades de emprego e renda, por meio da venda da 
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produção, e não necessita de trabalho especializado, nem de vastos recursos para 

a sua implantação (MELO, 2016). 

Em relação à economia, a AUP gera possibilidades de trabalho para os mais 

jovens, os adultos e os idosos. Também estimula o empreendimento e diminui a 

pobreza, além de proporcionar o trabalho para o gênero feminino e outros grupos 

marginalizados da sociedade (ROSA, 2020). 

A AUP vem demonstrando a capacidade de desempenhar um importante 

papel na diversificação e fortalecimento de estratégias de planejamento e 

administração das cidades. Assim: 

 
Es una realidad el papel incipiente que tiene la agricultura urbana y 

periurbana en la planificación del desarrollo urbano. Su consideración es 

muy variable en los diferentes países en los cuales tiene presencia. Aun 

en sociedades de mayor desarrollo, es tenida en cuenta según haya 

ganado presencia y espacios por la acción de grupos sociales o frentes 

ciudadanos que impulsan su práctica mediante la recuperación de 

espacios vacíos o semiutilizados, donde se fomentan modalidades 

alternativas de producción y consumo. Generalmente, esos espacios se 

han mantenido como ámbitos de resistencia a la continua pérdida de sus 

áreas verdes y para la producción de alimentos sanos. Si bien su 

presencia es aún incipiente y sin peso real en los mecanismos del 

ordenamiento territorial, han existido esfuerzos y políticas de corte 

municipal que mantienen la intención de convertir las prácticas en una 

constante en las ciudades (SÁCHEZ, 2019, p. 16). 

 
Para Ferreira (2013) as atividades executadas na AUP são basicamente 

semelhantes, o que irá diferenciar está relacionado ao que é produzido na cidade 

ou na área periurbana, além dos aspectos físico-geográficos, e as práticas 

alimentares características de cada local. 

A prática da AUP também se destaca em países como Canadá; Estados 

Unidos e México Conforme aponta Corbould (2013, p. 2): 

 
Land plots to grow crops are diverse, including windowsills, rooftops, 

basements, walls, recreational grounds and roadsides. These gardens 

mostly operate as community gardens. Despite its growing popularity, 

urban agriculture feeds only a very small percentage of the population in 

these cities. The North American Urban Agriculture Committee estimates 

that urban areas produce only 5 per cent of urban food consumption. 

Production capacity is limited by the amount of space available and the 

high costs associated with urban farming. 

 

Outro país em que a AUP tem um papel relevante é Cuba, pois a atividade 

possui sua importância econômica e social, desde o início dos anos 1990. “A 

atividade se iniciou de maneira espontânea, em virtude das restrições alimentares 

enfrentadas pela população após a derrocada dos países do bloco socialista” 

(HESPANHOL, R.A.M., HESPANHOL, A.N., 2018, p. 53). 

As modalidades de AUP que se destacam em Cuba são: “os organopônicos, 

áreas de cultivo de produtos hortícolas em canteiros e, em alguns casos, de criação 

de pequenos animais, que são instaladas em terrenos cedidos pelo 
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Estado no interior e no entorno das cidades” (HESPANHOL, R.A.M., 

HESPANHOL, A.N., 2018, p. 53). 

Nos últimos anos, a AUP se espalhou notavelmente “até mesmo na Grécia, 

tendo em vista que não existia uma tradição histórica nessa atividade. Atores 

diversos, tais como grupos comunitários, redes agroecológicas e os governos 

locais, estão desenvolvendo projetos com vários objetivos e diferentes padrões 

organizacionais” (MORÁN; CASADEVANTE, 2015, p. 26). 

A “articulação de políticas ambientais, políticas voltadas à saúde e políticas 

urbanas com as atividades de agricultura urbana podem transformar vazios 

urbanos em espaços de convívio social que, além de função social, também possui 

funções ambiental e cultural bem definidas” (ROSA, 2011, p. 15). 

Neste contexto, o “melhor seria reconhecer a AUP como atividade legítima 

no contexto urbano, e integrar ações, projetos e políticas públicas com outras 

matérias que já são alvo de planejamento e preocupações do poder público e da 

sociedade” (RESENDE; CLEPS JÚNIOR, 2006, p. 198). 

Rosa (2011, p. 12) expõe que é possível perceber que a “escala 

governamental de promoção da AUP é, em sua essência, a municipal. No entanto, 

sem uma articulação com as demais esferas de governo, o município tem 

dificuldade de assegurar a viabilidade da AUP, em especial com relação à oferta 

de crédito”. 

Até 2018 não havia uma Política Nacional de Agricultura Urbana no Brasil. 

Várias ações voltadas para a AUP começam a surgir a partir de 2004 voltadas ao 

combate à fome e à promoção da segurança alimentar e nutricional. A condução 

dessas políticas foi desenvolvida pelo então Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS) e incluída na agenda de políticas relativas à Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN). Somente em 2018 foi aprovada a Portaria nº 467, de 7 de 

fevereiro de 2018, que institui o Programa Nacional de Agricultura Urbana e 

Periurbana, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, sob a 

responsabilidade da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

As metas do Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana são as 

seguintes: 

 
I - formalizar parcerias na perspectiva de promover a agricultura urbana, 

na forma de produção agrícola sustentável, comunitária e/ou doméstica, 

por meio da introdução de tecnologias de produção sustentáveis como 

catalizador da segurança alimentar, geração de renda e inclusão social; 

II - fomentar o desenvolvimento de ações voltadas para a gestão e o 

aperfeiçoamento das ações de agricultura urbana e periurbana; III - 

promover a conscientização de possíveis financiadores para a agricultura 

urbana e periurbana; e IV - sensibilizar as esferas estaduais e municipais 

para desenvolver políticas regionais e municipais de agricultura urbana e 

periurbana, principalmente nas escolas e associações comunitárias 

(BRASIL, 2021). 

 

Na esfera estadual, o Estado de São Paulo fomenta alguns programas 

 
[...] como o Programa São Paulo Orgânico e Guarapiranga Sustentável. O 

primeiro programa foi lançado em 2013, por meio de uma parceria 
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entre a Secretaria do Meio Ambiente (SMA) e a SAA. Até esse momento, 

investiu em cursos de capacitação e gestão da agricultura orgânica 

direcionada aos técnicos da SAA, além de ter previsto o financiamento 

de até R$ 100.000,00 por agricultor e até R$ 400.000,00 por cooperativa 

que pretenda efetivar a transição da agricultura com uso de agrotóxicos 

para a agricultura orgânica. (...) Já o Programa Guarapiranga Sustentável 

trata-se de uma iniciativa do governo com o objetivo de incentivar a 

agricultura orgânica e familiar próxima ao reservatório Guarapiranga, a fim 

de recuperar e preservar as áreas de mananciais. Em ambos os 

programas, não há especificação no que tange ao incentivo da agricultura 

urbana agroecológica, embora o Programa Guarapiranga Sustentável 

atue em regiões próximas aos centros urbanos da cidade de São Paulo, 

Embu das Artes, Itapecerica da Serra e São Lourenço (GUIACHÉ; 

PORTO, 2015, p. 49). 

 
Na próxima seção será abordado o processo histórico e como uma ação 

pública atual, o Programa Horta Urbana contribui para fomentar a AUP no município 

de Jundiaí-SP. 

 
4. A AUP EM JUNDIAÍ-SP: O PROJETO HORTA URBANA 

 
No âmbito do município de Jundiaí há o Programa Horta Urbana que é uma 

política pública voltada aos agricultores urbanos e periurbanos. 

O Programa Horta Urbana foi criado em 2021 e visa oferecer alternativas para 

promover a segurança alimentar dos munícipes de Jundiaí e uma fonte de renda 

alternativa para a população, estimular a economia solidária e as práticas 

comunitárias em espaços públicos e ainda estimular o contato de crianças e 

adolescentes com a natureza. Além disso, as hortas também contribuem com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (PREFEITURA DE JUNDIAÍ, 2021). 

O mapeamento das áreas com bairros de “maior vulnerabilidade já foi 

realizado e inicialmente são 15 áreas disponibilizadas, que abrangem os bairros: 

Novo Horizonte, São Camilo, Santa Gertrudes, Vila Nambi, Fazenda Grande, 

Cecap, Jardim do Lago, Ivoturucaia, Jardim Tamoio, Caxambu, Vila Maringá e 

Alvorada” (ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ, 2021). 

“A definição das áreas levou em consideração aspectos como topografia e 

insolação dos terrenos e a proximidade com áreas que apresentam maior 

vulnerabilidade social. Nas hortas poderão ser cultivadas hortaliças, plantas 

medicinais, aromáticas, ornamentais e espécies frutíferas” (ESCOLA DE GESTÃO 

PÚBLICA DE JUNDIAÍ, 2021). 

Para se candidatar ao Programa Horta Urbana é necessário se cadastrar no 

“site da Prefeitura, ser morador de Jundiaí, participar do curso de capacitação, com 

obtenção do certificado de aptidão; comprometer-se com as atividades de 

manutenção da horta e atender as legislações vigentes. Cada interessado pode 

se candidatar para até duas áreas” (TVTEC JUNDIAÍ, 2021). 

A prioridade será para pessoas que tenham residência próxima ao local da 

horta, que façam “o uso coletivo do espaço como grupos representados por 

associações de bairro e organizações sociais. O município ficará responsável pela 

preparação dos canteiros e pela oferta inicial de insumos aos interessados em 
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situação de vulnerabilidade, inscritos no Cadastro Único” (TVTEC JUNDIAÍ, 2021). 

A ação multiplataforma da Prefeitura de Jundiaí com foco em incentivar o uso 

de espaços em área urbana para o cultivo de verduras e legumes, promovendo a 

geração de renda e a alimentação saudável, denominado Horta Urbana, teve o 

primeiro ciclo de capacitação realizado na Unidade de Desenvolvimento Ambiental 

(UNIDAM). A capacitação conta com módulos teóricos e práticos que auxiliarão as 

pessoas interessadas em cultivar os espaços desde o trato com o solo, plantio, 

colheita até a comercialização (ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DE JUNDIAÍ, 

2021). 

O Programa Horta Urbana é coordenado pelo gestor de Planejamento Urbano 

e Meio Ambiente e pela diretora de Urbanismo da Unidade de Gestão de 

Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA). O programa também conta 

com o apoio das Unidades de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, 

Infraestrutura e Serviços Públicos, Assistência e Desenvolvimento Social, Escola 

de Gestão Pública, Governo e Finanças, Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (PREFEITURA DE 

JUNDIAÍ, 2021). 

O município de Jundiaí (Mapa 1) possui localização privilegiada, estando entre 

as regiões de Campinas e São Paulo, além de ser cortada por duas vias de acesso 

muito importantes, quais sejam as Rodovias Anhanguera e Bandeirantes. 

 
Mapa 1. Localização do município de Jundiaí – SP 

 

Em 2017, segundo o IBGE, o município possuía o 7º maior Produto Interno 

Bruto (PIB) do Estado de São Paulo no valor de R$ 39,8 bilhões e PIB per capita 

de R$ 100.679,50, maior que o de todas as capitais do país, e 109% maior que o 
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PIB per capita do Estado de São Paulo (IBGE, 2017). Jundiaí possui um IDH de 

0,822, sendo considerado alto (IBGE, 2016). 

Em 2019, segundo dados da Prefeitura Municipal, Jundiaí possuía o 9º PIB 

industrial do Estado de São Paulo e o 7º PIB em prestação de serviços e comércio. 

Apesar dessa importância do setor industrial e de comércio e serviços, a agricultura 

e o espaço rural tiveram e ainda têm importância fundamental no processo de 

formação e consolidação do município, sendo conhecido nacionalmente pela 

expressiva produção de uva e morango. 

De acordo com o IBGE – em 2010, a população total correspondia a 

370.126 habitantes, sendo que a população urbana era de 354.204 (95,7%) e a 

rural de 15.922 (4,3%). A densidade demográfica no município era de 858,42 

habitantes por km². 

Atualmente, segundo o IBGE (2020), Jundiaí conta com uma população total 

de 423.006 habitantes. Em relação à participação dos setores econômicos no Valor 

Total Adicionado, Jundiaí aparece com 74,99% no setor de comércio e serviços, 

24,67% no setor industrial e 0,34% no setor agropecuário (SEADE, 2017). 

As dinâmicas proporcionadas pelo espaço periurbano a partir da análise do 

processo de urbanização difusa, que se intensificou na década de 1980 no 

município de Jundiaí, fez com que houvesse um avanço das áreas urbanas sobre 

as rurais. Sendo assim, a tarefa de delimitar tais espaços se torna cada vez mais 

complexa. 

Não é possível pensar no município de Jundiaí considerando apenas o 

perímetro urbano, pois ocorreu o processo de expansão urbana sobre as áreas 

rurais. Essa é a situação das grandes cidades do Brasil, principalmente as que se 

situam mais próximas de regiões metropolitanas. 

No município de Jundiaí a constituição dos espaços periurbanos está 

relacionada a formação de uma excelente e complexa rede viária, que proporciona 

a circulação e o acesso rápido ao trabalho e, principalmente, pela ação do mercado 

imobiliário que passa a atuar interessado nas particularidades desses espaços, 

como é o caso da proximidade com a natureza. 

Nos espaços periurbanos do município de Jundiaí de um lado, há a 

permanência de “territórios rurais tradicionais constituídos historicamente a partir 

do trabalho do colono-imigrante e, certamente, pela presença significativa da 

produção agrícola familiar em regime de pequena propriedade” (NORONHA, 

HESPANHOL, 2008, p. 95). De outro lado, essas áreas rurais passam a combinar 

conteúdos e expressões entendidas como urbanas, como é o caso dos loteamentos 

irregulares e os condomínios residenciais fechados. 

O processo de produção do espaço em Jundiaí é dotado de uma 

complexidade espacial, o que de fato resulta na constituição de inúmeros territórios 

urbanos que, atualmente, tem extrapolado os limites geográficos da cidade 

impostos pelas secretarias municipais com fins de planejamento e equidade 

territorial. Tal movimento da sociedade capitalista, que é o mesmo da urbanização 

contemporânea, tem posto em evidência a existência de um “campo” que 

transcende o agrário e o agrícola. 
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5. CONCLUSÕES 

 
Portanto, a agricultura urbana sempre esteve presente nas cidades, pois esta 

é considerado um importante meio de produção de alimentos. Além disso, deve-se 

considerar a identidade dos habitantes que viviam no meio rural e passaram a 

morar nas cidades e encontraram na AU uma oportunidade de continuar 

produzindo alimentos, tanto para comercialização dos produtos, quanto para o 

autoconsumo. 

Outras dimensões da AU a serem consideradas são a ambiental, econômica 

e a social. A primeira dimensão, está muito relacionada a sua capacidade de 

contribuir para a manutenção e recuperação de áreas verdes, o que pode favorecer 

o aumento da biodiversidade urbana, enquanto que, as outras duas dimensões 

podem resultar em melhorias na segurança alimentar e nutricional, ampliando a 

disponibilidade de alimentos para a população mais carente, e garantindo a 

chegada de alimentos frescos para os consumidores de baixa renda, além de 

possibilitar a geração de ocupação e renda. 

A conscientização e o incentivo à realização da AU, em especial, nas grandes 

cidades, podem gerar profundas transformações e aumentar a qualidade de vida 

da população urbana. No entanto, a prática da AU ainda carece de políticas 

públicas, sendo a esfera municipal a mais apropriada para se elaborar essas 

políticas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O crescimento populacional exponencial traz consigo um aumento das áreas 

urbanas. Logo, áreas antes ocupadas pela mata nativa dão lugar a edificações. 
Essa urbanização modifica a estrutura física e biótica do lugar, afetando processos 
biológicos e alterando as condições climáticas (BRUN & LINK, 2007). 

A amplitude térmica, alagamentos e baixa qualidade do ar são algumas das 
alterações ambientais causadas pela concentração de construções em uma 
determinada área ligado a um descaso político diante da adoção de políticas 
públicas sustentáveis e seguras. Com isso, a qualidade de vida da comunidade 
também diminui. Estudos comprovam que há um aumento significativo no número 
de internações por doenças respiratórias em locais com maior emissão de 
poluentes atmosféricos (LEÃO et al., 2018). 

A arborização urbana desempenha diversas funções para qualidade de vida 
tanto para população nas cidades como também para os demais organismos vivos 
ao redor e dentro dos grande centros, incluindo melhorias estéticas, na qualidade 
do ar, atuando como quebra-vento, aumentando a umidade do ar e reduzindo a 
amplitude térmica nas cidades (ou seja, auxilia na estabilização climática) (LEAL; 
BIONDI; BATISTA, 2014). A arborização urbana também pode fornecer abrigo e 
alimento para animais, proporcionar sombra e lazer em parques, praças, jardins, 
ruas e avenidas (SALVI et al., 2011). Além disso, é possível diminuir a poluição 
sonora e reter poluentes responsáveis pela degradação da camada de ozônio e 
causadores do efeito estufa (ROSSATTO; TSUBOY; FREI, 2008). 

A qualidade alimentar também tem diminuído, e a redução no tamanho das 
residências dificulta o cultivo próprio de alimentos. Com isso, o cultivo vertical, 
mesmo sendo uma técnica antiga surgida na Babilônia há mais 2.500 anos 
(CRUMPACKER, 2018), tem sido uma ótima opção para se reproduzir - em menor 
escala - em lugares com pouco espaço, como apartamentos e casas sem quintais. 

Reunindo a necessidade de soberania alimentar e melhorias na temperatura 
e ambiente dos espaços urbanos, os telhados verdes são uma alternativa 
sustentável e acessível, a capacidade de implementação de diferentes tipos de 
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espécies vegetais em coberturas e edifícios é uma técnica de redução de danos 
ambientais e que vem crescendo cada vez mais em diversos lugares pelo mundo 
nos últimos 50 anos (LI & YEUNG, 2014; TASSI et al., 2014) e demonstrando os 
mais diversos benefícios para as cidades, a saúde individual e o desenvolvimento 
sustentável (AMATO-LOURENÇO et al., 2016). 

Dado esse contexto, o presente trabalho tem por objetivo retratar a revisão 
bibliográfica e a tradução científica por meio de panfletos e vídeos realizados pela 
equipe das engenharias coordenada pelo professor Humberto Dias Vianna, dentro 
do projeto Hortas Urbanas da Universidade Federal de Pelotas. 

 

2. METODOLOGIA 
 

O projeto Hortas Urbanas conta com uma equipe multidisciplinar que se reúne 
periodicamente para atender as demandas das comunidades assistidas e discutir 
possíveis soluções, dividindo as tarefas entre equipes. 

Levando a pauta o tema construções sustentáveis, a equipe das engenharias, 
coordenada pelo professor Humberto Dias Vianna é composta por três alunos de 
Ciências Biológicas e uma aluna de Engenharia Ambiental e Sanitária, ficou 
encarregada de criar materiais sobre o assunto que pudessem ser levados até as 
comunidades. 

Foram então discutidas as melhores formas de construção sustentável dentro 
das grandes cidades, levando em consideração a dificuldade, custo e as 
necessidades das comunidades assistidas. Chegou-se então a três temas que 
seriam abordados pela equipe: telhados verdes, hortas verticais e arborização 
urbana com espécies nativas. 

A partir de então passou-se para um trabalho de análise e estudo de artigos 
e livros, como o Manual do Arquiteto Descalço de Van Lengen. Em reuniões da 
equipe os textos foram discutidos e as tarefas elencadas para cada aluno. 

Com o auxílio das ferramentas de edição de imagens da plataforma de design 
gráfico Canva e o aplicativo de edição PhotoScape v 3.6.5 foram criados panfletos 
digitais ilustrados para a publicação nas redes sociais do projeto, bem como 
posterior impressão e distribuição física para as comunidades. Foram também 
gravados vídeos que foram editados com a ajuda da ferramenta Sony Vegas Pro 
11.0 para a divulgação nas mídias digitais. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

3.1 Telhados Verdes 
 

É evidente que um dos maiores problemas atuais nos meios urbanos é a 
redução de áreas verdes, a qual ocasiona a ocorrência das chamadas “ilhas de 
calor” que interferem nas condições de umidade relativa do ar, além da presença 
de poluentes particulados (CERÓN-PALMA et al. 2013). Devido a permanência de 
estruturas asfaltadas e lisas presentes nas cidades o escoamento da água da 
chuva não é realizado de forma correta, ocasionando enchentes e transtornos 
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para a população, principalmente em comunidades periféricas que carecem de 
estruturas seguras, saneamento básico, dentre outros direitos (ALVES & DE 
PAULA, 2021). 

