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RESUMO
ARRUDA, Juliana. AGRICULTURA URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DO
RIO DE JANEIRO: SUSTENTABILIDADE E REPERCUSSÕES NA REPRODUÇÃO
DAS FAMÍLIAS. 197p. Tese (Doutorado em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade).
Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ,
2011.
No Brasil, o processo de urbanização se mantém acelerado e apresenta grande diversidade de
realidades, no entanto, principalmente nos países em desenvolvimento, as raízes do homem
com a terra nunca foram totalmente perdidas e vegetais e animais continuaram a ser
produzidos ou criados nas áreas urbanas (UNDP, 1996). Neste contexto, o objetivo é analisar
o papel da agricultura urbana na reprodução das famílias envolvidas e as condições para que
ela contribua para melhorar a qualidade de vida dessas famílias em três grupos atuantes na
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A hipótese é a de que, na relação entre as diferentes
dimensões de sustentabilidade, uma seria mais relevante do que outras, neste caso, a dimensão
sociocultural, que predominaria na superação de dificuldades e conflitos para a permanência
das iniciativas de AU ao longo do tempo. A base conceitual dialogou com os referenciais
teóricos do desenvolvimento sustentável e as dimensões de sustentabilidade (sociocultural,
econômica, ecológico-ambiental, técnica-agronômica e político-institucional). A metodologia
foi dividida em dois momentos, uma fase exploratória, com o objetivo de reconhecer
instituições envolvidas em alguma atividade de agricultura e que atuassem na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro; e uma pesquisa de campo, com o objetivo de conhecer os
grupos e as famílias participantes. O papel da agricultura urbana, nas iniciativas estudadas, a
partir dos seus papéis, socioculturais e ambientais, é incontestável. Muitas famílias escolhem
esta atividade para sua subsistência, e não somente com este objetivo, como também vendem
seu excedente, conseguindo preços competitivos graças ao sistema produtivo escolhido, que se
baseia na agroecologia. Para os agricultores mais vulneráveis economicamente, a existência
desta agricultura permite pelo menos que os mesmos possam se alimentar com produtos
frescos e diversificados e assim destinando os recursos financeiros para a compra de outros
produtos.
Palavras-Chave: Agricultura Urbana; Desenvolvimento Sustentável; Sustentabilidade Urbana;
Agricultura – aspectos sociais.
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ABSTRACT
ARRUDA, Juliana. URBAN AGRICULTURE IN METROPOLITAN REGION OF RIO
DE JANEIRO: SUSTAINABILITY AND EFFECTS ON REPRODUCTION OF THE
FAMILIES. 197p. Thesis (Doctorate in Social Sciences about Development, Agriculture and
Society) Human and Social Sciences Institute, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
Seropédica, RJ. 2011.
In Brazil, the urbanization process has accelerated and has a great diversity of realities,
however, especially in developing countries, the human’s sources with was never completely
lost and plants and animals continue to be produced or cultivated in urban areas (UNDP,
1996). This way, the objective is to analyze the role of urban agriculture, the reproduction of
the families involved and the conditions to contribute to improve the quality of life of these
families through three groups that work in the Metropolitan Region of Rio de Janeiro. The
hypothesis is that the relationship among different dimensions of sustainability, one would be
more relevant than others, in this case, the socio-cultural dimension, which prevail in
overcoming difficulties and conflicts for the permanence of the UA initiatives over time. The
conceptual basis is related with the theoretical reference of sustainable development and the
dimensions of sustainability (social, cultural, economic, ecological, environmental, technicalagronomic, and political-institutional). The methodology was divided into two phases, an
exploratory phase, in order to recognize some institutions involved in agricultural activity and
act in the Metropolitan Region of Rio de Janeiro, and a field research in order to recognize the
groups and active families. The role of urban agriculture, about the initiatives studied, from
their roles, sociocultural and environmental, is indisputable. Many families choose this activity
for their livelihood, not just for this purpose, they also sell their surplus, achieving competitive
prices because of the production system chosen, which is based on agroecology. For the most
economically vulnerable farmers, the agriculture enables the existence of at least that they can
be eat fresh and variety of food , and thus save financial resources to purchase other products.