Os telhados verdes ou também denominados “cobertura verde” são 
aplicações cuja necessidade de implementação têm aumentado devido à crescente 
urbanização e crises climáticas decorrentes da modificação do ambiente de forma 
destrutiva pelo homem nos últimos anos. São caracterizados pela implementação 
de diferentes espécies vegetais em telhados de edificações e espaços urbanos em 
geral caracteriza-se como um sistema de arquitetura que permite o cultivo e o 
crescimento de plantas sobre uma laje inclinada ou plana impermeabilizada 
(CORRENT & LEHMANN, 2016). 

Portanto, a implementação de um telhado verde apresenta diversos 
benefícios frente a situação atual, dentre eles a redução da temperatura local 
devido cobertura vegetada, controle do escoamento da água chuva pelas plantas 
dispostas nas superfícies, isso ocorre pela interação substrato e planta, que 
estocam e utilizam parte da água de chuva, liberando a água mais lentamente ao 
meio externo, muitas vezes pela capacidade de evapotranspiração das plantas, 
essa evapotranspiração realizada por plantas, além de auxiliar no escoamento 
torna o ar circundante mais úmido, mantendo a qualidade do ar nas cidades 
(FERREIRA, 2007). 

Visto a necessidade de implementação de uma cobertura verde para 
melhoria da qualidade de vida das comunidades foram produzidos folders 
educativos sobre a importância de um telhado verde, quais suas camadas e 
benefícios, dentre outros aspectos de cunho informativo (Figura 1). Além disso foi 
apresentado para as comunidades por um encontro virtual através da plataforma 
WebConf*, como construir um telhado verde a partir de materiais acessíveis, que 
permita a coleta da água da chuva para armazenamento e posterior uso (Figura 2). 

 
 

Figura 1. Parte frontal do folder produzido sobre Telhados Verdes.



 

150 
 

 

Figura 2. Esquema de como montar um telhado verde. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2 Hortas Verticais 
 

O cultivo vertical já está presente na história da humanidade desde a 

construção dos jardins verticais na Babilônia a 2.500 anos (CRUMPACKER, 

2018). Porém, o conceito só foi popularizado no meio urbano nos anos 1990, 

quando o botânico francês Patrick Blanc desenvolveu um sistema de cultivo em 

paredes com o uso de hidroponia e denominou o projeto como “Mur vegetal”, ou 

parede verde (PASTEL et al., 2018). A primeira fazenda vertical foi implementada 

em Singapura no ano de 2013, contando com 120 torres de alumínio e um sistema 

de rotação que garante a distribuição de luz. Em menor escala, podemos encontrar 

no mercado protótipos de hortas verticais automatizadas, com sistema de irrigação 

próprios (VEIGA & MONTANHA, 2021). 

Hoje o cultivo de hortas verticais ganha destaque no meio urbano. Trata-se 

de um sistema de fácil manejo que permite o cultivo em pouco espaço e sem 

sazonalidade. Estudos demonstram que esse modo de plantio produz de 5 a 10 

vezes mais por metro quadrado que o sistema convencional em canteiros 

(VENTURA & ROMÁN, 2017). Há ainda a possibilidade da confecção dessas hortas 

com o uso de materiais reciclados, o que reduz o lixo no ambiente. 

Dado o contexto, foram elucidados três modelos de hortas verticais com 

materiais de baixo custo: garrafas pet, bombona (Figura 3) e cano de PVC. Posts 

ilustrativos e vídeos foram criados demonstrando o passo a passo na confecção de 

cada modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Post produzido sobre horta vertical com bombona. 
 

3.3 Árvores Nativas 
 

Até o momento, foram elucidadas 16 espécies de árvores nativas, todas 
frutíferas com potencial econômico, alto potencial ecológico e ambiental e que 
podem ser amplamente utilizadas em projetos de arborização urbana em ruas, 
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parques, avenidas e áreas verdes urbanas. Entre elas estão algumas mais 
conhecidas como a Aroeira-vermelha, Butiá, Araçá e Pitangueira e algumas um 
pouco menos conhecidas e utilizadas em projetos de arborização como a 
Goiabeira-serrana e o Araticum-quadrado-da-restinga. 

Foram criados posts didáticos contendo as informações mais pertinentes em 
relação aos benefícios que a arborização urbana com árvores nativas desempenha 
dentro das cidades e também os serviços ecológicos e ambientais prestados ao 
planeta (Figura 5), assim como também uma lista das árvores que foram elucidadas 
para utilização nos projetos de arborização urbana (Figura 4). 

Além disso, a implementação de projetos de arborização urbana podem ser 
utilizados como laboratório de aprendizagem dentro da educação ambiental, seja 
em áreas verdes urbanas ou nos espaços verdes dentro de escolas as quais o 
projeto atua. Dessa forma, é possível conscientizar não só a importância ecológica, 
ambiental e social de se manter as árvores nativas nas áreas urbanas, mas também 
elucidar o que de fato é uma planta/árvore, demonstrando como esses indivíduos 
são dotados de inteligência e senciência e lidam com as mais diversas variações 
no ambiente. Com este pensamento, que vem sendo amplamente discutido 
principalmente a partir dos anos 80 por pesquisadores dentro da área de 
inteligência e cognição em plantas, é possível trazer um maior senso de empatia 
pelo mundo vegetal, que é negligenciado e inferiorizado desde tempos antigos. 
Assim, temas como a fisiologia vegetal, anatomia, fitossociologia e ecologia podem 
ser elucidados em diálogos com as comunidades e escolas. 

A maioria dos projetos de arborização urbana foram conduzidos sem muitos 
critérios técnicos, utilizando pouca diversidade de espécies e a maioria sendo 
exóticas, o que pode trazer prejuízos ao meio biótico em que estão inseridas, 
competindo com espécies nativas e reduzindo a diversidade de fauna e flora. 

Dessa forma, está sendo utilizado um guia de arborização urbana 
desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Pelotas, que contém informações 
detalhadas sobre as espécies que podem ser utilizadas em projetos de arborização, 
assim como as precauções quanto ao local a ser plantado, pois se 

mal planejado, o plantio das árvores podem trazer prejuízos a empresas 
prestadoras de serviços elétricos e de serviços sanitários, entupindo redes de 
esgotos e até destruindo ruas, calçadas e muros de edifícios (PIRES et al., 2010; 
SILVA; LEITE; TONELLO, 2014). 
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Figura  4. Parte interna de um dos panfletos produzidos (lista de árvores). 

 
 
 

Figura 5. Parte de um post produzido (benefícios ambientais da arborização 
urbana). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Plantas Alimentícias não-convencionais (PANC) 
 

As plantas alimentícias não convencionais são muito importantes no 
desenvolvimento junto às tecnologias sustentáveis pois são fontes nutritivas e 
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acessíveis para população de baixa renda. Desse modo, foi pensado uma 
estratégia de educação dessa população por meio de folders informativos (Figura 
6), sob orientação de uma professora da gastronomia e outra professora 
especialista em PANC, abordando algumas espécies que ocorrem com mais 
abundância no Rio Grande do Sul, como identificar e como preparar pratos a partir 
da planta em questão (Figura 7). 

 

 
Figura     6. Frente     de folder informativo produzido sobre Bertalha-coração, uma planta 

alimentícia não-convencional (PANC) 

 

 

Figura 7. Verso de folder informativo sobre Bertalha-coração, contendo formas de 
preparo e receita. 
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3.5 Contato virtual com as comunidades 

 

Foi criado também um grupo de whatsapp o qual o projeto Hortas Urbanas 
mantém contato com as comunidades, enviando e elucidando as melhores 
alternativas para iniciar e manejar hortas nas regiões de Pelotas, tais como 
esquemas, vídeos e áudios para melhor comunicação (Figura 7). 

 
 

 

Figura 8. Esquema elucidando a construção de uma proteção para horta. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

O projeto das tecnologias sustentáveis aliada ao Hortas Urbanas UFPel 
contribui para o desenvolvimento das hortas comunitárias nas áreas urbanas e 
possui o objetivo de desenvolver o plantio de PANC, construção de hortas verticais, 
cobertura vegetal e arborização urbana, a partir de organizações com a 
comunidade a depender da demanda de cada bairro, ao mesmo tempo que 
desenvolve materiais didáticos para as comunidades e mantém o contato virtual 
por meio de redes sociais para o auxílio na construção e demais cuidados dessas 
hortas. Essas propostas visam incentivar uma alimentação mais saudável e 
produção independente, assim como práticas sustentáveis que melhoram a 
qualidade de vida das populações nas áreas urbanas e que podem fornecer 
melhorias das condições climáticas atuais, além de diversos serviços ecológicos e 
ambientais ao planeta. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, o processo de urbanização ocorreu de maneira tardia e 
acelerada, assim como outros países de desenvolvimento complexo, ocasionando 
o crescimento desordenado das cidades, principalmente, após a década de 
cinquenta, com o fenômeno do êxodo rural, impulsionado pela rápida 
industrialização no país. 

Atualmente, a maior parte da população brasileira reside em áreas urbanas, 
visto que as cidades passam a se tornar um lugar que oferece uma gama de 
oportunidades, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. 
Contudo, em meio às constantes pressões dos centros urbanos, a sociedade 
começa a enfrentar problemas de diferentes ordens, consequentemente, 
prejudicando a saúde dos citadinos. 

Quando ocorre a expansão do sítio urbano, sem um planejamento 
ambiental e urbanístico, o ser humano se afasta cada vez mais do ambiente 
natural. Em alguns locais, na maioria das cidades, principalmente, de médio a 
grande porte, verifica-se no meio do predomínio de construções e pavimentações 
urbanas a resistência da vida vegetal, como, por exemplo, árvores e plantas em 
avenidas, pequenas hortas em quintais, varandas e terraços, o cultivo de produtos 
agrícolas e pecuários em locais públicos e privados (SANTOLIN, 2010, p. 13-14). 

Segundo ARRUDA (2006 apud UNDP, 1996) a relação do homem com a 
terra ainda é visível, pois continuaram-se os movimentos de produções de 

vegetais e criações de animais domésticos dentro dos limites ou ao redor das 
cidades em diversos países, especialmente, naqueles que estão em 
desenvolvimento, tal discussão remete a agricultura urbana e peri-urbana (AUP). 

A agricultura urbana não é um processo recente, com o passar dos anos, 
vem se tornando objeto de estudos em nível nacional e internacional, de acordo 
com o documento elaborado por diversas organizações, verificou-se que à medida 
que o processo de urbanização das cidades se expande, acontece uma crescente 
insegurança alimentar, especificamente, entre as populações que vivem à mercê 
da pobreza e da extrema pobreza, como é o caso da América Latina (FAO; MDS; 
IPES; RUAF apud SANTOLIN, 2010, p. 9). 
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O incentivo a agricultura em áreas urbanas ganharam bastante destaque na 
América Latina, Caribe e África, devido os índices elevados de desigualdade social 
e pobreza, por meio da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 
Alimentação – FAO, juntamente, com o Ministério do Desenvolvimento Social – 
MDS, no Brasil, com vistas a garantir a segurança alimentar e nutricional a todos, 
bem como geração de renda (AMARAL, 2010, p. 64). 

No estado do Amazonas, percebe-se nas pesquisas mais recentes uma 
preocupação maior em conhecer, em sua totalidade, as práticas agrícolas de 
áreas urbanas, um assunto ainda tampouco difundido no meio acadêmico. 

Neste sentido, o que pretende-se evidenciar é que no meio urbano 
predomina-se atividades, diretamente, voltadas aos setores secundários e 
terciários, porém, a agricultura, uma atividade econômica que é, essencialmente, 
exercida no campo, está sendo praticada ao redor ou dentro das cidades, como 
é o caso da cidade de Manaus, capital amazonense. 

Em Manaus, o estudo de NASCIMENTO (2014) acerca da Comunidade 
Nova Esperança, enfatiza as vantagens da agricultura urbana, tais como: a 
facilidade na comercialização dos produtos e a produção ininterrupta ao longo do 
ano, enquanto que BERNARDES e NODA (2012) identificaram diferentes pontos 
de processos de vulnerabilidade ambiental na agricultura urbana de Manaus, 
especificamente, na comunidade Cidade de Deus, como o despejo inadequado de 
resíduos sólidos, assoreamento e poluição dos cursos d’água, entre outros, 
associados a precariedade nas propriedades, infra-estrutura e saneamento 
básico, interferindo de maneira imediata nos espaços agrícolas. 

Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo analisar a dinâmica 
da agricultura urbana na Comunidade Cidade de Deus, Manaus - Amazonas. Para 
tal, tornou-se imprescindível relatar o processo histórico de formação da 
comunidade e/ou bairro, identificar os diferentes tipos de usos da terra e 
apresentar a rede de comercialização. 

 

2. METODOLOGIA 
 

O recorte espacial de análise apoiou-se na comunidade agrícola, que 
recebe o mesmo nome do bairro em que está inserido - Cidade de Deus -. Este 
bairro está localizado na zona norte da cidade de Manaus (Figura 1), abrangendo 
uma área territorial de 676,76 ha e uma população residente de 82.919 habitantes 
(SEDECTI, 2017). 

A criação do bairro Cidade de Deus, juntamente com outros seis novos 
bairros, se deu na última delimitação territorial ocorrida no município, por meio da 
Lei Municipal nº 1.401, de 14 de janeiro de 2010 (MANAUS, 2010). 
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Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo. 

 

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico em teses, 
dissertações, livros e periódicos internacionais e nacionais. Desse modo, a 
pesquisa apoiou-se na abordagem teórica acerca da Agricultura Urbana (AU) de 
Mougeot (2000). 

Segundo MOUGEOT (2000) seis determinantes são comumente usados 
para conceituação da AU, sendo estes: (i) localização intraurbana ou periurbana; 
(ii) tipos de atividade econômica; (iii) tipos de áreas em que a agricultura é 
praticada; (iv) escala e sistema de produção; (v) tipos de produtos (categorias e 
subcategorias dos produtos alimentícios ou não alimentícios; (vi) destinação dos 
produtos e sua comercialização. 

O referido autor aborda que, dentre os determinantes, o mais 
preponderante para definição da agricultura urbana é a característica locacional, 
um fator importante no contraste da AU com à agricultura rural (AR), pois os outros 
elementos podem ser aplicados, igualmente, ao entendimento da AR. Assim, 
Mougeot (2000) descreve que, para além da localização, o que distingue 
decisivamente a AU e AR é A integração e interação da agricultura no sistema 
econômico e ecológico urbano, na qual denominou de “ecossistema urbano”. 

A pesquisa possui um caráter exploratório-descritivo combinado que se 
preocupa em descrever, de maneira geral, determinado fenômeno, como estudo 
de caso, na qual se realiza análises empíricas e teóricas. Ademais, os estudos 
exploratórios visam “aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, 
fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 
modificar e clarificar conceitos” (LAKATOS, MARCONI, 2003, p. 188). 
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No que concerne à coleta de dados, os mesmos foram obtidos através de 
entrevistas com os sujeitos sociais, durante as visitas de campo na agricultura 
urbana do Cidade de Deus, que ocorreram no ano de 2019, especificamente entre 
os meses de julho a setembro. Para este estudo, optou-se pela entrevista 
despadronizada ou não-estruturada, este tipo de entrevista é descrito por 
MARCONI & LAKATOS (2003) como: 

O entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em 
qualquer direção que considere adequada. É uma forma de poder 
explorar mais amplamente uma questão. Em geral, as perguntas são 
abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação informal. 
(MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 279); 

 

Assim, foi elaborado um roteiro de tópicos relativos à temática que se pretende 
investigar, tais como: (i) formação história do bairro e/ou comunidade estudada; (ii) 
origem dos sujeitos residentes daquela localidade; (iii) tipos de produtos cultivados; 
(iv) vantagens e desvantagens da prática agrícola em áreas urbanas, do ponto de 
vista do produtor e (v) funcionamento da comercialização dos produtos. 

O tópico (i) foi direcionado a entrevista com uma das fundadoras do bairro, 
na primeira visita de campo que, também, serviu para explorar o ambiente, pois era 
desconhecido até então, os demais tópicos foram destinados aos produtores 
agrícolas residentes da comunidade, na segunda visita. 

As entrevistas foram realizadas ao chefe de família, responsável pela 
produção agrícola, quando ausente, optou-se por outro membro familiar com idade 
acima de 18 anos, tal situação ocorreu duas vezes. Ao todo foram entrevistadas 8 
pessoas da Comunidade, que estavam presentes na hora da visita. Cabe ressaltar, 
que o tipo de registro dos entrevistados se deu por gravador de voz e caderneta de 
anotações, além da máquina fotográfica. 

Com relação ao mapeamento, realizou-se em ambiente SIG – Sistema de 
Informações Geográficas-, usando o software QGIS 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Uma breve contextualização histórica do bairro Cidade de Deus 
 

No meio de muitas iniciativas de políticas de desenvolvimento para o 
processo de expansão e ocupação da cidade de Manaus, enfatiza-se a Zona 
Franca de Manaus, que exerceu um forte poder de atração devido a chegada 
de muitas indústrias, ocasionando um intenso fluxo migratório para a capital 
amazonense, consequentemente, impactando de maneira significativa o quadro 
populacional do estado do Amazonas (CRUZ, 2007, p.29). 

Além disso, outros motivos propiciaram a mobilidade das famílias 
camponesas- ribeirinhas em direção a Manaus, das quais pode-se citar as 
condições naturais, como as cheias e vazantes anuais da Amazônia, que 
impossibilita o desempenho da produção agrícola em determinados períodos, 
associados à ausência de infraestruturas nas comunidades camponesas 
(NASCIMENTO, 2014). 
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Assim, muitos conjuntos habitacionais surgiram em Manaus, porém, a 
cidade não possuía capacidade para comportar o forte fluxo migratório, o que 
levou a ocupação em áreas periféricas e irregulares, em áreas de riscos, como, 
por exemplo, as margens inundáveis de igarapés e encostas susceptíveis a 
deslizamentos. 

Neste contexto, se deu a criação de vários bairros, que se iniciou por meio 
de ocupações, denominadas, popularmente, de invasões, com a ausência de 
planejamento urbanístico-ambiental adequado, dentro dessa perspectiva, se 
revela a formação histórica do bairro Cidade de Deus. 

A partir do relato de uma das fundadoras, em concordância com 
documentos históricos, a comunidade tem suas origens por volta da década de 
90, quando diversas famílias sem-terra, advindas de outros municípios do 
Amazonas e estados brasileiros, ocuparam de maneira irregular a região, do 
ponto de vista dos princípios legais, essas famílias foram lideradas por um grupo 
de cinco mulheres, que foram responsáveis pela fundação de vários bairros, 
atualmente consolidados em Manaus, localizados na zona leste e norte da 
cidade. 

Como a área pertencia ao estado, adentrou, primeiramente, uma base de 
mil famílias e, após dois anos, se fixaram de fato no local, devido à constante 
retirada dos mesmos pela força-tarefa, com isso chegaram novas famílias, 
acelerando o crescimento da comunidade. A fundadora entrevistada relatou o 
motivo e o funcionamento da ocupação na comunidade, além de afirmar que o 
nome do bairro se deu por meio de um sorteio entre os moradores. 

Muitas famílias não tem moradia, e na nossa época nós não fazia, nós 
não vendia, nos invadia e dava pro pessoal, não é como hoje, as 
invasões são cabide de emprego hoje. Nos coordenava, tu chegava 
e tu precisa, então vai ficar aqui, mas tu não pode vender e nem pode 
dar, se tu não quiser pode devolver pra comissão. Porque a invasão 
é isso, é você assentar famílias, não é vender o terreno pra A, B e 
C não. 

 

Em janeiro de 2010, por meio do decreto da seguinte lei municipal n° 
1.401/10, a “invasão” e/ou comunidade nomeada de Cidade de Deus foi 
homologada como bairro, delimitada com uma área territorial de 676,76 hectares, 
o bairro em estudo originou-se do desmembramento de um outro bairro, Cidade 
Nova (MANAUS, 2010). 

Corroborando com a autora Nascimento (2014), quando afirma que o 
processo de formação histórica de muitas produções agrícolas do bairro Cidade 
de Deus, surgiram por doações de terrenos às pessoas de baixa renda naquela 
época, assim, se instalaram no local, e perceberam na agricultura, uma fonte de 
renda para o sustento da família, ainda que em uma área urbana. 

Diante do exposto, percebe-se que essas famílias carregam traços de 
ruralidade que adquiriram nos seus locais de origem, as quais adaptaram para 
dar continuidade em áreas urbanas. 

As unidades de produções agrícolas, para além do autoconsumo das 
famílias, também serve para a comercialização e, tem sido a principal fonte de 
renda da maior parte dos produtores que vivem nesta localidade, alguns 
complementam a renda familiar com a venda de doces, entre outros. 
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As formas de uso da terra na Comunidade Cidade de Deus 
 

Ao longo do processo de formação histórica e socioespacial da comunidade 
Cidade de Deus, verifica-se a existência de diferentes formas de uso da terra, que 
desvelam traços rurais, como as atividades agrícolas que são, essencialmente, 
exercidas no campo, coexistindo com o meio urbano, portanto, pode-se considerar 
que o espaço agrícola inserido dentro do bairro Cidade de Deus, trata-se de uma 
agricultura urbana. 

As unidades de produções agrícolas são encontradas na parte de “baixo” 
da comunidade, conhecida, tecnicamente, como o fundo de vale. O cultivo de 
hortaliças ocorre, principalmente, no sistema convencional, isto é, a céu aberto, 
apenas duas propriedades possuem casas de vegetação, em formato de capela, 
construídas pelos próprios produtores, com materiais improvisados. As casas de 
vegetação possuem a função de proteger as hortaliças de chuvas intensas e dos 
raios solares, porém, a maior parte dos agricultores não têm condições financeiras 
para custear tais casas. 

Nas áreas em que estão localizadas as unidades de produção, também 
encontram-se as casas dos produtores. Dentre as variadas espécies de hortaliças- 
condimentos, as mais cultivadas são o coentro (Micropoganias furnieri), a chicória 
(Cichorium intybus), a cebolinha (Allium fistulosum) e o alface (Lactuca sativa), ver 
Figura 2. 

 
Figura 2 - Unidades de produção de hortaliças na comunidade. 

Fonte: MARQUES (2019). 
 

A mão de obra responsável pelo desenvolvimento da produção de 
hortaliças é constituída, basicamente, pela família e que, em determinado 
período, realiza o contrato de uma ou duas pessoas para atuar na colheita. O 
valor da diária para a força de trabalho extra fica entre quarenta a cinquenta reais 
(R $40,00-50,00), em casos atípicos é necessário permanecer o contrato por 
duas semanas. 

Os produtores destacaram que o cultivo de hortaliças em pleno centro 
urbano, mostra-se bastante viável, devido essa cultura ter um ciclo curto e contínuo, 
logo, o retorno financeiro é mais rápido para os agricultores. Além disso, esses 
produtos ganham destaque na culinária local, pois o cheiro verde, a 
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combinação de cebolinha, coentro e chicória, é bastante utilizado no preparo de 
diversas refeições, inclusive do peixe, um alimento muito consumido na região 
amazônica, desse modo, o mercado consumidor de hortaliças possui uma 
quantidade significativa de apreciadores (NASCIMENTO, 2014). 

Ainda neste espaço agrícola, além do uso da terra para moradia e produção 
de hortaliças, constatou-se que na propriedade de um determinado produtor, foi 
identificado um viveiro e/ou lagoa artificial de peixes em uma determinada 
propriedade, onde são criados cerca de 9 peixes nativos da Amazônia, sendo oito 
pirarucus (Arapaima gigas) e um tambaqui (Colossoma macropomum), conforme a 
Figura 3. 

 
Figura 3 - Viveiro de Peixes na Comunidade Cidade de Deus. 

Fonte: MARQUES (2019). 
 

A alimentação dos referidos peixes consiste, basicamente, em ração e 
peixes menores, sendo estes: bodó (Hypostomus plecostomus), tamoatá 
(Hoplosternum littorale), entre outros. Os peixes da espécie pirarucu e tambaqui 
foram adquiridos através de uma venda feita por um indivíduo, quando os 
mesmos ainda eram filhotes, no ano de 2016 e, atualmente, não têm fins para 
comercialização ou consumo próprio, são apenas para criação, conforme o relato 
do agricultor: 

Eu tenho esses peixes pra cuidar só, não vendo e nem penso, queria 
que minhas filhas conhecessem, elas nunca viram um peixe desse 
tamanho, por isso quis criar, quando morei pra cá, quis fazer porque na 
comunidade de onde vim, a gente fazia isso. 

 

A partir disso, entende-se que os produtores reproduzem atividades 
tipicamente rurais em espaços urbanos, a partir de experiências adquiridas em 
outras comunidades agrícolas de Manaus. 

A ideia do viveiro veio a partir do sistema de irrigação das plantações se 
deu da seguinte maneira: de início, ocorre o preparo do local; depois a construção 
de um tipo de piscina, utilizando madeira e lona, pois a residência fica próximo a 
um curso d’água ou igarapé, assim, efetivou-se o sistema de irrigação. Ao passar 
dos anos, o produtor decidiu que poderia transformar em um viveiro de peixes. 
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Há, ainda, uma terceira forma de uso da terra, que também se encontra 
nesta mesma propriedade, além do viveiro, o campo de futebol (Figura 4). 
Antigamente, no espaço destinado ao campo de futebol, existia uma produção 
agrícola, que precisou ser transferida para outro local, devido a forte presença de 
sombra e para o desenvolvimento de hortas é importante que seja em locais 
ensolarados, o fotoperíodo, um dos principais elementos que influenciam no ciclo 
da planta, afetando, imediatamente, a floração das espécies. 

 
Figura 4 - Campo de futebol na Comunidade Cidade de Deus. 

Fonte: MARQUES (2019). 
 

Diante da escassez de espaços públicos para fins recreativos no bairro, o 
campo foi construído para os moradores das proximidades, onde as partidas de 
futebol acontecem frequentemente, já que fica aberto durante o período matutino 
e noturno. Este campo de futebol possui refletores e redes de proteção custeados 
pelos próprios familiares residentes, responsáveis também pela manutenção das 
mesmas. 

Ao lado do campo de futebol, localiza-se um corredor de açaízeiro (Euterpe 
oleracea) às margens do curso d'água, conhecido regionalmente como igarapé 
(Figura 5). O plantio do açaízeiro se dá por dois motivos: primeiro, a semente é 
usada para arar e adubar a terra das hortaliças e, segundo, a obtenção da bebida, 
o açaí, através da extração mecânica, das máquinas despolpadeiras com o objetivo 
de comercializar para os residentes próximos da casa.Todavia, a comercialização 
deste produto acontece esporadicamente, caracterizando-se mais como uma 
renda complementar, pois a maioria das famílias vivem somente da produção de 
hortaliças, assim, sendo a principal renda familiar. 
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Figura 5 - Açaizeiro (Euterpe oleracea). 
 
 

 

Fonte: MARQUES (2019). 

A dinâmica comercial da agricultura urbana na Comunidade Cidade de Deus 
 

Por meio da execução de entrevistas e visitas de campo, constatou-se 
que a dinâmica comercial da produção de hortaliças geradas na comunidade é 
composta por diferentes atores sociais, como os feirantes, comerciantes, os 
próprios produtores agrícolas familiares, o bacieiro e o consumidor final. 

Os produtores agrícolas desempenham um papel fundamental no processo 
produtivo dos alimentos, em virtude da sua atuação que vai desde o cultivo até a 
colheita dos mesmos. 

Alguns produtores que possuem meios de transportes, como motocicleta 
(Figura 6), se encarregam da comercialização dos alimentos fora de suas 
residências, dirigindo-se para as feiras, como a Feira Municipal do Produtor, Feira 
do Mutirão, Feira do São José, a Feira da Manaus Moderna, no caso desta última, 
está situada na zona sul da cidade de Manaus, que apesar da distância, faz parte 
da circulação de mercadorias. 

 
Figura 6 - Meio de Transporte utilizado na comercialização. 

Fonte: (MARQUES, 2019). 
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As feiras têm sido um dos principais meios para distribuição e comercialização 
dos produtos, constituindo uma relação direta com o consumidor final, sem que haja 
intermediários neste processo. Como CARVALHO e GROSSI (2019) afirmam que 
as feiras livres apresentam-se como uma estratégia eficiente para manter a 
autonomia dos produtores, uma vez que diminui o poder de barganha dos 
supermercados, restaurantes, mercearias, entre outros, consequentemente, 
possibilitando um aumento de rendas e do valor agregado dos produtos, pois leva 
a consideração as dimensões socioeconômicas e culturais. 

No que diz respeito à relação imediata com o consumidor final, existe uma 
outra situação nessa dinâmica comercial da agricultura urbana, seria quando o 
próprio consumidor se desloca até a produção agrícola, que ocorre com pouca 
frequência durante a semana. A partir disso, o preço dos produtos tornam-se mais 
flexíveis, dependendo da quantidade a ser vendida e a perecibilidade, no primeiro 
caso, o consumo da família e, no segundo, as hortaliças que são in natura, 
possuindo um prazo curto de validade, assim, o preço do cheiro-verde varia entre 
R$ 1,50 a R$ 2,00. 

Em alguns casos, ocorre a distribuição indireta como, por exemplo, os 
feirantes e comerciantes que se deslocam até a comunidade para a compra do 
produto e, assim, reabastecer as mercadorias nas feiras e comércios, devido a 
isso ocorre a diminuição do preço, já que os mesmos usam seus próprios meios 
de transportes, acarretando em gastos no trajeto. 

Esses atores sociais dirigem-se a comunidade com uma frequência maior 
durante a semana e compram em quantidades medianas, com isso, conclui-se 
que os feirantes e comerciantes também fazem parte da rede de 
comercialização, pois é através deles que a hortaliça produzida chega ao 
consumidor final. A compra das hortaliças, especificamente, o maço do cheiro 
verde (cebolinha, coentro e chicória) oscila entre R$ 8,00 a R$ 12,00, no preço 
de revenda. 

Ademais, outro ator social que também participa da relação comercial por 
meio da distribuição indireta é o bacieiro, caracterizado por ser um vendedor 
ambulante que comercializa seus produtos em uma bacia, na qual é colocada em 
sua cabeça, onde irá caminhar pelas ruas, podendo ser no próprio bairro ou em 
bairros adjacentes, oferecendo o determinado produto de porta em porta, 
diretamente, para os moradores, isto é, o consumidor final (NASCIMENTO, 
2014). O bacieiro não costuma comprar em grandes quantidades, contudo, 
aparece diariamente na comunidade, comprando em maços para revenda, de 
forma unitária, aos moradores. 

A venda de hortaliças dos feirantes e dos bacieiros segue uma lógica de 
oferta e demanda, quanto mais o produto estiver disponível, menor será o valor 
e vice-versa. Uma questão importante a ser discutida é que em meados de 2019 
o valor do cheiro-verde era vendido a R$1,00, e com a pandemia do Covid- 19, 
na qual um dos efeitos negativos foi o aumento no preço dos alimentos, inclusive 
desse tipo de hortaliça, o preço passou a variar entre R 
$1,50 e R $2,00 para o consumidor final. 

Assim, a distribuição indireta das hortaliças, mais precisamente o cheiro- 
verde, tem sido uma alternativa significativa para aqueles produtores agrícolas 
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que não possuem recursos para transportar seus produtos às feiras livres, dado 
que o mais importante é vender o seu produto, para qualquer indivíduo que 
chegue a comunidade, apenas não é comercializado, quando não estiver 
disponível na área. 

Com relação as vantagens de se realizar práticas agrícolas em áreas 
urbanas, os agricultores citaram: a facilidade em comercializar seus produtos, por 
estar próximo aos centros de distribuição, também mencionaram que o retorno 
financeiro é muito maior do que dos produtores de zonas rurais, já que dependem 
bastante do atravessador, o que foi bem destacado por um dos produtores rurais 
do Cidade de Deus, conforme o relato: 

Se eu morasse em outro interior, lá pras bandas do outro lado do rio, 
estaria na mão dos regatões que pode mentir quanto o custo dos 
produtos, pagariam um preço menor do mercado, e aqui eu sei como tá 
o preço do mercado, eu controlo o preço e transporte, o lucro é maior. 

 
Os agricultores podem cultivar os alimentos durante o ano todo, à medida 

que na várzea, no período da cheia amazônica, os produtores ribeirinhos são 
impedidos de realizar o plantio, em virtude dessas áreas ficarem alagadas. Esse 
período de cheia também influencia o preço dos produtos, já que os principais 
abastecedores dos mercados da cidade de Manaus são os produtores ribeirinhos, 
que moram nos municípios adjacentes à capital amazonense, logo, o agricultor 
urbano precisa aumentar o preço das hortaliças. 

Quanto a desvantagem, uma das principais dificuldades enfrentadas 
pontuada pelos produtores, foram que quando ocorrem as precipitações mais 
intensas, que compreende os meses de dezembro a maio, o adubo posto nas 
hortaliças é levado, e se faz necessário a construção de estufas para que possa 
evitar prejuízos. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
A partir desta pesquisa e entrevistas com os atores sociais, identificou-se 

algumas questões perante a agricultura urbana praticada no bairro Cidade de Deus, 
que para além do consumo próprio, figura-se como uma estratégia de 
sobrevivência, pois é a principal renda de muitas famílias que se encontram nesta 
localidade e para aqueles que esporadicamente trabalham nas produções. 

Com isto percebe-se que é imprescindível a importância da Agricultura 
Urbana como fator de geração de empregos e aumento da renda familiar. Além 
disso, destaca-se que está pratica traduz, diretamente, o modo de vida das pessoas 
de seus locais de origem que, apesar das pressões do centro urbano, continuaram 
a produzir, mesmo com adaptações. 

Ao longo do estudo, constatou-se que vários produtores não possuem 
condições financeiras para construir casas de vegetação, que poderia ter um 
incentivo de políticas por parte do poder público como estimulo para as atividades 
desse ramo. 

Portanto, este trabalho pretende dar visibilidade a essa temática no meio 
social e político, no intuito de que possam apoiar a permanência dessa prática, por 
meio de programas de auxílio e de incentivo aos pequenos agricultores urbanos, 
transformando-o em um instrumento benéfico para o poder público. 
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Assim, incluindo a agricultura urbana nos debates acerca do planejamento urbano 
e ambiental das cidades 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho aborda a questão do comércio e serviços gastronômicos na 

cidade de Buenos Aires, enfocando especificamente aqueles que estão em 
processo de reavaliação patrimonial e de consumo turístico e recreativo. As formas, 
funções e ações representam o núcleo de interesse do trabalho, ao mesmo tempo 
que se estabelecem como eixos de levantamento e análise das informações do 
caso estudado. Tem como foco a cidade de Buenos Aires (núcleo histórico de uma 
área metropolitana que a transcende amplamente, que tem autonomia política 
como Cidade Autônoma de Buenos Aires - CABA), durante 2020-2021, anos em 
que se instala a pandemia COVID-19 na vida cotidiana e que medidas oficiais são 
estabelecidas assim como ocorrem respostas sociais voltadas para o 
enfrentamento da crise. Embora se reconheça que é um tema limitado no universo 
de dimensões potencialmente analisáveis, considera-se que pode fornecer 
conhecimentos úteis para a compreensão do contexto excepcional, bem como 
oportunidades de reflexão sobre as suas consequências socioespaciais e os seus 
possíveis desdobramentos futuros, sobretudo daquilo que se mostra como 
permanência ou ruptura na ordem existente. 

 
2. METODOLOGIA 

 
Na perspectiva do método de investigação, acerca dos procedimentos 

adotados para a pesquisa propriamente dita, quanto à natureza trata-se de uma 
pesquisa básica, cujo interesse foi o desenvolvimento do conhecimento científico 
acerca do tema e do problema proposto. Do ponto de vista da abordagem aqui 
adotada, a pesquisa é predominantemente qualitativa (STAKE, 2011; CRESWELL, 
2014). No que diz respeito aos objetivos, a pesquisa se propôs a ser descritiva, 
procurando caracterizar e identificar opiniões, atitudes e crenças (CASARIN e 
CASARIN, 2012). 

Realizou-se a investigação a partir de estudo de caso (YIN, 2010), de forma 
a permitir uma investigação complexa e comparativa entre os vários objetos 
estudados. Considerando o recorte feito, as análises foram realizadas por trabalho 
de campo com o uso de instrumentos metodológicos de observação não 
participante, de forma a permitir a sistematização dos levantamentos e a 
comparação, tendo sido estabelecido um protocolo de observação que levou em 
conta o entorno das áreas estudadas, a composição paisagística dos usos nas 
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referidas áreas, os fluxos e comportamentos de usuários, a análise das formas e 
das ações nos locais escolhidos. 

Os trabalhos de campo foram feitos dentro do período referido, sempre com 
a observância dos protocolos sanitários exigidos, especialmente com o uso de 
máscara, higienização e distanciamento social. O recorte da análise envolve as 
formas e atividades dos estabelecimentos comerciais integrantes do projeto 
#BACapitalGastronómica, especificamente nos Mercados e Patios Gastronómicos 
referenciados pelo projeto .As observações efetivadas se deram na área da Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) nos mercados de Belgrano (bairro Belgrano), 
San Nicolás (bairro San Nicolás) e Bonpland (bairro Palermo), nos Patios 
Gastronómicos de los Lecheros (bairro Caballito), Parque Patricios (bairro Parque 
Patricios); Costanera Norte (bairro Belgrano) e Rodrigo Bueno (Costanera Sur, 
bairro Puerto Madero). Subsidiariamente foram feitas observações na Ferias de la 
Ciudad localizadas em Congreso (bairro Montserrat) e Balcarce (bairro San Telmo), 
bem como nas feiras Feria Sabe la Tierra de Plaza Roma (bairro Retiro), Barracas 
(bairro Barracas) e Paseo de la Victoria (bairro Almagro). Também foram analisadas 
as chamadas Novas Áreas Transitórias para Pedestres (Nuevas Áreas Peatonales 
Transitorias de la Ciudad de Buenos Aires, na nomenclatura oficial) e os 
estabelecimentos localizados nelas. Além das observações, foram feitas 
entrevistas aleatórias com usuários, comerciantes e consumidores de modo geral. 
A análise contou ainda com o apoio em material jornalístico disponível na internet, 
bem como em informações e documentos oficiais constantes nos sites do governo 
da Ciudad de Buenos Aires e outros dados obtidos por consultas diretas por correio 
eletrônico, telefone ou com o uso do aplicativo Whatsapp. Além disso, os 
levantamentos em campo permitiram a coleta de fotografias e a atualização de 
mapeamentos. 

A investigação foi levada a efeito com o intuito de responder aos seguintes 
questionamentos: de que maneira a crise sanitária da Covid-19 impactou as 
permanências e as rupturas ocorridas nas formas e nas ações de turismo, lazer, 
comércio e consumo? Os protocolos de segurança para evitar a propagação e o 
contágio com o novo coronavírus, que alteraram hábitos e comportamentos, formas 
e produtos, representam mudanças definitivas no relacionamento da sociedade 
com turismo, lazer, comércio e consumo? As novas práticas sociais introduzidas 
pela exigência de segurança sanitária representam uma maior aceitação da 
normatização do espaço público pelo Estado? Tais questionamentos decorreram da 
observância de que muitas atividades econômicas e sociais ligadas ao turismo, ao 
lazer, ao comércio e ao consumo alteraram as suas formas e as suas ações, tendo 
em vista a possibilidade de continuarem ativas com tais modificações. 