Key words: Urban Agriculture; Sustainable Development, Urban Sustainability, Agriculture Social aspects.
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“Põe quanto tu és no mínimo que fazes"
(Fernando Pessoa).

INTRODUÇÃO
O interesse em aprofundar os estudos sobre a Agricultura Urbana (AU) surgiu ainda
durante a graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em 2002, com a
participação em um projeto sobre este tema no município de Niterói, que foi desenvolvido a
partir da articulação entre a universidade, a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio de Janeiro
(PESAGRO), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), a Empresa
Brasileira de Pesquisa na Agricultura (EMBRAPA) e grupos locais.
O ingresso no mestrado, em 2004, na Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP) e com a defesa da dissertação “Agricultura Urbana e
Periurbana em Campinas/SP: Análise do Programa de Hortas Comunitárias como Subsídio para
Políticas Públicas” foi percebido que para a abordagem da temática da agricultura urbana em
estudos posteriores era necessário considerar conjuntamente as técnicas de produção, um
componente ambiental de conservação da natureza, um componente social das relações sociais e
intrafamiliares, ou seja, de uma abordagem multidimensional.
Com base nesta perspectiva conduziu-se esta tese com o objetivo geral de analisar o papel
da agricultura urbana na reprodução das famílias envolvidas e as condições para que ela
contribua para melhorar a qualidade de vida dessas famílias. Este estudo foi realizado com três
grupos atuantes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
O objetivo específico é precisar como as dimensões de sustentabilidade envolvidas na
agricultura urbana, tais como as dimensões: sociocultural, político-institucional, econômica,
ecológico-ambiental e técnico-agronômica, que contribuem para a melhoria da qualidade de vida
das famílias envolvidas, e mais do que isso, discutir qual a relação existente entre as dimensões
de sustentabilidade, se há algum tipo de hierarquia e se alguma determina as outras.
Com esta perspectiva a abordagem teórico-metodológica da sustentabilidade da
agricultura urbana tem como premissa a necessidade de abordar diferentes dimensões da
sustentabilidade (sociocultural; técnico-agronômica; econômica; ecológico-ambiental e políticoinstitucional), adotando uma postura interdisciplinar. De fato, no geral, esta premissa também se
aplica a análise de sustentabilidade em outros tipos de sistemas de produção, além do sistema
trabalhado na tese que é a agricultura urbana.
As observações tanto do mestrado em Campinas, quanto da pesquisa de campo junto aos
grupos do Rio de Janeiro, permitiram que fosse constatado que das várias dimensões de
sustentabilidade, a dimensão sociocultural é que mais se destaca no sentido de assegurar a
continuidade da atividade. Nesta dimensão incluem-se a presença da mulher e a valorização do
conhecimento popular, assim como a origem rural dos envolvidos, que pela sua atuação ativa
fazem com que sejam superadas dificuldades e conflitos para a permanência das iniciativas de
AU ao longo do tempo.
Por outro lado, este trabalho também reconhece que o contexto atual aponta para a
valorização desta atividade, e que muitos obstáculos precisam ser vencidos para que ocorra a sua
dinamização, especialmente aqueles relacionados ao financiamento de iniciativas realizadas em
pequena escala, como as exercidas em quintais, por exemplo.
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Sendo assim, muito embora as iniciativas de agricultura urbana fluminense, ao longo da
última década, tenham apresentado um processo de relativo crescimento e divulgação no que diz
respeito à atenção dispensada pelos grupos sociais organizados e instituições que os incentivam,
isso ainda não foi suficiente para que esta atividade fosse inserida na agenda política local.
Em 2008, a população urbana mundial superou em número a população rural pela
primeira vez na história. Até 2030, espera-se que 60 por cento da população mundial estará
vivendo nas cidades. Esse processo de urbanização está intimamente ligado ao crescimento da
pobreza urbana e da insegurança alimentar. Atualmente, aproximadamente um terço da
população mundial vive em favelas e assentamentos informais. Caso a tendência atual se
mantenha, esse número poderá chegar a 2 bilhões até 2030. Nem as Metas de Desenvolvimento
do Milênio nem as metas da Cúpula Mundial da Alimentação serão atingidas se não for dada a
devida atenção às cidades e aos vínculos rural-urbanos (FAO, 2000).