Tais questionamentos representam o significado do entendimento daquilo que 
se identifica como permanências e rupturas no curso da História. Embora caiba 
lembrar que 

Apenas do ponto de vista analítico se pode justificar uma oposição 
conceitual entre os termos ruptura e permanência. Ruptura indica 
uma descontinuidade, uma mudança súbita de orientação no curso 
previsível dos acontecimentos, um corte com relação a um conjunto 
de valores e expectativas estabelecidos numa determinada época, 
acompanhado de um salto em direção a uma 
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nova conjuntura, a ser instituída a partir da superação da conjuntura 
precedente. Em todos os casos, é sempre sobre o pano de fundo 
das permanências, isto é, sobre o eixo temporal da continuidade 
dos processos estudados, que se pode pretender identificar e 
assinalar as rupturas. Uma não existe sem a outra: dialeticamente 
unidas, ruptura e permanência constituem um mesmo movimento, 
através do qual se opera a transformação dos processos em curso 
e que equivale, em última análise, ao próprio movimento da 
História. (DUARTE, 2010, p. 1) 

 

Justamente em um momento de crise, quando se vive na transição entre 
dois projetos diferentes, um que vem em curso e outro que busca substituí-lo, é que 
se torna possível avaliar de maneira mais clara as permanências e as rupturas. 
Essa sensação de estar participando de dois mundos distintos, mas simultâneos, 
permite observar aquilo que está em processo de oposição e resistência no seu 
enfrentamento com o que é novo. Ao mesmo tempo, é necessário levar em conta 
que é somente a partir do antigo, em processo de superação, que surgem as 
condições necessárias para a sua ultrapassagem. Ainda segundo Duarte (2010, 
não paginado) pode-se dizer que “na superação, por sua vez, o que é superado 
não é eliminado de uma vez por todas, mas conservado no processo de 
transformação”. Esse é o momento para que se possa analisar as novas formas e 
as novas ações, haja vista que nesse enfrentamento dialético, que representa 
também um reencontro com o passado, se pode aprofundar o entendimento da 
realidade que vivemos. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O governo da cidade de Buenos Aires vem tentando posicionar a cidade como 

a capital gastronômica da América Latina. O programa de governo intitulado 
#BACapitalGastronómica estabeleceu quatro eixos principais para o 
desenvolvimento dessa proposta: conhecer, comprar, cozinhar e comer. O objetivo 
principal do programa é impulsionar o desenvolvimento gastronômico através da 
geração de emprego e turismo. Dentro da programação desta proposta se iniciou 
uma série de incentivos ao desenvolvimento de atividades de gastronomia, tanto 
em locais já existentes como com a criação de novos postos em áreas específicas. 

 
3.1 Mercados e Pátios Gastronômicos em Buenos Aires 

O projeto Mercados y Patios Gastronómicos trabalha para melhorar as 
propostas gastronômicas da cidade, agregando pátios de alimentação e renovando 
espaços com a finalidade de incrementar o prazer e a comodidade na área da 
alimentação. Tem como objetivo gerar, em pontos estratégicos da cidade, mercados 
onde seja possível encontrar produtos de qualidade para o consumo, bem como 
uma variada oferta gastronômica. Justamente nesses pontos de comércio é 
possível encontrar diferentes opções do menu divulgado pelo projeto 
#BACapitalGastronómica, com preço diferenciado (DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO GASTRONÓMICO, 2021a). 



 

174 
 

 

Atualmente participam do projeto três Mercados, Belgrano, San Nicolás e 
Bonpland; e, quatro Patios Gastronómicos, de los Lecheros, Parque Patricios, 
Costanera Norte e Rodrigo Bueno. Todos esses locais contam com remodelações 
recentes que incluíram melhoria no mobiliário das praças de alimentação em 
geral, alteração do layout dos estabelecimentos, regramentos de segurança e 
sanitários, que conferiram um ar renovado a esses lugares. Alguns deles já eram 
tradicionais lugares de compra, como no caso dos três mercados, mas os pátios 
foram implantados em locais novos (Costanera Norte, Rodrigo Bueno e Parque 
Patricios) ou renovados (de los Lecheros), ainda que já houvesse em todos esses 
locais ou em seus entornos alguma tradição de turismo, comércio e consumo 
alimentar. 

a) Mercado Belgrano 
O Mercado Belgrano é o maior dos três mercados participantes do projeto no 

momento. Está localizado no centro do bairro de Belgrano na rua Juramento 
esquina com Ciudad de la Paz. O terreno onde está situado o mercado foi doado 
à municipalidade em 1875 e ao longo do tempo o mercado foi se constituindo em 
um dos locais mais emblemáticos do bairro. A reforma mais recente feita no 
mercado foi no ano de 2017, quando se fizeram concertos gerais na estrutura e 
mudanças estéticas na apresentação dos estabelecimentos. O pátio de 
alimentação existente no edifício foi concluído em 2019, assim como o terraço à 
céu aberto (DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GASTRONÓMICO, 
2021b). 

b) Mercado San Nicolás 
O Mercado San Nicolás está localizado na avenida Córdoba, 1750, quase na 

esquina com a avenida Callao, em uma área de muito movimento da cidade, no 
coração do bairro San Nicolás. Funciona nessa área desde 1905, quando contava 
com cerca de 400 postos de vendas dispostos na rua. Foi a partir de 1966 que 
passou a ocupar o local coberto onde se encontra até hoje. A reforma da estrutura 
e o novo layout do mercado foi terminado em 2017, enquanto em 2019 foi finalizado 
o pátio de alimentação e o terraço à céu aberto que conferiram uma nova ambiência 
para o estabelecimento (DIRECCIÓN GENERAL DE DESSARROLLO 
GASTRONÓMICO, 2021c). 

c) Mercado Bonpland 
A localização do Mercado Bonpland se dá na rua Bonpland, 1660, no bairro 

de Palermo. O mercado constitui uma apropriação iniciada pelos vizinhos da antiga 
planta do mercado que se encontrava abandonado. Em 2003 passa a ser 
compartilhado por assembleias populares de associações de bairro, cooperativas, 
Organizações Não Governamentais (ONGs) e grupos de pequenos produtores, no 
contexto da profunda crise socioeconômica que o país vivenciava naquele 
momento. Procurando dar oportunidades de trabalho para a população excluída, 
o que permite compreender a presença de associações de base entre os sus 
atores. Do ponto de vista social e econômico é o mais diferenciado dos três 
mercados, haja vista que seu funcionamento está todo baseado na economia 
solidária e na produção por autogestão. Três traços são importantes destacar com 
relação ao mercado, segundo Forni, Pighin e Lopresti (2010, p. 1): o fato de 
congregar múltiplas expressões da economia social; a continuidade da experiência 
em que pese os conflitos com o governo local; e a sua localização, 
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que se dá em uma das áreas de maior transformação e valorização residencial, 
comercial e gastronômica da cidade de Buenos Aires. 

d) Patio de los Lecheros 
O Patio de los Lecheros está localizado na avenida Teniente General Donato 

Álvarez, 175 na esquina com a rua Bacacay no bairro Caballito, no limite com o 
bairro Flores. Neste local, durante anos, se localizavam os leiteiros que vendiam o 
leite chegado dos “tambos” no interior da província, trazido por trem até a estação 
localizada nas proximidades. A partir do local os “leiteiros” faziam a entrega na 
cidade. O lugar acabou em desuso a partir de 1961, quando a legislação proibiu a 
comercialização de leite sem pasteurização. Somente em 2016 o local foi retomado 
e inaugurado como um pátio de alimentação como Patio de los Lecheros. 
Funcionam no local diversas propostas gastronômicas e de entretenimento em 
geral, tais como horta urbana, música ao vivo e jogos para crianças. 

e) Patio Parque Patrícios 
Dentro do bairro Parque Patricios, em uma grande área verde da cidade de 

Buenos Aires com 1.943 metros quadrados, na rua Pepirí, 185, esquina com a rua 
Uspallata, foi estabelecido o terceiro pátio alimentar, em 2019, dentro do programa 
#BACapitalGastronómica, depois do Patio de los Lecheros, de 2016 e do Patio 
Costanera Norte, de 2018. No local era possível encontrar uma horta urbana, 
intervenções artísticas e apreciar uma oferta gastronômica variada disponível nos 
quatro containers que ofereciam parrilla, shawarma, crepes, rotisseria, comida 
vegetariana e bar. (VICEJEFATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 2019). 
A partir de 2020 o pátio deixou de funcionar. 

f) Patio Costanera Norte 
No bairro Belgrano, em frente ao Rio de la Plata na avenida Costanera Rafael 

Obligado, 7010, está localizado o Patio Costanera Norte, o segundo, na cronologia 
dos pátios de alimentação do programa #BACapitalGastronómica, inaugurado em 
2018. Conta com uma oferta variada que inclui hamburgueres, pizzas, saladas, 
comida latina e árabe para comer ao ar livre. Também se pode consumir picolés, 
cafés e cerveja artesanal. 

g) Patio Rodrigo Bueno (Costanera Sur) 
Em 2019 foi inaugurado o Patio Rodrigo Bueno, na avenida España, 2230, 

junto da Reserva Ecológica Costanera Sur e que surgiu com o objetivo de realizar 
a integração social e o crescimento do bairro de mesmo nome existente nas 
proximidades. O bairro Rodrigo Bueno foi um assentamento precário, uma favela, 
e sua recente urbanização e integração urbana foi resultado de uma longa e 
conflituosa disputa que enfrentou sua população com os poderosos interesses 
imobiliários desejosos da propriedade daquela área de excelente localização. A 
atividade gastronômica criou novos espaços de encontro nas proximidades da fonte 
Las Nereidas (de Lola Mora). Grande parte dos postos são de propriedade de 
empreendedores do próprio bairro, que ofertam comida latino-americana (Peru, 
Brasil e Paraguai), parrilla, hambúrgueres, pizzas e sobremesas variadas. 
(DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO GASTRONÓMICO, 2021d) 

 

 

 

 

 

3.2 As Feiras da Cidade 
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A ação proposta pelo governo da Cidade de Buenos Aires para o 
enfrentamento da pandemia do COVID-19 alterou a paisagem da cidade. O 
governo já havia pintado no leito das ruas indicações de distanciamento para os 
pedestres, próximo às faixas de segurança, em paradas de ônibus, entradas de 
estações de metrô e outros locais de grande movimentação, mas, sobretudo, nas 
feiras da cidade que mantiveram seu funcionamento. Ali, nas feiras, começou a 
ficar evidente que o funcionamento do comércio dependeria de adaptações nas 
formas. 

Nas feiras levantadas para esta pesquisa, observou-se que todo o movimento, 
aparentemente caótico de uma feira foi substituído por uma ordem rigorosa: a 
entrada e a saída do circuito passaram a ser demarcadas, fazendo com que o fluxo 
de pessoas se desse em um único sentido, sem possibilidade de retorno. A entrada 
passou a ser acompanhada de um protocolo de sanitização, com a higienização 
das mãos e a medição da temperatura corporal, logo em seguida o consumidor 
deve acompanhar o fluxo respeitando o distanciamento demarcado no solo por 
intermédio de pontos onde cada um deve se posicionar. A aproximação dos 
produtos e dos comerciantes passou a ser limitada fisicamente por cones, cordas 
ou fitas (dessas que se usam em casos de acidentes ou crimes). Os produtos 
passaram a ser protegidos por aparatos transparentes que proibiram o toque ou 
mesmo a contaminação por dispersão de gotículas de eventuais tosses ou 
conversações. Conversações, aliás, que quase desapareceram, tal foi o grau de 
pânico gerado pelo perigo: as compras se restringiram quase que a uma listagem 
de produtos separados pelo comerciante, ou uma seleção feita pela indicação dos 
consumidores. Na saída do circuito da feira, novamente o protocolo de sanitização 
e o controle do número de pessoas em circulação. 

Em tudo, essa cena descrita difere da experiência que se tinha até então por 
intermédio do comércio. Precipuamente uma atividade de troca, que pressupõe a 
interação, o contato e a reunião. Agora, a atividade se resume a protocolos 
silenciosos e que geram o afastamento e desestimulam a aglomeração. 

As feiras da rede Feria Sabe la Tierra sentiram, como as demais feiras, o 
impacto no comércio de seus produtos. Tanto que se mobilizaram inicialmente na 
confecção de cestas de produtos vendidos online e entregues em casa por serviços 
próprios. Mas, além disso, em algumas dessas feiras o consumo no local era 
bastante incentivado pela presença de postos de venda de produtos para consumo 
imediato, como se observava na feira da Plaza Roma, por exemplo, antes da 
pandemia. A feira que funcionava no local atraia uma quantidade muito grande de 
consumidores trabalhadores das lojas e dos escritórios centrais que aproveitavam 
seu horário de refeição para se deliciar com os produtos da feira no grande jardim 
da praça. Essa foi uma feira que interrompeu suas atividades durante a pandemia 
e segue fechada no presente. Seguiram outras, como em Barracas e Almagro, 
respeitando os protocolos sanitários e sem consumo nos próprios locais. É uma 
ruptura clara no movimento de continuidade da história da feira, que exigiu formas 
adaptadas (separação mercadoria-cliente, demarcações, nova apresentação dos 
produtos, etc.) e ações diferenciadas (higienização, circulação dirigida, 
distanciamento, etc.). Ainda não se pode afirmar que se tata de uma ruptura 
definitiva, nem que se trate de uma ruptura generalizada, mas, de 
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qualquer forma, é evidente que se trata de uma significativa mudança que 
estabelece um padrão diferenciado entre o que se tinha até então e o novo 
padrão adotado. 

 

3.2 Novas Áreas Transitórias para Pedestres 
A partir de setembro de 2020 algumas ações começaram a ser efetivadas na 

cidade de Buenos Aires com o intuito de minimizar os efeitos do isolamento e do 
distanciamento social que obrigatoriamente a crise sanitária impunha às pessoas. 
Foi nessa época que o Ministério do Espaço Público e Higiene Urbana, um órgão 
do governo da Cidade Autônoma de Buenos Aires, colocou em prática um 
programa que regulamentou o uso do espaço público por bares, restaurantes e 
outras atividades similares, de forma transitória e especificamente voltada para o 
enfrentamento da crise sanitária. Foram implantadas, sob a normativa desse 
Ministério, as Novas Áreas Transitórias para Pedestres, com a finalidade de 
demarcar ruas onde o tráfego de veículos foi vedado temporariamente, em dias e 
horários de acordo com a programação estabelecida. Essa ação serviu para 
permitir que as pessoas pudessem circular com maior liberdade e espaço, 
diminuindo o risco de que se formassem aglomerações. Além do mais, a medida 
previu também a demarcação do piso das ruas com a delimitação de locais próprios 
para a colocação de mesas do lado de fora dos restaurantes, aumentando a 
capacidade de atendimento e minimizando o perigo de contágio pela 
regulamentação do distanciamento. 

O Ministério de Espacio Público e Higiene Urbana (2021) definiu as Novas 
Áreas Transitórias para Pedestres como “áreas de usos múltiplos que intervém no 
espaço público para que as pessoas possam circular, permanecer e/ou disfrutar 
respeitando o distanciamento social”. Cada uma dessas áreas foi dotada com uma 
estação sanitizante que, na maior parte dos casos, contava também com pessoal 
medindo a temperatura corporal dos usuários. Também se buscou com a ação uma 
maneira de evitar a sobrecarga do transporte público de automóveis particulares, 
bem como se entendeu que a iniciativa “consolida uma mudança urbana e cultural 
que estava em processo”. (MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE 
URBANA, 2021). 

A primazia do espaço público adquire uma importância de destaque na 
concepção do projeto. Assim, busca-se um retorno gradual à normalidade de uso 
do espaço, retomando o encontro entre familiares, amigos e consumidores em 
geral, tanto nos bares, restaurantes e similares diretamente beneficiados, quanto 
no comércio em geral, localizado nas mesmas áreas. Além do mais, a criação 
dessas áreas minimiza o problema provocado pelo uso indiscriminado do espaço 
que já vinha acontecendo em função do esgotamento dos cuidados preconizados, 
como afastamento e distanciamento social. 

 
3.3 Novas formas para velhos hábitos 

A bem da verdade as novas formas propiciadas pelas iniciativas de retomada 
das atividades econômicas, principalmente as referidas ao turismo e lazer, ao 
comércio e ao consumo gastronômico, durante a pandemia de Coronavírus, não 
constituem uma transformação total no setor, mas constituem uma mudança nas 
formas que implica também na necessária mudança de 
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algumas ações. As principais alterações implicam em mudanças de ações, 
necessariamente, por intermédio dos protocolos estabelecidos pela exigência de 
higienização constante, distanciamento e afastamento social. Os consumidores 
precisaram incorporar às suas ações novas atitudes, comportamentos e hábitos 
que implicam, essas sim, em mudanças mais profundas. As formas, propriamente 
ditas, dos bares, restaurantes e similares, não sofreram alterações profundas, a 
não ser aquelas ligadas aos próprios protocolos já referidos. O mais notável com 
referência às formas diz respeito à diminuição do número de pessoas atendidas, o 
que implica em uma remodelação dos espaços internos dos estabelecimentos. Os 
espaços liberados para funcionamento passaram a apresentar um considerável 
espaço vazio, com a retirada de mesas, cadeiras e outros mobiliários a fim de 
permitir a circulação mais fácil de pessoas, ao mesmo tempo em que se diminuía a 
oferta de locais para permanência. Nesse sentido, as alterações trazidas pelas 
novas iniciativas adotadas no planejamento da retomada das atividades, permitiram 
aos estabelecimentos comerciais uma extrapolação da área de atendimento, que 
avança agora para o espaço público. Observa-se uma profunda alteração de uso, 
haja vista que as novas áreas ocupadas, via de regra, se destinavam ao uso de 
automóveis particulares, agora ocupadas por pessoas, com uma circulação que 
permite maior apropriação do espaço pelos cidadãos/consumidores. 

Nos estabelecimentos comerciais, mercados, lancherias e nos pátios de 
alimentação as restrições de uso marcaram de maneira mais profunda as formas. 
Além da diminuição do número de pessoas em cada local, o que modificou 
profundamente a aparência dos lugares, foram criados anteparos para proteger os 
funcionários e usuários, foram estabelecidos protocolos de mobilidade exigindo o 
afastamento e criando, invariavelmente, filas de clientes que passam a ter que 
aguardar sua vez nas partes externas dos estabelecimentos. O burburinho e a 
aglomeração de antes, sinais muitas vezes característicos do profícuo sucesso da 
atividade, foram substituídos pelo isolamento e pelo silêncio. As características dos 
fluxos nas centralidades foram alteradas (VIEIRA, 2020) 

Muitos estabelecimentos passaram a interromper a entrada de seus clientes 
na porta, com a colocação de barreiras, às vezes com cordas ou mesas e cadeiras, 
evidenciando o caráter proibitivo de ingressar no local. As demarcações da posição 
que cada cliente deve guardar na fila ou mesmo dentro do estabelecimento também 
passou a ser uma característica da nova paisagem do mundo pandêmico. Cada um 
tem seu lugar e deve respeitá-lo com a devida separação. 

Aqui será importante retomar uma discussão acerca do espaço, também 
trazida por Henri Lefebvre (2013). A análise do espaço pautada na teoria do espaço 
feito social nos desafia a entender o espaço para além da limitação imposta pela 
organização dada pelas normas. Mais do que o espaço resultante das 
representações que o poder hegemônico traça, além ainda das práticas espaciais, 
é preciso dar lugar para a transgressão, ou antes disso, de uma relação trialética 
entre esses espaços e o espaço de representação da sociedade, aquele onde 
reside o sonho, a esperança e onde se anima a vida que nutre os que se 
apropriam do espaço. 
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Certamente que a realidade trazida à tona pela pandemia do Covid-19 colocou 
em evidência essa discussão trialética acerca do espaço. De um lado, o Estado 
ditando a norma, estabelecendo regramentos de uso e estipulando as condições 
de fruição do espaço. O espaço abstrato da representação se faz aparecer e é 
aceito em nome de um uso facultado sob condições e pelo benefício comum da 
saúde pública. Por outro lado, as pessoas na rua querem fruir o espaço, mesmo 
que isso possa representar uma transgressão da norma, objetivo da criação de um 
espaço diferencial, da apropriação, da transformação. Uma transformação que 
exige novas formas, haja vista que as velhas formas já não atendem às demandas 
do presente. Nesse embate se constrói a nova realidade: nem só norma, nem só 
apropriação. As mudanças nas formas representam tanto uma maneira nova de 
normatizar o espaço quanto uma transformação provocada pela apropriação. Ao 
mesmo tempo em que o Estado adota regras próprias para o uso do espaço, sob 
a lógica da crise sanitária, a sociedade transforma os usos em possibilidades, 
demonstradas nas novas maneiras de apropriação do espaço. Além disso, em 
determinados casos, a trangressão das normas de uso do espaço suscita 
questionamentos ao próprio Estado com relação às normas a serem ditadas, o que 
evidencia a existência de níveis mais profundos e estruturais de questionamentos, 
cujas soluções se encontram em aberto no presente. 

A ação proposta pelo governo da Cidade de Buenos Aires que criou as Novas 
Áreas Transitórias para Pedestres alterou a paisagem da cidade. Antes mesmo 
dessa atividade ser posta em prática o governo já havia pintado no leito das ruas 
indicações de distanciamento para os pedestres, próximo às faixas de segurança, 
em paradas de ônibus, entradas de estações de metrô e outros locais de grande 
movimentação, mas, sobretudo, nas feiras da cidade que mantiveram seu 
funcionamento. Ali, nas feiras, começou a ficar evidente que o funcionamento do 
comércio dependeria de adaptações nas formas. 

Nas feiras analisadas para esta pesquisa, se observou que todo o movimento, 
aparentemente caótico de uma feira, foi substituído por uma ordem rigorosa: a 
entrada e a saída do circuito passaram a ser demarcadas, fazendo com que o fluxo 
de pessoas se desse em um único sentido, sem possibilidade de retorno. A entrada 
passou a ser acompanhada de um protocolo de sanitização, com a higienização 
das mãos e a medição da temperatura corporal, logo em seguida o consumidor 
deve acompanhar o fluxo respeitando o distanciamento demarcado no solo por 
intermédio de pontos onde cada um deve se posicionar. A aproximação dos 
produtos e dos comerciantes passou a ser limitada fisicamente por cones, cordas 
ou fitas (dessas que se usam em casos de acidentes ou crimes). Os produtos 
passaram a ser protegidos por aparatos transparentes que proibiram o toque ou 
mesmo a contaminação por dispersão de gotículas de eventuais tosses ou 
conversações. Conversações, aliás, que quase desapareceram, tal foi o grau de 
pânico gerado pelo perigo: as compras se restringiram quase que a uma listagem 
de produtos separados pelo comerciante, ou uma seleção feita pela indicação dos 
consumidores. Na saída do circuito da feira, novamente o protocolo de sanitização 
e o controle do número de pessoas em circulação. 
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4. CONCLUSÕES 
 

Os espaços de turismo, lazer, comércio e consumo, associados ao programa 
#BACapitalGastronómica evidenciam tanto a norma quanto a apropriação do 
espaço, em um conflito que transcende a crise sanitária e avança na discussão do 
espaço na sociedade. O turismo sofreu impacto fundamental pelas restrições 
impostas ao deslocamento de pessoas em todo o mundo. Aliado a isso, as 
restrições e normativas internas de controle de ingresso de turistas estrangeiros, 
na Argentina especificamente, afetaram sobremaneira o turismo de comércio e 
consumo gastronômico em Buenos Aires. As formas e as ações passaram a refletir 
um novo padrão para essas atividades. 

No mesmo sentido, não se observa uma apropriação do espaço 
protagonizada pela busca de novos valores. A verdadeira busca pela apropriação 
do espaço tende a ocorrer em variações que combinam elementos ligados a dois 
formatos de ação política espacial: ou por meio de métodos autonomistas, em 
fuga de espacialidades sociopolíticas abstratas e hegemônicas; ou por meio do 
confronto em busca de alterações nas instituições estabelecidas. Nenhuma dessas 
situações se observa aqui. Mas, identifica-se uma transformação que altera o 
padrão até então dominante, modifica o status quo, e pode significar um momento 
intermediário de ruptura. 

Nas chamadas Novas Áreas Transitórias para Pedestres as mudanças foram 
explícitas, haja vista que as referidas áreas ocuparam o espaço público já existente 
impondo as suas novas formas. As mesas e cadeiras dos restaurantes ocuparam 
calçadas, leito de ruas, transformando as ruas dos automóveis em espaços 
compartilhados com os pedestres. Muitos lugares delimitaram os locais com algum 
tipo de paisagismo marcando de forma mais sensível a paisagem. Nessas áreas a 
mudança das formas foi evidente, já que consumidores ocuparam o espaço público, 
criando uma nova forma de consumo no e do espaço. Quando 
o corte do trânsito de efetuou as ruas ganharam uma nova dinâmica, com pedestres 
circulando, garçons atendendo pedidos entre as mesas, evidenciando também 
novas ações no espaço. 

Do mesmo modo o impacto nos mercados e pátios de alimentação se fez 
sentir, talvez até de maneira mais importante. Obrigados a permanecer fechados 
enquanto as medidas sanitárias eram planejadas, muitos dos pontos de comércio 
nesses locais não resistiram e faliram definitivamente. Prova disso é o grande 
número de postos vazios que se encontram nos mercados estudados e nos pátios 
analisados. O Pátio Parque Patricios fechou, aparentemente de forma definitiva, 
resta abandonado. O Pátio Rodrigo Bueno possui grande parte de seus pontos 
inativos, assim como o Mercado Bonpland. Refletem o abalo provocado na 
economia e na sociedade, pelo tempo de inatividade a que tiveram que se 
submeter. Muitos dos comerciantes acabaram buscando formas alternativas de 
sobrevivência, trabalhando em venda direta, na rua, em aplicativos de entrega e 
outras maneiras que lhes permitiu seguir atuando do ponto de vista econômico. 

A História da humanidade nos mostra que as sociedades continuam seus 
cursos, mesmo depois de momentos de profunda retração. A resiliência é uma 
característica importante das sociedades humanas. Entretanto os momentos de 
ruptura são extremamente importantes para a análise das permanências e das 
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rupturas. Certamente que as atividades de turismo e lazer, comércio e consumo 
continuarão depois da pandemia, cabe avaliar de que maneira serão transformadas 
e qual o impacto dessas transformações nas próprias atividades. Ao observar as 
mudanças trazidas pelos protocolos necessários, afastamento, distanciamento, 
higienização, se pode pensar que muitas dessas rupturas permanecerão. 
Fatalmente, vivemos um momento de transição: tivemos um antes e virá um depois. 

A crise sanitária do Covid-19 impactou as permanências, exigindo alterações 
que constituem rupturas, no sentido de que são mudanças que se incorporam ao 
novo momento. Esse impacto ficou evidente na continuidade das atividades de 
turismo, comércio e consumo sob a lógica de novas formas e novas ações. Da 
mesma maneira, podemos concluir que os hábitos e comportamentos introduzidos 
pela necessidade de segurança sanitária deverão se incorporar à maneira pelas 
quais a sociedade estabelece seus relacionamentos, entre si e com o espaço. Por 
fim, é inegável que a sociedade se tornou mais tolerantes com novas regras e 
normas de uso do espaço público, indicando até que, em nome da segurança 
necessária possa abrir mão de direitos e garantias individuais já estabelecidos. 

Entretanto, a capacidade de superação e de apropriação da sociedade não 
lhe pode ser subtraída jamais. A transgressão indica que esse poder é inerente à 
sociedade e, mesmo em situações extremas será exercido. Assim, se viu as 
pessoas ganharem as ruas nas múltiplas manifestações pedindo o retorno das 
atividades econômicas, ou pedindo a manutenção do distanciamento obrigatório, 
ou lamentando a morte de Maradona ou reivindicando a aprovação da lei de 
interrupção da gravidez. Enfim, as possibilidades de apropriação do espaço ainda 
são uma virtualidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil é um país onde a primeira manifestação paisagística se deu por volta 

do século XVII, em uma arborização na região do Pernambuco, mas apenas no Rio 

de Janeiro, por volta de 1783, a primeira demonstração de preocupação com o 

paisajismo urbano foi no projeto do Passeio Público municipal, mas com a 

quantidade de normativas para se utilizar e manter o local, o mesmo foi abandonado 

(SANTOS, 2009; LIMA & MACHADO, 2003). 

Em sua fase inicial do paisagismo, o país priorizou espécies que eram 

utilizadas em países que eram tomados como referência na época (principalmente 

o país colonizador), e por muitos anos permaneceu-se assim, datando a época que 

considera-se historicamente o paisagismo colonial e eclético (DOLAVALE, 2017). 

Enquanto o paisagismo colonial, com seu estilo peculiar, que possui espécies 

regionais, que adaptam-se melhor ao clima local, o paisagismo eclético teve força 

nos grandescentros priorizando por espécies exóticas, vegetação arbórea fechada 

com o objetivo do sombreamento e uma visão mais romântica do espaço 

(OLIVEIRA, 2011; MARQUES, 2006). 

A vertente do paisagismo contemporâneo no Brasil, que prega a utilização de 

vegetação local, integrando elementos construtivos – sejam eles existentes ou não 

-, regressando às ideias renascentistas de que o jardim é um local para se refletir 

e relaxar, têm levado às universidades estudos a respeito de substituição da 

vegetação internacional (trazida juntamente com a população portuguesa) por 

espécies nacionais que tenham o mesmo resultado ocular e funcional (LIMA, 2018; 

HEIDEN, et. al., 2007) 

Algumas pesquisas realizadas no país surgiram de observação e catalogação 

de espécies existentes no município, HEIDEN, et. al. (2007) realizaram um 

levantamento para o estado do Rio Grande do Sul, apresentando espécies como 

mailto:pg403474@uem.br


 

185 
 

Luehea divaricata (açoita-cavalo), Schinus molle (aroeira-salsa), Cereus 

uruguayensis (cacto), Maytenus ilicifolia (espinheira-santa), Acca sellowiana 

(goiaba-da-serra), Randia armata (limoeiro-do-mato), Eugenia uniflora (pitanga), 

Salix humboldtiana (salso-crioulo), dentre outras. Da vegetação catalogada pelos 

autores, 58,33% das espécies são classificadas como vegetação daninha. 

STUMPF et. al. (2015) realizaram uma pesquisa com o potencial paisagístico 

da vegetação do bioma dos pampas, que assemelhavam-se às espécies trazidas 

de fora, resultando em 34 espécies de cultivo facilitado, como Scutia buxifolia 

(canela-de-espinho), Myrsine umbellata (pororocão), Schinus lentiscifolius (aroeira- 

vermelha), Baccharis hyemalis (alecrim-das-pedras), Baccharis ochracea 

(vassoura-do-campo), entre outras. 

A vegetação daninha é definida por antigos autores como plantas que 

desabrocham onde não são desejadas (CARVALHO, 2013), ou seja, qualquer 

espécie de vegetação pode ser considerada daninha, desde que esteja ocorrendo 

em local de atividade humana, afetando negativamente durante um curto ou longo 

espaço de tempo (SILVA & SILVA, 2007). 

Nos últimos dez anos, a vegetação daninha tem mudado seu conceito nas 

áreas de agronomia e paisagismo, espécies que anteriormente eram vistas como 

pragas, agora auxiliam em alguns processos, como o consórcio milho-brachiaria, 

onde a daninha impede a competição entre outras espécies que podem afetar a 

produção de milho, mas ainda assim, não impede que o milho cresça, diminuindo 

a incidência de luz em extremo no solo, evitando erosão, entre outras vantagens 

(CONCENÇO, et. al. 2018). 

 

1.1 LOCAL DE ESTUDO 
 

O município em estudo é Umuarama, localizado no noroeste do Paraná, onde 

o solo possui uma formação geológica composta predominantemente de arenito em 

frações médias e finas, variando nas colorações vermelho-arroxeado e vermelho-

escuro (MAURINA & BUBLITZ, 2001). 

Há treze anos, a cidade preocupou-se com o paisagismo urbano, o que fez 

necessário que fosse demandado uma verba para as praças e canteiros. Na última 

licitação aberta no ano de 2021 para compra de mudas, a prefeitura disponibilizou 

um valor de R$ 176.065,00 (cento e setenta e seis mil e sessenta e cinco reais) 

(LICITAÇÃO, 2021). 
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A vegetação comprada foi destinada ao paisagismo do aterro sanitário local; 

levando em consideração as praças centrais do município (analisando o centro 

velho) (Figura 01) o município teria de arcar com aproximadamente R$ 700.260,00 

(setecentos mil e duzentos e sessenta reais) apenas para a compra de mudas. 

 

Figura 01: Demarcação das principais praças no centro velho de Umuarama. 

 
Fonte: Autora (2022). 

A manutenção das mesmas ainda é feita por, no mínimo, dois caminhões (um 

para a entrega das mudas – que são armazenadas em sacos plásticos – e um a 

retirada das antigas) e mais um veículo para o transporte dos trabalhadores, 

tornando a prática insustentável. 

A proposta é inverter o cenário através da proposta da substituição da 

vegetação utilizada pela vegetação daninha, para contribuircom a sustentabilidade, 

contenção de gastos e apresentar um novo olhar para o paisagismo. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

A pesquisa possui o objetivo de comparar a floração entre as espécies 

daninhas encontradas no município de Umuarama que possuem potencial 

paisagístico, com as vegetações já utilizadas pela Prefeitura Municipal para compor 

o paisagismo. 

 
2. METODOLOGIA 

 

Foram selecionadas para estudo algumas regiões do município de Umuarama 

para a verificação ocular das espácies invasoras existentes em residências e 

comércios. Após identificadas com o auxílio de literaturas, as espécies foram 

catalogadas especificando famiília, nome popular e científico. 
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Foi realizado uma análise estatítica comparando a floração entre as espécies 

daninhas encontradas e as que são usadas no paisagismo local. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A vegetação com potencial ornamental encontrada no município foi: 

Tabela 01: Relação da vegetação daninha encontrada no município de 
Umuarama. 

Nome popular Nome científico Classe Família 

Grama-amendoim Arachis repens Handro Magnolipsida Fabaceae 

Trapoeraba-roxa Tradescantia pallida 
(Rose) D. R. Hunt 

 

var. purpurea 

Liliopsida Commelinaceae 

Trevo-azedo Oxalis latiflia Kunth Magnoliopsida Oxalidaceae 

Cuspe-de-caipira Soliva anthemifolia 
(Juss.) Sweet 

Magnoliopsida Asteraceae 

Bambuzinho Setaria parviflora (Poir.) 
Kerguélen 

Liliopsida Poacear 

Picão-preto Bidens pilosa L. Magnoliopsida Asteraceae 

Junça Cyperus flavus Liliopsida Cyperaceae 

Agrião-do-pasto Synedrellopsis 
grisebachii Hieron. & 
Kuntze 

Magnoliopsida Asteraceae 

Mostarda-dos- 
campos 

Sinapis arvensis L. Magnoliopsida Brassicaceae 

Caruru Amaranthus deflexus L. Magnoliopsida Amaranthaceae 

Albina Turnera melochioides 
Cambess. 

Magnoliopsida Turneraceae 

Arrebenta-pedra Phyllanthus niruri L. Magnoliopsida Phyllanthaceae 

Joá-bravo Solanum 
sisymbriifolium Lam. 

Magnoliopsida Solanaceae 

Capim-amargoso Digitaria   insularis (L.) 
Fedde 

Liliopsida Poaceae 

Serralhinha Emilia sonchifolia (L.) 
DC. ex Wight 

Magnoliopsida Asteraceae 

Marianinha Tripogandra diuretica Liliopsida Poaceae 

                 
Fonte:Auto (2022). 
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Para as análises, foram consideradas as vegetações em uso pela Prefeitura 

Municipal e, separadamente, as vegetações de pequeno porte que são indicadas 

pelo Plano de Arborização municipal: 

 

Tabela 02: Relação da vegetação utilizada nos canteiros no município de 

Umuarama. 
Nome popular Nome científico Classe Família 

Sunpatiens Impatiens hybrida Flavonóis Balsaminaceae 

Sibipiruna Ceasalpinia pluviosa Magnoliopsida Fabaceae 

Quaresmeira Tibouchina granulosa Magnoliopsida Malastomataceae 

Callistemon Callistemon viminalis Magnoliopsida Myrtaceae 

Extremosa Lagerstroemia indica Magnoliopsida Nyctaginaceae 

Manduirana Senna spectabilis Magnoliopsida Fabaceae 

Aldrago Pterocarpus 
violaceous 

Magnoliopsida Papilionoideae 

Angico branco Anadenanthera 
colubrina 

Magnoliopsida Fabaceae 

Cassia do 
Nordeste 

Senna spectabilis Magnoliopsida Fabaceae 

Sucupita Pterodon emarginatus Magnoliopsida Fabaceae 

Reseda Gigante Lagerstroemia 
speciosa 

Magnoliopsida Lythaceae 

Tarumá Vitex montevidensis Magnoliopsida Verbanaceae 

Canafistula Peltophorum dubium Magnoliopsida Fabaceae 

Cassia-rosa Cassia grandis Magnoliopsida Fabaceae 

Louro-pardo Cordia trichotoma Magnoliopsida Boraginaceae 

Mulungu Erythrina verna Magnoliopsida Fabeceae 

Fonte: Autora (2021). 
 

Tabela 03: Relação da vegetação indicada pelo Plano de Arborização do 

município de Umuarama. 
Nome popular Nome científico Classe Família 
Astrapéia Dombeya wallichii Magnoliopsida Malvaceae 

Caliandra Calliandra harrisii Magnoliopsida Fabaceae 

Calistemon Callistemon viminalis Magnoliopsida Myrtaceae 
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Carobinha Jacaranda decurrens Magnoliopsida Bignoniaceae 

Carrapeteiro Ricinus communis Magnoliopsida Euphorbiaceae 

Extremosa Lagerstroemia indica Magnoliopsida Lythraceae 

Flamboyanzinho Caesalpinia 
pulcherrima 

Magnoliopsida Fabaceae 

Grevílea anã Gravillea banksii Magnoliopsida Proteaceae 

Hibisco Hibiscus Magnoliopsida Fabaceae 

Ipê Amarelo Handroanthus albus Magnoliopsida Bignoniaceae 

Manacá da serra 
anão 

Tibouchina mutabilis Magnoliopsida Malastomataceae 

Manduírana Senna spectabilis Magnoliopsida Fabaceae 

Pata de vaca 
branca 

Bauhunua forficata Magnoliopsida Fabaceae 

Fonte: Autora (2021). 

 
Foi realizado a análise gráfica do conjunto de vegetações (daninha, utilizada 

e indicada) levando em consideração o tempo de floração descrito por literaturas e 

obteve-se que entre os meses de janeiro e dezembro, as vegetações daninhas tem 

seu pico (no geral) de setembro a dezembro, enquanto a vegetação utilizada tem 

seu pico em março e as indicadas tem eu pico entre outubro e dezembro. 

 
Figura 02: Análise do período de floração da vegetação daninha da região. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Figura 03: Análise do período de floração da vegetação utilizada no 

município. 

 

Fonte: Autora (2022). 
 

Figura 04: Análise do período de floração da vegetação sugerida pelo Plano 
de Arborização municipal. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Estatisticamente, entre os grupos estudados, as vegetações daninhas 

apresentam um período de floração maior comparado com a vegetação utilizada e 

a vegetação proposta pelo Plano de Arborização. 

Analisando graficamente os resultados, pode-se notar que a linha de 

tendência é crescente apenas nas vegetações daninhas e das espécies indicadas, 

e que a vegetação utilizada apresenta uma linha decrescente. 

 

Figura 05: Comparação gráfica entre as porcentagens de floração durante o 

ano das espécies daninhas selecionadas, da vegetação utilizada pelo município e 

a proposta pelo Plano de Arborização. 

 

Fonte: Autora (2022). 
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Comparando os gráficos da vegetação indicada com as daninhas, apesar de 

ambos entre os meses de maio e julho apresentarem decréscimos as vegetações 

indicadas chegam a zero em sua floração, ou seja, em algum momento entre os 

meses citados, nenhuma das vegetações ficará florida, enquanto a vegetação 

daninha ainda apresentará algumas espécies que continuarão floridas. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

O paisagismo contemporâneo trás à tona a necessidade de o usuário tornar- 

se um ser sustentável e emprega a começar por pequenas práticas, como por 

exemplo, a utilização de vegetação local para que não haja a poluição com o 

transporte. 

Com essa vertente do paisagismo, veio acompanhada da ecogênese, que é a 

reconstituição do ecossistema, reinterpretando o local através do replantio de 

vegetações, principalmente nativas locais (CURADO, 2007), trazendo novamente 

à tona paisagistas do século XX como Burle Marx e Glaziou, que despontaram 

como paisagistas tropicais e trouxeram à tona espécies nativas que se que eram 

conhecidas. 

Apesar de pouco estudado na área do paisagismo, e por alguns, ser 

considerado uma praga, as vegetações daninhas são um excelente exemplo de 

plantas nativas, que vêm tomando espaço nas colheitas e até mesmo nos jardins 

residenciais. 

Apresentando diversos pontos positivos como proteção do solo, algumas 

espécies apresentarem nutrientes, outras possuírem óleos, outras serem fontes de 

vitaminas, algumas serem excelentes forrageiras, etc (BRIGHENTI & OLIVEIRA, 

2011), características que podem ser levadas à implantação nos jardins urbanos. 