Com base nestes antecedentes, pretendemos com a presente tese sustentar que a
agricultura urbana pode contribuir para criar melhores condições de vida para as famílias, ao
mesmo tempo em que traz um maior protagonismo da mulher e assegura um papel importante aos
grupos organizados. Além disso, o desenvolvimento dessa atividade também contribui para
fortalecer a organização comunitária, a segurança alimentar e a melhoria ambiental, valoriza a
cultura e o conhecimento popular sobre plantas e métodos de plantio.
Veremos que esta tese está consistente com trabalhos no tema em nível nacional e
internacional, inclusive porque, na atualidade, pensar melhoria de qualidade de vida pressupõe a
inclusão de diferentes aspectos, além do econômico, como a melhoria ambiental, a inclusão
social, a valorização cultural, o acesso a uma alimentação adequada.
A segurança alimentar urbana requer um suprimento constante de alimentos nutritivos e
seguros durante todo o ano. Os consumidores urbanos geralmente dependem de alimentos
comprados, principalmente das áreas rurais ou importados para o país. Muitos pobres urbanos há
muito utilizam a Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) como meio de subsistência e estratégia
de sobrevivência. Em resposta aos altos preços de alimentos e interrupções no fornecimento de
alimentos, esse número tem aumentado. As famílias urbanas envolvidas em AUP geralmente
gozam de maior segurança alimentar e de uma dieta mais diversificada. A produção alimentar
urbana e periurbana também ajuda a aumentar a disponibilidade de alimentos saudáveis e
acessíveis, principalmente frutas frescas, vegetais, ovos e laticínios, para um número maior de
consumidores urbanos (FAO, 2000).
Para garantir que a AUP contribua para uma melhor segurança alimentar urbana, é preciso
ter suporte em termos de acesso a terra, orientação técnica e treinamento sobre boas práticas de
produção, e educação para agricultores e consumidores. Além disso, os potenciais riscos à saúde,
causados pelo uso de esgotos e agroquímicos, manuseio inadequado de alimentos, poluição
urbana e a criação de animais próxima a pessoas, juntamente com a falta de saneamento, devem
ser reduzidos.
Observa-se na RMRJ, que a partir das mobilizações dos grupos e do apoio de
organizações da sociedade civil, como a ONG AS-PTA, as famílias participantes de iniciativas de
AU adquirem legitimidade para negociar suas demandas em relação ao acesso a programas
públicos, como por exemplo, o Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF).
Após o contato com a realidade da agricultura urbana fluminense e o mapeamento dos
grupos que desenvolviam agricultura em áreas urbanas em diferentes municípios da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, foram escolhidos três grupos para o estudo desenvolvido, a
saber, a Pastoral da Criança, a Rede Fitovida, e a ONG Verdejar Proteção Ambiental e
Humanismo. Os critérios adotados nessa escolha foram os seguintes:
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Apresentassem interesse em participar da pesquisa;
Estivessem desenvolvendo, no período de análise, atividade de agricultura urbana ou
similar;
Incorporassem em sua ação, características de pelos menos duas das dimensões de
sustentabilidade que se pretendia investigar;
Desta forma, as iniciativas de agricultura urbana estudadas encontram-se em espaço
geográfico delimitado pela RMRJ, mais especificamente nos municípios do Rio de Janeiro e de
Belford Roxo.
Para facilitar a argumentação ao longo da tese, a definição de AU utilizada foi elaborada a
partir da leitura de (MOUGEOT, 2000) e de (BOUKHAEVA et al., 2007) sendo a seguinte:
A AU contempla a agricultura intraurbana, bem como a agricultura suburbana e/ou
periurbana. Será analisada a partir do local de moradia de quem a desenvolve, neste caso,
iniciativa resultante do trabalho de habitantes urbanos e que inclui a produção ou transformação
de produtos agrícolas e pecuários em zonas intraurbanas, para autoconsumo ou eventual
comercialização, (re) aproveitando de modo eficiente e sustentável os recursos e insumos locais.
a) Considerações Metodológicas
Do ponto de vista metodológico, pensar as cidades como espaço geográfico construído
socialmente permite contextualizar as interações entre diferentes dimensões da vida das pessoas e
ajuda a revelar a complexidade da pobreza e dos modos de sustento urbano. Serve para a análise
dos meios multifacetados de vida urbana e também para situações de pobreza e vulnerabilidade
(PATIÑO, 2001).
Discutir o espaço enquanto arena de conflitos, posições e disposições que envolvem
diferentes agentes (Estado, agências, gestores, operadores), atores (instituições da sociedade
civil) e sujeitos sociais (indivíduos e movimentos sociais), assim como, identificar seus
acontecimentos, sejam eles culturais ou naturais, envolve um grande número de variáveis.
Para englobar ao menos uma boa parte dessas variáveis à luz dos objetivos da tese, a
metodologia adotada privilegiou procedimentos que permitissem uma análise qualitativa.
Minayo e Sanches (1993) consideram que, do ponto de vista metodológico, não há
contradição e nem continuidade entre investigação qualitativa e quantitativa. Ambas são de
natureza diferente. Consideram ainda que, do ponto de vista epistemológico, nenhuma das duas
abordagens é mais científica do que a outra. Ou seja, uma pesquisa, por ser quantitativa não se
torna “objetiva” e, portanto, “melhor”. Somente quando as duas abordagens são utilizadas dentro
dos limites de suas especificidades é que podem dar uma contribuição efetiva para o
conhecimento.
Desta forma, a abordagem qualitativa foi escolhida por entender-se que ao privilegiar
somente a abordagem quantitativa (relacionada à frequência e quantificação de dados, utilizandose procedimentos estatísticos como centro de análise do problema) informações relevantes
obtidas empiricamente poderiam não ser consideradas.
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Segundo Godoy (1995),
“as pesquisas qualitativas surgiram principalmente para atender as peculiaridades dos
fenômenos que não podiam ser adequadamente quantificados, pois envolvem o
pesquisador num campo de investigação constituído de pessoas, de grupos, de
comunidade e de instituições que formam um campo plural de ideias e interpretações,
perpassado por valores, atitudes, crenças, opiniões e representações culturais de toda
ordem.”

Assim, a pesquisa qualitativa permite a coleta de dados no ambiente natural, em toda a sua
complexidade e permite a compreensão dos acontecimentos diários e contextualizados, por meio
dos significados que as pessoas dão ao fenômeno investigado.
De acordo com Yin (2005), a construção de uma pesquisa utilizando uma metodologia
abrangente como estratégia, faz com que o pesquisador tenha muito mais atenção e habilidades
em perceber e controlar vieses potenciais que poderão surgir em grande intensidade ao longo do
processo de estudo.
O desenho metodológico utilizado privilegiou o contato direto da pesquisadora com os
fenômenos sociais e com o contexto de vida real dos grupos pesquisados.
Para tanto, utilizou-se de uma variedade de técnicas de coleta de dados para
esclarecimento dos múltiplos aspectos do campo da pesquisa como: análise de documentos e
objetos culturais, entrevistas semiestruturadas (utilizada na fase exploratória, no primeiro contato
com informantes chaves), entrevistas estruturadas (utilizada diretamente com gestores diretos e
indiretos dos grupos), pesquisa de campo (questionários utilizados diretamente com as famílias
participantes dos grupos) e observação participante (visitas nas atividades desenvolvidas pelos
grupos como reuniões, encontros e festas) (BONI e QUARESMA, 2005; VALADARES, 2007).
No entanto, faz-se importante salientar que para discutir a sustentabilidade da AU a partir
das iniciativas de três grupos em dois municípios diferentes, foi fundamental poder contar com
auxiliares de pesquisa que operacionalizaram as ações e sem os quais seria muito difícil manter
este universo.