Com o presente trabalho pode-se obter resultados estatísticos que as 

vegetações daninhas podem permanecer floridas por muito mais tempo que as 

espécies usadas pelo município de Umuarama ou até mesmo de seu Plano de 

Arborização, que existe a possibilidade de troca de vegetação sem que afete o 

visual do paisagismo urbano, promovendo redução de custos para a prefeitura local 

e diminuindo o impacto ambiental que essas manutenções causam ao meio 

ambiente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O termo desenvolvimento sustentável surge em 1979, e mais tarde 

definido no ano de 1987 pelo relatório a recuperação. E o termo agroecologia 

está inteiramente associado a desenvolvimento sustentável, “sustentável é o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas necessidades”. Que por sua vez 

se intensificou logo após o pós-guerra devido ao aceleramento do modo de 

produção, até o início do século presente. 

O Brasil é uma das maiores extensões agricultáveis do mundo, divididas 

entre latifúndios e minifúndios, fomentando o desenvolvimento local e 

macroeconômico. E esse modelo acelerou a exploração dos recursos naturais 

através da difusão de um conjunto de tecnologias genéricas. A adoção dos 

pacotes tecnológicos ocorreu de maneira composta, sendo que as políticas 

públicas da época se tornaram fontes de novas desigualdades e privilégios, em 

três níveis distintos: entre regiões do país, entre atividades agropecuárias e entre 

produtores rurais (BALSAN,2006).Quando se aplica o desenvolvimento 

sustentável através da agricultura, surge a Agroecologia como ciência que 

apresenta princípios, conceitos, e metodologias para buscar uma alternativa 

renovável dos padrões de consumo e em suas relações com o meio. 

Dentre a biodiversidade das quais os sistemas de agriculturas estão 

inseridos, podemos evidenciar que, ao longo dos últimos 50 anos, ocorreu 

grandes reduções da fauna e da flora associadas ao modelo de produção, 

sobretudo aos que estão associados no modelo de monoculturas tal qual 
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estudado no recorte espacial do Sítio Céu do Cerrado, previamente uma área de 

cerradão na borda do ecótono do Planalto de Maracaju-Campo Grande, para 

ser transformando em safras de milho safrinha, bem como pastagens cultivadas 

para a expansão da pecuária. 

Antes de mais nada entender o conceito de Sistemas Agroflorestais 

dentro da ciência geográfica, se faz necessário para que o homem se situe na 

visão socioespacial e econômica da Agricultura Familiar, e dos conceitos de 

Sintropia para o desenvolvimento local. 

O Brasil é um dos países na lista dos maiores produtores agrícolas 

mundiais e também dos maiores exportadores de commodities. Segundo a 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em 2019 

o País foi o maior exportador agrícola do território latino-americano e caribenho. 

Em 2018, o Brasil foi apontado pela mesma entidade como o terceiro maior 

exportador mundial de alimentos. 

Os sistemas agroflorestais podem contribuir para a solução de problemas 

no uso dos recursos naturais, por causa das funções biológicas, e 

socioeconômicos que podem cumprir. A presença de árvores no sistema traz 

benefícios diretos e indiretos, tais como o controle da erosão e manutenção da 

fertilidade do solo, o aumento da biodiversidade, a diversificação da produção e 

o alongamento do ciclo de manejo de uma área. 

 
2. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado em uma disciplina da graduação de geografia 

bacharelado em 2018 com uma visita a campo no Sitio Céu do Cerrado 

localizado em Sidrolândia MS, para se conhecer o sistema de agrofloresta e 

sintropico que foi realizado nesse local, os matérias utilizados foram referências 

bibliográficas seguido de saída a campo e relatórios desenvolvidos após as 

anotações e conhecimentos das técnicas adquiridas. 

O termo “Sistema Agroflorestal” (SAF) corresponde a uma forma de uso 

da terra e manejo dos recursos naturais, nos quais espécies lenhosas (árvores, 

arbustos, palmeiras) são utilizadas em associação com cultivos agrícolas ou 
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animais, na mesma área, de maneira simultânea ou em uma sequência 

temporal (MONTAGNINI, 1992). 

O objetivo principal dos SAFs é de otimizar o uso da terra, conciliando a 

produção florestal com a produção de alimentos, conservando o solo e 

diminuindo a pressão pelo uso da terra para produção agrícola. Áreas de 

vegetação secundária, sem plantação, podem ser reabilitadas e usadas 

racionalmente por meio de práticas agroflorestais, ou seja, A agroflorestal é um 

modelo agrícola que consegue associar a produção de alimentos e a 

preservação das florestas, trazendo vantagens para os dois ecossistemas. 

 
2.1 LOCALIZAÇÃO 

Sidrolândia   está localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, 

à região Centro Norte de Mato Grosso do Sul (Microrregião de Campo Grande) 

e próximo da fronteira com o Paraguai. Possui latitude de 20º55’55” Sul 

e longitude de 54°57’39” Oeste. Localiza-se a 1094 km de Brasília e 72 km de 

Campo Grande, capital do Estado, tendo os principais acessos asfaltados. A 

cidade se desenvolveu graças a três grandes aspectos: o primeiro por ficar a 

menos de 100 km da capital de Mato Grosso do Sul; o segundo foi graças 

à agropecuária e o terceiro e mais importante foi por ser ponto de passagem 

para a ferrovia NOB, que vinha de São Paulo via Campo Grande. A cobertura 

vegetal original do município era o Cerrado aberto denso (Cerradão) e a floresta 

Aluvial, que ocupavam as margens dos cursos d'água. Atualmente estas 

formações deram lugar às pastagens plantadas e lavouras e há poucas áreas 

onde pode ser encontrado o Cerrado original. 

O Sítio Céu do Cerrado, como recorte da presente pesquisa realizada 

durante uma visita a campo, localizado na área rural de Sidrolândia, representa 

para além da teoria, uma análise da construção de um projeto agroflorestal 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro-Oeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Centro-Norte_de_Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Campo_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraguai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande_(Mato_Grosso_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agropecu%C3%A1ria
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surgido há pouco mais de 1 ano, quadrando os efeitos a longo prazo de um sistema 

sintrópico em uma área latifundiária. O sítio Céu do Cerrado, se localiza há 

aproximadamente 9km do perímetro urbano de Sidrolândia, entre a BR-060 e a MS-

258, na estrada vicinal próxima ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). E com 

uma área de 5 hectares, o local estudado está inserido na borda do Planalto de 

Maracaju-Campo Grande, em uma área de ecótono entre o bioma do Pantanal e áreas 

de Cerrado, biomas cenários estes do estudo sobre o sistema agroflorestal em 

questão. 

Figura 1. Limite do Sítio Céu do Cerrado com destaque a borda de planalto (GOOGLE, 

2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA 

 
 

Do ponto de vista desenvolvimentista, decorre a necessidade de uma 

agricultura que atenda às necessidades socioeconômicas e ambientais que sirva 

de modelo sustentável para as futuras gerações satisfazer suas necessidades 

de modo. 
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A Agroecologia adota o agro ecossistema como unidade de 
análise através de uma compreensão holística e, de maneira 
geral, considera uma agricultura sustentável aquela capaz de 
integrar os seguintes aspectos: a) baixa dependência de 
insumos comerciais; b) uso de recursos renováveis locais; c) 
utilização dos impactos benéficos ou benignos do meio ambiente 
local; d) aceitação e/ ou tolerância das condições ambientais 
locais; e)manutenção da capacidade produtiva a longo prazo; f) 
preservação da diversidade cultural e biológica; 
g) utilização e valorização do etnoconhecimento; e h) produção 
de mercadorias para o consumo interno e para a exportação 
Gliessman (2000, apud CAPORAL e COSTABEBER,2007). 

 

A ideia acima é apreciada pelos princípios da Agroecologia, que marcam a 

transição dos atuais modelos de produção agrária, para os com aporte 

sustentável atrelados a diversas áreas das ciências da natureza, biológicas, e 

humanas, na busca por uma totalidade do equilíbrio entre as relações do homem 

com o meio vivido. 

Neste sentido Gliessman (2000, apud CAPORAL e COSTABEBER, 2007) 

distingue três níveis no processo de transição para agro ecossistemas mais 

sustentáveis. O primeiro nível diz respeito ao incremento da eficiência das práticas 

convencionais e na redução de insumos externos, escassos e daninhos ao meio 

ambiente. O segundo nível da transição se refere à substituição de insumos e 

práticas convencionais por práticas alternativas. Procura-se a substituição de 

insumos e práticas intensivas em capital, contaminantes e degradadoras do meio 

ambiente por outras benignas sob o ponto de vista ecológico. O terceiro nível da 

transição refere-se à fase de redesenho dos agros ecossistemas, para que estes 

funcionem com base em um novo conjunto de processos ecológicos. É mais 

complexo e considera-se indispensável para se alcançar a sustentabilidade. 

Embora, para que a agroecologia seja estabelecida, é necessário que 

alternativas sejam buscadas para sua transição, com base em escalas de tempo, 

e espaciais. Dentro de cada dinâmica eco biológica insertada, para um retorno 

do desenvolvimento sustentável. Melhor dizendo, os sistemas agroflorestais, 

prática antiga, utilizadas em civilizações como as egípcias, e até mesmo as 

indígenas, no recorte enquanto Brasil, e estas não se objetivaram apenas em 

reduzir a quantidade de insumos agrotóxicos, mas em reproduzir sua relação 

com o solo cultivável de acordo com suas experiências e vivência no meio, não 

obstante o homem do campo mecanizado, se relaciona com o meio ambiente, 
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porém esse último restrito a visão mercadológica. 

 
ERNST GÖSTCH E O CONCEITO DA AGRICULTURA SINTRÓPICA 

 

A Agricultura Sintrópica surge a partir de 2013, por Ernst Götsch, agricultor 

e pesquisador, veio da Suíça para o Brasil na década de 80 e se instalou no estado 

da Bahia em uma fazenda do cacau no sul da Bahia com o seguinte intuito: “Será 

que não conseguiríamos maior resultado se procurássemos modos de cultivo que 

proporcionassem condições favoráveis ao bom desenvolvimento das plantas, ao 

invés de criar genótipos que suportem os maus-tratos a que as submetemos?” 

(GÖTSCH, 1995). 

É importante destacar que sua vinda para o Brasil, ocorreu através do 

convite de um fazendeiro do cacau do sul da Bahia, para que o mesmo 

gerenciasse o empreendimento. Ainda que o dono anterior tenha extraído toda 

a madeira da fazenda Olho D’Água, para sua madeireira, e logo após o 

esgotamento dos recursos, introdução de pastagens para a pecuária, muda-se 

em 1982 com a esposa, e dois filhos para os 480 hectares destinado ao Projeto. 

Delineado pela oportunidade de emprego e de colocar na prática sua teoria de 

sintropias em sistemas agroflorestais com o propósito de reverter a degradação 

do solo, e fundir a cacauicultora na área. 

Dessa forma Ernst, alguns nos após sua chegada na fazenda em questão, 

conseguiu reflorestar toda área, e introduziu o cacau como cultura sintrópica. E 

publicou seus resultados em uma revista internacional, onde na década de 90, 

tornou-se proprietário da área, então rebatizada de “Fazenda Olhos D’Água”. 

Logo após a esse período, Götsch foi contratado por empresas dos setores 

públicos e privados, e ministra cursos e palestras associadas a transição de 

sistemas de agricultura moderna, para sistemas de agricultura sintrópicas 

Ao começar o cultivo em território brasileiro, ele conseguiu elaborar uma 

nova forma de cultivo, que ficou conhecido como agricultura sintrópica, no qual 

propôs a conservação da mata natural de determinado espaço, associando-a à 

plantação de culturas comerciais. 

Para Götsch é necessário estabelecer uma relação de convívio mútuo 

com a natureza sem que atividades como o desmatamento ou o uso de 

quaisquer produtos químicos fossem utilizados para melhorar a qualidade do 

solo. Na Agricultura Sintrópica quem gerencia o sistema está firmemente 
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buscando uma sucessão biodiversa acelerando os processos e buscando uma 

floresta produtiva. De maneira geral a Agricultura Sintrópica é uma agro floresta, 

mas nem toda Agro floresta é Sintrópica. A agro floresta pode estar ajustada em 

propostas tradicionais de aplicações de venenos, herbicidas sendo apenas uma 

possibilidade de consorcio agrícola. 

Imediatamente abandonou sua pesquisa em melhoramento genético, e 

passou a desenvolver práticas de Agricultura Ecológica, lançadas por Peter 

Rush e Müller, ou seja, ele uniu de forma sistêmica o cultivo de verduras, raízes 

e grãos, na busca por maior produtividade. Combinando também, fruticultores e 

concluiu a importância das árvores para o sistema, pela deposição de material 

orgânico quanto por interações entre as espécies. 

Ao longo de sua análise, recomendou que fossem incluídas maiores 

espécies nos extratos, de outros ciclos de duração, de formações florestais 

pioneiras à climáticas, ou seja por plantas em estágios de sucessões ecológicas 

distintas em desenvolvimento até atingirem seu pico de biomassa. Constatando-

se que a dinâmica de sucessão natural fosse incorporada na agricultura em 

diferentes níveis de distinção, e por fim de que a dinâmica de uma planta ou 

cultura não dependia meramente do tratamento dado exclusivamente a uma 

planta enquanto individuo, mas sim enquanto comunidade (PASSINI, 2017). 

 

4. CONCLUSÕES 

 
 

A agricultura sintrópica auxilia a devolver a fertilidade para a terra graças 

à recuperação da biodiversidade, outra vantagem é a redução da perda de 

energia, já que há menos exposição direta do solo ao sol. 

De acordo com Ernest "As plantas são altamente sintrópicas já que uma 

de suas principais características é a capacidade de transformar, organizar e 

otimizar fatores como água, minerais, raios solares/energia em sistemas de vida” 

(GÖTSCH, 1995). 
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Com a agricultura sintrópica é utilizado somente recursos do próprio meio 

ambiente, ou seja, não há o uso de agrotóxicos. Além disso, muitos agricultores 

que praticam a técnica preferem não irrigar a plantação, pois, dessa forma, o 

equilíbrio é alcançado de forma natural, como oferecimento de sintropia e outros 

recursos que atendem a necessidade de cada plantação. 

A adesão desse sistema faz com que haja o aumento da biodiversidade, 

aceito que, logo de cara, estimula-se o estudo do que pode ser plantado no solo 

e uma variedade de plantas e alimentos que plantadas juntas estimulam o 

crescimento juntos criando um ambiente rico em diversidade. 

Com uso de sistemas agroflorestais evita-se pragas e doenças que, uma 

vez que nesses sistemas elas encontram grande quantidade de oponentes e 

barreiras naturais, que passam a ajudar no controle natural. Já o contrário ocorre 

em sistemas de monoculturas, onde há quantidade e constante disponibilidade 

de plantas preferenciais das pragas e doenças, bem como poucos opositores 

naturais e barreiras para ajudar no controle natural. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ambiente escolar é voltado para a produção de conhecimento, e 

potencialmente capaz de desenvolver ações educativas, com o intuito de formar 

integralmente os estudantes. Na medida em que é capaz de proporcionar a inter-

relação entre as diversas disciplinas curriculares, unindo a teoria e a prática de 

forma contextualizada, a escola faz-se fundamental para a formação de novas 

consciências. E é nesse aspecto que um estabelecimento de ensino se torna um 

espaço propício para a promoção da educação, a partir da relação das experiências 

vivenciadas pelos alunos e a pedagogia aplicada em sala de aula (COELHO; 

BÓGUS, 2016). 

 

Para Pérez, Aranceta (2001) e Yokota (2010), o ambiente escolar é um 

campo ideal para a prática de atividades promotoras de saúde, uma vez que é 

considerado irradiador dos canais de informação por possibilitar a constante 

interação entre família, escola e comunidade. Neste sentido, a comunidade escolar 

pode estimular a inclusão de hábitos alimentares saudáveis e fortalecer 

conhecimentos e habilidades sobre promoção da saúde entre os seus usuários. 

Considerando a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) como diretriz das ações 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), é de suma importância a 

sua implementação nas escolas públicas, com o objetivo de difundir 
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conhecimento sobre nutrição, impactando na melhoria do comportamento 

alimentar e, consequentemente, na saúde dos estudantes. 

 

A execução de hortas em ambientes escolares é uma estratégia de EAN, e 

também didática, integrando o conhecimento científico ao cotidiano, ao abordar e 

relacionar diferentes conteúdos curriculares, proporcionando a prática da 

interdisciplinaridade e promovendo a sociabilidade. Também, permite estimular o 

trabalho pedagógico dinâmico, participativo e transdisciplinar, aliando a teoria e a 

prática para promover uma educação contextualizada (GORGA; HABER; VIEIRA, 

2019; MARTINEZ e HLENKA, 2017). 

Considerando que a escola é um meio social favorável ao aprendizado, a 

utilização de diferentes ferramentas de ensino podem conduzir e facilitar o processo 

de mudanças de atitude no que tange a alimentação, nutrição e saúde dos agentes 

envolvidos. Neste contexto, este estudo teve como objetivo revisar a literatura 

científica sobre hortas pedagógicas, identificando os principais benefícios e os 

desafios citados do cultivo destas no espaço escolar. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

Foi realizada uma revisão integrativa envolvendo dados da literatura 

científica nacional. Os artigos selecionados geraram um panorama de conceitos e 

relatos de experiência relevantes relacionados à implementação de hortas 

pedagógicas em escolas públicas. 

Para a realização da revisão integrativa foi necessário percorrer seis etapas 

que envolveram: 1) Identificação do tema e seleção da questão norteadora de 

pesquisa; 2) Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; 3) Identificação 

dos artigos pré-selecionados e selecionados; 4) Categorização e análise crítica dos 

artigos selecionados; 5) Interpretação e discussão dos resultados encontrados; 6) 

Apresentação da revisão (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010) 
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Definido o tema, a seguinte questão norteadora foi desenvolvida: “Quais são 

os benefícios e os desafios do cultivo de hortas pedagógicas?” 

 
A busca foi realizada nas bases de dados eletrônicas LILACS e SciELO no 

mês de fevereiro, utilizando-se os seguintes termos: “hortas” OR “hortas 

pedagógicas” OR “hortas escolares”. Como critérios de inclusão foram 

considerados todos os artigos científicos nos idiomas português, inglês e espanhol, 

disponíveis na íntegra e gratuitos, assim como documentos de associações de 

relevância científica nacional, em um recorte temporal de 7 anos. Os artigos 

envolvendo modelos experimentais e que não tinham relação com a questão 

norteadora foram excluídos. 

 
A seleção das publicações foi baseada inicialmente pela leitura do título e 

resumo. A busca na base de dados retornou um total de 37 trabalhos. No total, 30 

itens foram excluídos após a leitura do título e resumos por não atenderem aos 

critérios de elegibilidade , sendo incluídos 5 artigos, 1 dissertação de mestrado e 

1 tese de doutorado na revisão, além dos documentos publicados pelo Ministério 

da Cidadania e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, 

referentes ao Projeto Hortas Pedagógicas. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Posterior a procura de artigos nas bases de dados e a sua compilação para 

a presente revisão, foi construído um quadro que aponta, de modo breve, os 

indispensáveis elementos resultantes da leitura. Os dados foram ordenados 

conforme o título, autores, periódico, ano de publicação, país de origem, objetivos, 

métodos e resultados de maior interesse (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Síntese das informações dos artigos incluídos na  revisão 

 
Autores, ano 
de publicação 

Título Periódico Objetivos Métodos Resultados de 
interesse 

COELHO, D. E. Vivências de Revista Compreende Estudo O 
P; plantar e comer: Saúde e r a produção qualitativo, desenvolviment 

BÓGUS, C. M., a horta escolar Sociedade de sentidos com base na o da horta 
2016 como prática  na hermenêutica estabeleceu 

 educativa, sob  alimentação filosófica, uma relação de 
 a perspectiva  entre visando proximidade 
 dos  educadores, compreender com a natureza 
 educadores.  decorrente experiências e e com os 
   do vivências de alimentos, além 
   envolvimento educadores de proporcionar 
   com a horta envolvidos um espaço de 
   na escola. nas hortas trocas 
    escolares, de interpessoais e 
    três escolas, gerar 
    em um aprendizado 
    município de sobre a origem 
    São Paulo. e produção dos 
     alimentos. 

PRAGER, A. A utilização de Universidade Analisar as Estudo de Observou-se 
M., 2017 hortas e de São Paulo, abordagens caso por meio melhora do 

 composteiras Faculdade de educativas de abordagem comportamento 
 no Saúde presentes na qualitativa. social de 
 desenvolviment Pública utilização de Coleta de estudantes que 
 o de estratégias  hortas e dados por participaram 
 pedagógicas  composteira meio de das atividades 
 voltadas para a  s em observação na 
 promoção da  estratégias participante, horta/compostei 
 saúde em duas  pedagógicas análise ra; maior 
 escolas  em duas estrutural e interesse em 
 municipais de  escolas entrevista consumir 
 São Paulo.  municipais semi-estrutura alimentos por 
   de São da. eles produzidos 
   Paulo e A e melhora nos 
   quais interpretação hábitos 
   relações dos dados se alimentares. 
   estabelecem deu pela  

   com os análise  

   pressuposto temática de  

   s da PS, conteúdos.  

   SAN, EAN e   

   EA.   

SOUZA, J. S.; A experiência Revista de Caracterizar Estudo As maiores 
CARDOSO, R. das hortas Nutrição as hortas transversal e dificuldades 

C. V.; urbanas  urbanas exploratório citadas foram a 
PARAGUASSÚ, comunitárias:  comunitárias envolvendo falta de 

L. A. A.; organização  de coleta de financiamento, 
SANTOS, S. F., social e  Salvador-Ba informações, de voluntários 

2018 segurança  hia, quanto à identificação para o trabalho 
 alimentar.  organização e seleção de e limitações no 
   social, ao hortas uso da água. 
   trabalho, à comunitárias. Os cultivos são 
   oferta e o Cinco hortas destinados ao 
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   acesso aos participaram, autoconsumo, à 

alimentos, com dados doação, e/ou à 
em coletados por comercialização 

alinhamento meio da . Foi constatado 
ao conceito aplicação de a produção e o 

de questionários acesso a 
Segurança semiestrutura alimentos 
Alimentar. s, junto a 13 naturais e o 

 horticultores. prazer pelo 
  trabalho com a 
  terra. 

OTTONI, I. C.; O Programa O Mundo da Avaliar a Estudo A presença de 
OLIVEIRA, B. P. Nacional de Saúde presença de observacional EAN no 

M.; Alimentação  ações de transversal currículo 
BANDONI, D. Escolar como  EAN no que utilizou escolar foi o 

H., 2019 promotor de  âmbito do dados precursor mais 
 ações de  PNAE para secundários significativo da 
 Educação  verificar sua obtidos a execução de 
 Alimentar e  adequação à partir do hortas 
 Nutricional nas  legislação do banco de escolares, 
 escolas do  programa e dados do seguida da 
 Brasil.  investigar Prêmio Gestor utilização de 
   quais Eficiente da alimentos da 
   parâmetros Merenda agricultura 
   são Escolar, do familiar e a 
   previsíveis ano 2010, execução de 
   da execução com amostra oficinas 
   de hortas de 749 culinárias. 
   escolares. municípios do A presença de 
    Brasil. EAN no 
     currículo 
     escolar foi 
     associada 
     positivamente à 
     execução de 
     hortas. 

MAFRA, M. S. Metais Ciência Rural Quantificar Seleção de 10 Alguns 
valores 

evidenciaram 
contaminação 

do solo por 
atividades 
antrópicas, 
merecendo 

atenção devido 
a alta 

toxicidade de 
alguns metais. 

H.; potencialmente  os hortas 
LUNARDI, W. tóxicos em  elementos escolares 

G.; hortas  Co, Cr, Cu, urbanas, para 
SIEGLOCH, A. escolares na  Mn, Ni, Pb e avaliação de 

E.; região urbana  Zn em hortas elementos por 
KEMPKA, A. P.; de Lages,  urbanas, espectrômetro 

RECH, A. F.; Santa Catarina,  localizadas de emissão 
CAMPOS, M. Brasil.  em Lages – óptica com 

L.;   SC e obter fonte de 
RECH, T. D.,   um mapa de plasma 

2020.   contaminaçã acoplado 
   o. indutivamente. 

CORRÊA, C. J. Semeando a Ambiente & Avaliar os Revisão Nos países com 
P.; cidade: Sociedade principais sistemática de IDH muito alto, 

TONELLO, K. Histórico e  subtemas artigos as hortas 
C.; atualidades da  relacionados científicos comunitárias e 

NNADI, E.; agricultura  à agricultura através de o bem-estar da 
ROSA, A. G., urbana.  urbana que termos população são 

2020   estão sendo específicos e temas de 
   explorados,  destaque; 
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   para um recorte países com IDH 

compreensã temporal. alto focam na 
o dos Os artigos contaminação 

benefícios foram do solo e 
gerados pela agrupados de mitigação dos 

prática acordo com o impactos da 
diante da IDH dos poluição; 
crescente países onde países com IDH 

urbanização. os estudos médio tem 
 foram como temática 
 realizados. principal a 
  sustentabilidad 
  e da prática; já 
  países com IDH 
  baixo discutem 
  sua importância 
  para segurança 
  alimentar. 

TOLEDO, A. D., Promoção da Universidade Avaliar o Estudo Verificou-se que 
2021. alimentação de São Paulo, Programa qualitativo de ocorreram 

 saudável no Faculdade de Hortas avaliação por mudanças dos 
 ambiente Saúde Escolares triangulação hábitos 
 escolar: Pública como de métodos. alimentares e o 
 avaliação do  dispositivo O aumento do 
 Programa Horta  para a levantamento conhecimento 
 Educativa em  alimentação documental e dos estudantes 
 escolas  adequada e estrutural sobre 
 estaduais de  saudável no ocorreu em 18 alimentação 
 São Paulo.  ambiente escolas que saudável; 
   escolar. desenvolvera aumento do 
    m pelo menos consumo da 
    3 anos merenda 
    consecutivos escolar; 
    de Programa. valorização dos 
    Os dados meios de 
    qualitativos produção 
    foram orgânicos e 
    analisados por promoção da 
    meio da educação 
    técnica de ambiental entre 
    análise de os alunos; 
    conteúdo envolvimento 
    temática. de outras 
     disciplinas 
     possibilitando o 
     trabalho 
     interdisciplinar 
     e maior 
     envolvimento 
     entre família e 
     escola. 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 
Legenda: EA: Educação Ambiental; EAN: Educação Alimentar e Nutricional; IDH: Índice de 

Desenvolvimento Humano; PNAE: Programa Nacional de Alimentação Escolar; PS: Promoção da 
Saúde; SAN: Segurança Alimentar e Nutricional. 
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O Projeto Hortas Pedagógica conta com o incentivo do governo federal, e 

parte da busca em integrar o conhecimento científico ao cotidiano da população 

brasileira, incorporando a ciência e o conhecimento agrícola ao currículo escolar. 

Ao promover este tipo de ação em instituições de Ensino, esperam-se melhorias na 

alimentação e nutrição dos escolares, por meio de escolhas saudáveis e alimentos 

seguros (BRASIL, 2020; PREFEITURA DE CUIABÁ, 2013). 

Com base na análise dos artigos científicos incluídos nesta revisão , foi 

possível identificar como benefício na execução de hortas no ambiente escolar, o 

desenvolvimento de ações relacionadas ao meio ambiente, possibilitando 

discussões acerca da sustentabilidade e preservação (TOLEDO, 2018; SOUZA et 

al., 2018). 

Segundo Coelho e Bógus (2016), a criação das hortas gerou aprendizados 

sobre a origem do alimento, desde seu plantio até sua colheita e proporcionou um 

contato maior dos alunos com a terra, resgatando vivências no meio rural, 

diferenciando o modo de aprendizagem e gerando mais relevância para este 

assunto. Como benefício, Souza et al. (2018) e Prager (2017), relataram que os 

participantes voluntários do projeto apresentaram satisfação em trabalhar com o 

solo e, posteriormente, consumir os alimentos produzidos. 

Esta prática incentiva a promoção da saúde, a socialização e interação dos 

alunos com a natureza e os alimentos, principalmente os in natura, encontrados 

nas hortas. Uma ação sustentável, que favorece o aumento do espaço verde nas 

cidades, gera conhecimento, estimula o envolvimento das famílias e sociedade, 

tornando-se um trabalho interdisciplinar que auxilia no desenvolvimento de hábitos 

mais saudáveis, como já observado por Toledo (2021) e Corrêa et al. (2020). 

Ottoni, Oliveira e Bandoni (2019) avaliaram as ações de Educação 

Alimentar e Nutricional EAN no âmbito do PNAE, a partir disso, observaram que o 

modelo que continha EAN no currículo apresentou pontos positivos associados à 

execução das hortas escolares, afirmando que, medidas simples e políticas 

públicas, como o PNAE, servem como importantes ferramentas de promoção à 

saúde e ações de EAN em todo país. 
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Para Borges (2019) hortas são um espaço de interação social, onde há 

troca de experiências e conhecimentos. Em sua pesquisa, o autor relata um 

aumento na curiosidade e envolvimento dos participantes para com questões 

ambientais, chegando a conclusão de que as hortas podem proporcionar 

discussões relevantes e intensificar o agir em prol de uma gestão sustentável. 

 

Com relação aos desafios da implantação das hortas escolares, pode-se 

citar a contaminação do solo por metais potencialmente tóxicos. Como evidenciado 

por Mafra et al. (2020), o solo de três hortas escolares estudadas no ambiente 

urbano do município de Lages (SC), apresentavam valores de Monóxido de 

Carbono, Cromo, Cobre, Manganês e Níquel acima do teor médio natural dos 

elementos. A principal causa ocorre devido ao descarte incorreto de resíduos 

contendo pilhas e baterias. Segundo Costa (2005), a alta biodisponibilidade dos 

metais tóxicos no solo contaminado possibilita a introdução destes metais na cadeia 

alimentar, podendo assim afetar a saúde humana. 

 

Souza et al. (2019) refere-se a falta de financiamento e investimentos no 

desenvolvimento das hortas, também evidenciado por Costa et al. (2015) em um 

município de São Paulo, onde as hortas são dependentes de iniciativas voluntárias 

para garantir a viabilização de recursos. Outro desafio citado por Souza et al. 

(2019), foi o abastecimento irregular de água, considerado um limitante para o 

cultivo e produção das hortaliças, uma vez que, cerca de 80% da água disponível 

para o abastecimento das hortas era da rede pública, um limitante que se agrava 

principalmente nos períodos de estiagem. 

 

Além disso, a falta de assistência técnica pública e treinamento caracteriza-

se como um desafio, visto que a assistência técnica é essencial para a implantação 

e manutenção das hortas. O mesmo entrave foi evidenciado por Calbino et al. 

(2017), que discutiram os avanços e desafios das hortas de Sete Lagoas (MG), 

onde foi identificada a necessidade de maior apoio técnico dos órgãos de apoio e 

disponibilidade de treinamento, para os produtores sobre a manutenção das hortas 

e no combate à incidência de pragas e doenças na produção. 
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4. CONCLUSÕES 
 

Com base no que foi discutido, a utilização de hortas em escolas como 

estratégia pedagógica permite o estímulo à alimentação adequada e saudável, a 

melhor compreensão dos processos do sistema alimentar, da produção, do 

consumo e da geração de resíduos. Além disso, possibilita a inserção dos produtos 

oriundos da horta no cardápio escolar, contribuindo diretamente para diminuição da 

insegurança alimentar e nutricional dos escolares. 

A presença de EAN no currículo escolar foi benéfica à execução de hortas, 

evidenciando uma melhora no comportamento social e nos hábitos alimentares dos 

estudantes, o que fomenta, inclusive, o desenvolvimento sustentável. Por outro 

lado, a falta de investimentos e a deficiência na assistência técnica e no treinamento 

dos profissionais refletem no declínio do projeto. Paralelo a isso, o descaso por 

parte da comunidade, como por exemplo a contaminação do solo devido ao 

descarte incorreto de resíduos e o abastecimento irregular de água contribuem para 

o enfraquecimento de uma iniciativa que deveria arraigar-se no currículo escolar 

em prol, principalmente, da segurança alimentar e nutricional. 

A literatura científica aponta para a importância das atividades de EAN sobre 

o meio ambiente, o comportamento alimentar, e à vista disso sobre a saúde. Desse 

modo, mais estudos acerca do tema devem ser realizados a fim de elucidar quais 

esforços o poder público e a comunidade escolar devem fazer para aumentar a 

implementação de hortas pedagógicas nas instituições públicas de ensino. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O projeto “Viveiro de mudas”, surge com uma inquietação em relação a 

situação das Áreas de Preservação Permanentes dos reservatórios públicos do 
munícipio de Itaú, RN, resultado da análise de forma integrada do planejamento e 
gestão dos recursos hídricos, por meio de uma pesquisa de mestrado (FREITAS, 
2018), onde foi possível observar de forma integrada problemas ambientais do 
município, e assim sugerir ações que tivesse como objetivo mitigá-los a curto, médio 
e longo prazo. 

A realidade do município de Itaú não difere dos municípios circunvizinhos, todos 
eles localizados no semiárido potiguar e, ao se observar estudos como os de 
FREITAS, COSTA e GUEDES (2015), NASCIMENTO, GUEDES (2016), GUEDES e 
COSTA (2017), ANANIAS e GUEDES (2017), SILVA e GUEDES (2019), COSTA, 
FREITAS e GUEDES (2019), GUEDES, AMARAL e FREITAS (2020) nos quais 
observou-se que ações voltadas para o planejamento e gestão dos recursos naturais 
deve ocorrer de forma integrada. 

Em Itaú foi identificado que a flora municipal vem sofrendo com a diminuição 
de algumas espécies nativas, em particular, nas propriedades rurais, resultado em 
muitos casos de um manejo inadequado. Pode-se citar como exemplo, o 
desmatamento irregular e contínuo, como agente na diminuição de algumas espécies 
nativas, que prejudicam a qualidade ambiental do solo, gerando impacto na produção 
agropecuária no município. 

Uma das medidas concretas que podem mitigar esse problema ambiental 
existente foi a construção de um viveiro de mudas nativas municipal, que contará com 
uma diversidade de espécies nativas e poderá auxiliar no desenvolvimento ambiental 
das áreas degradadas do município. 

Segundo estudos, como RAMOS (2015) e OLIVEIRA (2017), o 
desenvolvimento de projetos para produção de mudas como medida de mitigar 
problemas como desmatamento e/ou problemas ambientais são relevantes, pois 
integram a população a importância de preservar e conservar o meio ambiente, como 
também, ser agente multiplicador da ideia. Sendo justificado a elaboração do projeto 
e a execução conforme metodologia exposta, uma vez que, integre as secretarias e a 
parcerias com os agricultores do município. 

Assim, o presente artigo objetiva apresentar o projeto de criação do viveiro de 
mudas no município de Itaú, RN, e seus primeiros resultados. Como objetivos 
específicos destacar a criação da parceria entre a Secretaria Estadual da Agricultura 
de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar; a produção anual de mudas 
nativas no município; e o reflorestamento de área degradadas como resultado da 
parceria com os agricultores familiares do município. 

mailto:wignagreitas@yahoo.com.br1
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2. METODOLOGIA 
 

Para o início do projeto o município deu início a criação do viveiro que dará 
suporte aos projetos desenvolvidos. Cabe destacar que, por enquanto não dispõe de 
uma área própria para o viveiro municipal, no qual, foram construídos dois viveiros 
particulares em terrenos cedidos por funcionários da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente (SMEIO), esses que dão suporte no plantio e cuidados das mudas. 

As sementes para a produção das mudas, são obtidas por meio de um Banco 
de Sementes Nativas – BSN. O BSN teve início com uma parceria firmada com os 
agricultores do município, uma vez que eles convivem diariamente com o manejo da 
flora nativa e, assim, podem contribuir para a aquisição das sementes.   A partir dessa 
interação será possível, ao longo do tempo, a realização de um estudo com objetivo 
de buscar compreender o período de floração das espécies e a época de coleta das 
sementes e, assim, buscar ampliar a diversidade nas espécies cultivadas, baseada na 
flora da Caatinga, assim como, na realidade das propriedades rurais do município. 

O projeto do viveiro conta com a integração de outras secretarias do município, 
como supracitado, a Secretaria de Agricultura (SA), no aporte de diagnóstico das 
propriedades, contato e visitas in loco para observar a realidade dos agricultores e os 
trabalhos de diagnóstico. 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) participará com o apoio nos 
projetos de educação ambiental, focando no conhecimento da realidade ambiental 
local, na coleta das sementes para o BSN, em projetos de reuso como, por exemplo, 
de embalagens plásticas que podem ser utilizadas como sacos para mudas, bem 
como embalagens para feijão, arroz, açúcar e entre outras. 

Outro parceiro fundamental serão os agropecuaristas, que poderão fornecer 
adubo de esterco animal. Outra ferramenta a ser utilizada é a aquisição de adubos 
por meio da criação do projeto de Compostagem Coletiva, sendo articulada por meio 
da SMEIO, na realização da coleta de materiais como, as cascas de frutas, legumes, 
ovos, pó de café e entre outros, que servem para adubo. 

A criação da composteira do viveiro terá como foco inicial os prédios públicos, 
como escolas, hospital e Unidade Básica de Saúde, prédios da assistência social, na 
qual, serão distribuídas composteiras construídas com baldes para armazenar de 
forma correta esses materiais, ressaltamos que devido não ter um local disponível, 
esse projeto ainda não está sendo desenvolvido. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A produção das mudas teve início de forma gradual no ano de 2020, com 

algumas espécies, pois a ideia é que fosse contínua, durante esse ano e nos 
seguintes. Nesse sentido, a produção está sendo baseada em planejamento e 
objetivos a curto, meio e longo prazo, com análise das ações em um ciclo trimestral. 

A distribuição das mudas tem como prioridade a população do município, em 
especial, os agropecuaristas. Na área urbana o contato é mais direto, com reuniões 
na sede da Secretaria de Meio Ambiente (SMA), enquanto na área rural, será por meio 
do cadastro existente na Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e 
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Recursos Hídricos. Foi escolhida essa forma de contato, pois, estes já são 
acompanhados e recebem orientações técnica na produção. Em complementação, 
poderão ser trabalhados temas referentes a áreas degradadas, como também a Áreas 
de Proteção Ambiental (APA) e/ou Áreas de Preservação Permanente (APP), e assim, 
os problemas, desafios e medidas para mitigar esses. 

No entendimento da SMEIO o primeiro ano de desenvolvimento do viveiro será 
de experiência e cada etapa será documentada, assim como, pretende-se publicar 
textos destacando a adaptação do município ao projeto, para que possa servir de base 
para municípios com realidade e características correlatas. 

O desenvolvimento inicial do projeto, mesmo não disponibilizando de um local 
municipal, foi possível conseguir e produzir algumas espécies nativas e frutíferas. As 
etapas iniciais do projeto, deu início com a construção do banco de sementes das 
espécies nativas, esse em parceria com os agricultores na coleta e armazenamento 
dessas sementes. Foi possível construir esse diálogo com os agricultores locais, e 
conseguir iniciar o banco de sementes. 

Dessa forma, iniciar iniciativas de governança nas ações ambientais do 
município e, ao compreender as ações é possível citar como indicadores de eficiência 
os seguintes aspectos do presente projeto: 

 
● Criação de um banco de sementes nativas municipal; 
● Idealizar a importância do plantio de mudas nativas nas propriedades rurais; 
● Possibilitar um local de visitação, prática escolar e a população em geral, 
acerca da produção de mudas nativas; 
● Produção de mudas para distribuição e articulação de projetos municipais; 
● Parcerias com agricultores locais, associações, Universidades públicas e 
Institutos Federais no desenvolvimento e articulação de projetos; 
● Desenvolvimento de área para articulação de estágios a nível médio, técnico 
e de ensino superior. 

 
As mudas do projeto foram utilizadas, inicialmente, para a arborização urbana, 

nas vias públicas e praças do município. E, as experiências iniciais serão descritas 
abaixo. 

 
Experiências do projeto de arborização na área urbana do município de Itaú, RN 

 
A parte inicial desse projeto, como supracitado, partiu da parceria com a 

Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA e as mudas produzidas no 
município, sendo elas, espécies nativas e frutíferas, tendo como objetivos à curto 
prazo da ação, o ato de inserir em nosso ambiente de lazer e do convívio, em 
particular, das crianças e adolescentes com nossa vegetação nativa; já a médio prazo, 
a questão da beleza dos ambientes, a percepção e pertencimento com o espaço que 
habita; e a longo prazo, o conforto térmico das pessoas que passam ou visitam esses 
ambientes nos diversos horários do dia. 

Para a escolha dos lugares a serem realocadas as mudas foram realizadas 
visitas in loco nas praças (Figura 01) e escolas nas quais, identificou aquelas que não 
dispõem de árvores e nenhum tipo de vegetação arbustiva. 
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Figura 01: Praça da Saudade (A); Praça Nossa Senhora das Dores (B); Praça 

Pedro Pereira de Andrade (C); e, Praça João Dehon (D). 
Fonte: autor, 2020. 

 

Após a demarcação, foi realizado a transferência das mudas para as áreas 
escolhidas, assim como foram identificadas com placas contendo o nome popular e 
científico (Figura 02), a fim de auxiliar no reconhecimento e conscientização da 
população. 
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Figura 02: Mudas que foram plantadas nas áreas urbanas com suas respectivas 

identificações. 
Fonte: autor, 2020. 

 

Nas escolas foi possível observar que elas não disponibilizavam de áreas que 
acomodasse as mudas (Figura 03) e nem espaços que comportassem uma árvore 
de grande porte. Contudo, não foi desconsiderado levar o tema para discussão em 
sala de aula, assim como, instigar os alunos a plantar em áreas no entorno da escola, 
ou em suas residências. 

 

Figura 03: Mudas adquiridas para o projeto. 
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Fonte: autor, 2020. 
 

Cabe destacar que, as espécies plantadas nesse primeiro momento foram nos 
locais escolhidos foram: Craibeira, Ipê rosa, Flamboyant, Angico, Pajeú e Mutamba. 
As mudas foram distribuidas ao longo do período chuvoso (fevereiro a março de 2020) 
em locais adequados (Figura 04), por se tratar de árvores de porte arbóreo, para que 
no futuro não prejudiquem de nenhuma forma o espaço urbano local. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Mudas que foram plantadas em diferentes áreas urbanas. 
Fonte: autor, 05/07/2021. 

 
Além de inserir as mudas nas áreas, foi possível, por meio de conversa com a 

população, criar um vínculo com a comunidade local, afim de ajudar nos cuidados 
necessários ao longo dos anos, e assim sensibilizá-los em relação ao benefícios da 
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ação para a comunidade. Dessa forma, com as primeiras mudas plantadas foi possível 
observar ao longo do ano o desenvolvimentos delas, assim como, as possibilidades e 
a relevância socioambiental para o local. 

Além de possibilitar um conforto térmico à população que utiliza esses espaços, 
o projeto possibilitará melhorar a qualidade da paisagem visual, ao possibilitar inserir 
espécies que geram sombra e frutas, mais também a parte ornamental. 

Espera-se que ao longo prazo as árvores possibilitem locais mais confortáveis 
para a população local, assim como, seja utilizado como exemplo para municípios 
circunvizinhos, no qual vivenciem realidade semelhante, e assim integre a qualidade 
ambiental e social. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

O projeto “Viveiro de mudas” do município de Itaú, RN, foi uma indicação pre-
estabelecida na pesquisa de dissertação, que nos dias atuais está sendo possível 
colocar em prática, resultando em benefícios para o município. 

Os desafios da criação de um viveiro municipal são inúmeros, principalmente, 
quando o projeto desse viveiro é voltado para está ligado, em todas as etapas, à 
comunidade local. Pode-se citar, que o presente projeto insere em suas todas as 
etapas a participação da comunidade, seja na obtenção das sementes, no adubo, até 
mesmo com o cuidado ao longo dos anos com as mudas. 

Nesse sentido, é necessário se pensar e agir, inserindo as discussões 
socioambientais, no que se refere a gestão municipal, bem como de ideias que 
resultem em projetos que sejam voltados para a comunidade e que ela seja, também, 
protagonista, pensando os desafios e problemas que são vivenciados cotidianamente, 
não sendo somente, porém, de forma pontual. 

Nesse sentido, foi possível observar a dinâmica do projeto no município. E, 
assim, é relevante compreender que o viveiro é a ferramenta ideal utilizada para 
desenvolver outros projetos no município, logo esse se torna a base. Inicialmente, 
como supracitado na metodologia, foi possível observar que não foi um número alto 
de espécies para mudas, tendo a necessidade de conseguir por meio de parcerias, e 
a que podemos citar, foi com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA. 

Almejasse assim com essa integração, inserir os agricultores como partes 
importantes na gestão dos recursos naturais, conscientizando-os e sensibilizando-os. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
As hortas comunitárias têm um papel importante na produção de alimentos 

por meio do trabalho voluntário local.    A disponibilidade de terrenos, doados pelas 

prefeituras, seja em área urbana ou rural, para as famílias de baixa renda 

produzirem alimentos primários para consumo próprio e estratégia alternativa de 

geração de renda para as camadas excluídas, considerando a diminuição dos 

gastos com alimentação e saúde, redes de troca e, eventualmente, a transformação 

e comercialização de excedentes de produção (AQUINO, ASSIS; 2007; HIRATA, 

2010). 

A partir do século XX, com a busca de melhor qualidade de vida e de hábitos 

saudáveis com uma alimentação equilibrada e desprovida de agrotóxicos, se 

disseminaram práticas de desenvolvimento sustentável e bem-estar social, 

potencializando maior interação entre as pessoas, além dos benefícios físicos e 

mentais. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) considerou 

a Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) como uma importante ação integrante de 

políticas de desenvolvimento sustentável, tendo em vista a segurança alimentar e 

nutricional, elementos fundamentais para o desenvolvimento e que promovem a 

inclusão social e a segurança alimentar (ARRUDA, 2022). 

Outros aspectos observados nas últimas décadas é o surgimento, em ampla 

camada da sociedade, da valorização de produtos alimentícios sem agrotóxicos 

(produtos orgânicos), como verduras e legumes. A crescente conscientização da 

população quanto à alimentação saudável e com menor uso de agroquímicos tem 

criado um novo nicho de mercado, agregando valor e fortalecendo o mercado de 

mailto:joyce.morais.lima@uel.br
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alimentos gerados a partir das agriculturas de base ecológica (LEME; PIMENTEL, 

2011; ISTAN et al., 2015) 

Com as hortas comunitárias e o aumento do consumo de alimentos 

saudáveis, é possível oferecer às pessoas a oportunidade de obter uma (re) 

educação alimentar. Sendo assim, 

 
a atividade de cultivo de hortas comunitárias é uma prática 
promotora de saúde, que favorece escolhas saudáveis por parte 
dos indivíduos e coletividade no território onde vivem e cuidam da 
sua saúde, além de utilizada com a função de hortoterapia pelos 
pacientes de Saúde Mental, uma técnica que combina cultura de 
plantas e jardinagem ativa e passiva (contemplação ou jardim-
reflexo), e é considerada eficaz como coadjuvante das terapias 
convencionais. (CFN, 2017) 

 

Destacaram-se ainda as políticas públicas relacionadas ao campo da 

Segurança Alimentar e Nutricional que ganharam evidência no primeiro mandato 

do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006). Nessa gestão, a política de 

combate à fome e promoção da segurança alimentar e nutricional foi elevada à 

condição de prioridade nacional, a exemplo dos programas como o Bolsa Família 

e o Fome Aero (BRASIL, 2011). Assim, é essencial compreender a importância da 

segurança alimentar e as políticas públicas implantadas a fim de garantir o acesso 

mais democrático aos alimentos de “primeiras necessidades” a fim de reduzir a 

fome e a desnutrição, principalmente da população mais vulnerável e carente de 

todo o Brasil. 

Com a implantação das políticas públicas em março de 2004, na II 

Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional (II CNSAN), o assunto foi 

fortemente discutido, o que deliberou a criação da Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional (LOSAN), como também para a necessidade da criação de 

um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN (BRASIL, 

2011). Em 2006 o projeto de Lei nº 00081/2006 – Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional (LOSAN) institui o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SISAN) por meio da Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 

2006, com vista em “assegurar o direito humano à alimentação adequada”. 

Dentre essas políticas destacam-se o Capítulo I, parágrafo 4º, sobre a segurança 

alimentar e nutricional, a ampliação das condições de acesso aos alimentos por 

meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do 

processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo os acordos 
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internacionais (BRASIL, 2006). 

Outras análises bibliográficas sobre a sustentabilidade, segurança alimentar, 

fome, entre outras, estão presentes nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, especialmente no Objetivo 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) - 

acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável. Outro aspecto é a Agenda 2030: “acabar com 

a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas 

em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e 

suficientes durante todo o ano” (ONU-HABITAT, 2015). 

Além do ODS 2, outros objetivos estão relacionados aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, de forma direta ou indireta, como: ODS 12 - 

Consumo e produção responsáveis - assegurar padrões de consumo e de 

produção sustentáveis, ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima - adotar 

medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos e o 

ODS 15 - Vida terrestre - proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres (NEZELLO; SCHUCH; RUSSO, 2020). 

Portanto, pode-se afirmar que dentro do contexto urbano, as hortas são 

importantes instrumentos para ofertar diversos benefícios sociais e ambientais 

com o fortalecimento do protagonismo, crescimento das relações entre os 

indivíduos e melhoria da paisagem urbana, da qualidade de vida e segurança 

alimentar, além de promover e auxiliar para o cumprimento das metas que estão 

contidas nos ODS e que o Brasil responsabilizou-se em cumpri-la, a fim de garantir 

uma alimentação democrática e saudável a toda a população. 

 

2. METODOLOGIA 
 

A partir das argumentações e reflexões apresentadas, este trabalho tem como 

objetivo apresentar a importância, abrangência, as características e as 

funcionalidades sociais e de saúde das hortas comunitárias no município de Cambé 

localizado na porção Norte do estado do Paraná, com uma população estimada de 

106.533 pessoas para o ano de 2019 (IBGE, 2019), dos quais 96,1% residem na 

área urbana e 90,5% das vias públicas estão arborizadas (IBGE, 2010). 

Para atingir o objetivo do trabalho, buscou-se realizar um estudo de 

observação in loco, a fim de analisar o processo para a elaboração e o 
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acompanhamento de hortas comunitárias orgânicas (Cambé III, Ulisses Guimarães 

e Cambé V), a fim de compreender o método de conservação do solo, plantio, 

colheita, consumo e/ou venda dos alimentos. 

As informações em jornais (físicos e/ou digitais) regionais foram incorporadas 

nesta pesquisa para ampliar os dados com característica quali-quantitativa. Assim, 

os principais jornais físicos e/ou digitais examinados foram Folha de Londrina, 

Portal Cambé, O Bonde, Jornal de Rolândia, Tarobá News e Globo.com. Utilizou-

se informações do site oficial da Prefeitura Municipal de Cambé/PR, para 

complementar a análise de dados. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O Programa de Hortas Comunitárias da Prefeitura de Cambé foi fundado em 

1983. Desde a sua fundação, o projeto tem como objetivo atender famílias 

carentes que possam produzir alimentos de horticultura com qualidade e suprir as 

suas necessidades básicas de alimentação, diminuir a fome, além de gerar renda. 

Hoje o Programa Hortas Comunitárias de Cambé, conta com 26 unidades (Fig. 

1) espalhadas por toda a cidade e atende em média 1100 famílias e 

aproximadamente 6 mil pessoas carentes, que podem usufruir de verduras, 

temperos, plantas medicinais e legumes frescos e orgânicos, além de uma terapia 

“natural” de poder passar um tempo com o contato com a natureza (homem-

natureza) e assim auxiliar no seu bem-estar. 
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Figura 1 – Localização das 26 Hortas Comunitárias de Cambé-PR 
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Fonte: (PMC, 2021) 
 

Estes produtos são orgânicos (livres de agrotóxicos), começaram a ter uma 

maior valorização no comércio local. Alguns restaurantes iniciaram o processo de 

adquirir estes produtos para utilizar na elaboração de alimentos gastronômicos. 

Segundo a empresária Carolina Bonassa Regílio de Souza (Fig. 2), dona de uma 

hamburgueria em Cambé, que comprar verduras e temperos na horta comunitária, 

 
“Gosto muito de comprar os produtos aqui porque são orgânicos e 
frescos. Aqui é tudo muito organizado e o pessoal cuida de tudo 
com muito carinho e capricho. Depois que comecei a comprar 
aqui, não tem como pegar de outro lugar. Não tem comparação”. 
(CAMBÉ, 2021) 
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Figura 2 – Empresária na horta comunitária onde adquire produtos para sua 
hamburgueria 

 
 

  

Fonte: (LONDRINA, 2021) 
 

Outro fator decisivo para a compra de produtos da Horta Comunitária é a 

valorização da economia local. Segundo a empresária Carolina Bonassa Regílio 

de Souza, “Comprando essas pessoas, fazemos o dinheiro girar na cidade, o que 

é bom para o comércio, para a economia local” (CAMBÉ, 2021). Sendo assim, os 

empresários além de estar valorizando e promovendo a economia de Cambé, 

melhoram a distribuição de renda entre a população, diminuindo as desigualdades 

sociais e proporcionando uma melhor qualidade de vida entre a população local. 

Segundo o Alexandre Tofoli Moriya, engenheiro agrônomo e diretor da 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Cambé, além de oferecer uma 

melhor qualidade de alimentação, renda e preservar o meio ambiente, este 

espaço também serve como uma terapia para as pessoas que trabalham no local. 

Isso se dá principalmente porque a maioria da população que produz os alimentos 

são da terceira idade, e com isso, lidam com o tempo de uma forma mais ativa, 

além de proporcionar um maior relacionamento com outras pessoas com 

conversas diárias e ficarem ocupadas com grande parte do dia com os cuidados 

necessários na preparação do solo, na adubação, na plantação, na aguagem e na 

colheita. 

O prefeito municipal de Cambé-PR, Conrado Scheller, ressalta a importância 

da manutenção do trabalho. “As hortas comunitárias de Cambé exercem um papel 

muito importante na vida dessas famílias. Elas não somente alimentam essas 

pessoas, como resgatam a autoestima e a vontade de viver delas, que se sentem 

úteis (CAMBÉ, 2021). 
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Com este modelo de êxito de Hortas Comunitárias, alguns municípios do 

Estado do Paraná e do Brasil começaram a procurar os representantes legais de 

Cambé para entender melhor o processo de funcionamento das hortas 

comunitárias nas áreas urbanas e, posteriormente, implantá-las em outros 

municípios. São Jerônimo da Serra, município paranaense, conheceu uma destas 

hortas (Fig. 3) à do Jardim Santa Izabel, onde 55 famílias cultivam vários tipos de 

hortaliças. O parlamentar de São Jerônimo, Edmundo Lopes, afirmou que “Cambé 

é pioneira nesta ação e é considerada referência pelo sucesso do programa”. 

 

Figura 3 – Representantes de São Jerônimo da Serra e de Cambé em uma das 
hortas de Cambé-PR, em 2021. 

Fonte: (ROLÂNDIA, 2021) 
Outro modelo que está em expansão no município é a parceria público-

privada. Algumas empresas locais, cadastradas e aprovadas pelo município 

também podem participar do Programa Hortas Comunitárias. Essas empresas 

podem construir e/ou reformar hortas com autorização do município para auxiliar 

as pessoas carentes a ter uma alimentação mais saudável, além de adquirir uma 

renda. Segundo as leis vigentes, as empresas privadas precisam arcar com os 

custos de mão-de-obra para preparar o espaço, horas-máquina, limpeza, 

cercamento do terreno, terraplenagem, sementes e mudas. A prefeitura municipal 

oferece água, apoio técnico e insumos às famílias atendidas. Posteriormente, de 

acordo com as leis municipais, estas empresas podem explorar a comunicação 

visual nestas hortas. 

Uma destas empresas é a Eletrosul, que já construiu e/ou reformou três 

hortas deste 2011 (Fig. 3). Estes espaços para as hortas são ocupados pelas 

comunidades vizinhas das linhas de transmissão de energia e têm a oportunidade 

de terem um espaço para plantar, reforçar o orçamento familiar e diversificar a 
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alimentação. O programa também evita que haja ocupações irregulares nas faixas 

de servidão (área de segurança delimitada junto às linhas de transmissão de 

energia) (LIMA, 2011). 

É importante destacar a importância das hortas comunitárias durante a 

pandemia de COVID-19, quando as pessoas ficaram isoladas por grandes 

períodos, tiveram suas rendas reduzidas, além dos preços dos alimentos 

aumentarem. Com este programa, mais de 1100 famílias e, aproximadamente, 6 

mil pessoas carentes e vulneráveis puderam ter uma alimentação saudável em 

suas mesas. 

Desta forma, mesmo com as restrições, forneceram alimentos para o 

comércio local e garantiram a sua renda em momentos difíceis. Também houve 

doações de verduras para o Abrigo Padre Manoel Coelho, somaram às refeições 

dos idosos que vivem no abrigo e das pessoas em situação de rua que ficam 

na Casa de Passagem. Neste período as hortas (Fig. 4) funcionaram com 

algumas restrições, porém sem haver prejuízos e com todos os cuidados 

necessários. 

Observa-se assim a importância não somente para a população local que se 

utiliza destas hortas, mas também outras, principalmente as que estão em 

condições de vulnerabilidade social e econômica. Isso demostra como as políticas 

públicas de distribuição de renda a partir das hortas comunitárias em Cambé foram 

e são importantes para milhares de pessoas, haja vista que, tem se permitido que 

mesmo com um pouco de terra é possível alimentar-se e as sobras ainda vender 

no comercio local e gerar renda. 

Outro fator é que com as hortas comunitárias a população mais carente não 

tenha a necessidade por vezes de buscar alimentos em outras localidades, como 

em semáforo, em porta em porta, em lixos e em supermercados (resto de frutas e 

verduras), algo que está se tornando rotina em médias e grandes cidades 

brasileiras. Isso se dá pela autonomia que está população tem em se utilizar de 

uma pequena área de terra para plantar aquilo que se deseja e assim cada 

“proprietário” do lote das terras possui a sua autonomia para averiguar quais são 

as suas necessidades e quais as verduras e/ou legumes que irá plantar. 
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Figura 4 – Hortas Comunitárias em Cambé 

Fonte: Os próprios autores (CAMBÉ, 2021) 
 

Desta forma, observa-se que a disponibilidade de uma área para a 

instalação da horta comunitária em Cambé é relevante e está atrelada a mudança 

de estilo de vida para uma população carente e vulnerável, além de ser em sua 

maioria, a população idosa. Assim, pode-se elencar alguns pontos positivos, 

entre eles: a) melhoria na qualidade de vida, b) conscientização sobre trabalho 

comunitário, c) valorização de produtos orgânicos, d) auxílio e/ou manutenção de 

renda entre a população local, e) maior contato entre homem-natureza, f) 

valorização do comércio local, entre outros. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

O trabalho teve por objetivo central discutir, enquanto estudo, os avanços e 

desafios das hortas comunitárias na cidade de Cambé, PR. Para tal, recorreu-se 

aos dados obtidos numa pesquisa quanti-qualitativa, que demonstrou o ponto de 

vista dos avanços das hortas comunitárias, das políticas públicas essenciais para 

o desenvolvimento econômico e social da população, principalmente das carentes 

e vulneráveis. Observou-se que é possível obter resultados satisfatórios com a 

parceria público-privada sem comprometer com uma poluição visual exagerada. 
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Notou-se também, que com as hortas a própria população local faz a 

proteção e conservação das áreas antes vazias, sujeitas à invasão e ao depósito 

de lixo e entulho, evitando, assim, problemas sociais e sanitários, além de auxiliar 

na preservação da natureza e dos rios próximos. 

Porém, é necessária uma manutenção constante das hortas principalmente 

em seus arredores como a capina, a manutenção de calçadas e um maior apoio 

técnico com cursos de apoio a população para melhorar a produtividade, a 

conservação e a comercialização dos produtos. 

Conclui-se assim, que apesar dos resultados e dos desafios a agricultura 

urbana, por meio das hortas comunitárias, são uma estratégia de investimento, 

criação, retenção, busca por fontes alternativas de rendas, além de ser uma 

terapia para a população, haja vista que, traz uma maior segurança alimentar, 

valorização da população local, além de ser uma referência para várias 

localidades do Brasil. 
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