O grupo foi composto por cinco bolsistas de iniciação científica (três do curso de
Licenciatura em Ciências Agrícolas, um do curso de Agronomia e um do curso de Engenharia
Agrícola), que em momentos diferentes participaram dos estudos que fundamentaram a tese, das
entrevistas, dos encontros realizados pelos grupos estudados e na tabulação dos dados.
Antes do início da obtenção dos dados, foram realizadas reuniões para os momentos de
formação da equipe de pesquisa. Estes momentos propiciaram trocas de saberes e ambiente
colaborativo pela busca de materiais e bibliografias que possibilitassem uma imersão no tema da
pesquisa, assim como, no treinamento das metodologias de coleta de dados.
b) Organização da Tese
Para abordar o tema escolhido esta tese está organizada, além da presente introdução, em
três capítulos mais as considerações finais.
Introdução que tem como objetivo principal apresentar a relação da pesquisadora com o
tema, mostrar a relevância do tema no cenário atual, antecipar a abordagem metodológica, os
objetivos perseguidos na pesquisa, que hipótese será verificada, indicar a tese sustentada e a
antecipação da estrutura dos capítulos.
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Capítulo 1 tem como objetivo caracterizar a área que foi objeto de estudo e seu diálogo
com as categorias da agricultura urbana. Traz à tona as questões em debate e contextualiza a
política pública nacional que trata do tema.
O Capítulo 2 apresenta o marco teórico-metodológico, com os procedimentos e métodos
analíticos da pesquisa que serviram de base para construção da etapa posterior, bem como a uma
reflexão teórica baseada nos conceitos centrais que orientaram este trabalho. O objetivo principal
foi discutir a sustentabilidade, dialogando com o referencial teórico corrente a fim de subsidiar a
seleção das questões pertinentes à pesquisa. Com esta finalidade, diferentes dimensões de
sustentabilidade foram elencadas.
Capítulo 3, os grupos e seus participantes são caracterizados a partir da relação entre as
dimensões da sustentabilidade. O objetivo foi conhecer o perfil das famílias envolvidas nas
iniciativas de AU e as estratégias que têm sido utilizadas para sua reprodução, além disso,
compreender a organização de cada grupo e as formas de atuação. Também será apresentado o
sistema produtivo da agricultura urbana no contexto regional metropolitano, para o entendimento
dos processos ecológicos e das relações que ocorrem entre o meio rural e o meio urbano,
permitindo destacar de antemão algumas perspectivas futuras para a agricultura urbana.
No item Considerações finais procura-se colaborar na elucidação de elementos
favoráveis e desfavoráveis às iniciativas de agricultura urbana que possam ser desenvolvidas nas
mais diversas esferas (local, regional, nacional) e desta forma contribuir para a sustentabilidade
da atividade como forma de garantir o acesso aos alimentos (quantidade e qualidade) e a
discussão da segurança alimentar e nutricional, melhorar as condições ambientais e sociais,
responsáveis pela maioria dos problemas urbanos.
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“O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada, caminhando e
semeando, no fim terás o que colher”.
(Cora Coralina).

CAPÍTULO 1.

AGRICULTURA URBANA COMO UMA RESPOSTA À DINÂMICA E
AOS DESAFIOS URBANOS

Neste capítulo será apresentada a área de estudo e suas principais características, trazendo
à tona o debate sobre AU no cenário nacional e internacional, para destacar as questões
relacionadas à contribuição desta atividade para a melhoria de qualidade de vida das populações
mais vulneráveis no contexto urbano.
Primeiro serão apresentados os municípios e bairros em que a pesquisa foi realizada,
discorrendo sobre suas características em relação ao histórico de sua formação, a localização e a
situação socioeconômica de sua população.
Depois da apresentação da área, será discutido um conceito relativamente recente, mas
fundamental para a compreensão da agricultura urbana, que é o conceito de ecossistema urbano e
a importância de que o mesmo seja considerado em análises relativas a esta atividade.
Na sequência, a agricultura urbana será definida a partir de características relativas à sua
localização espacial, aos benefícios de sua prática, ao tipo de sistemas de produção realizados, às
modalidades e às características da produção em relação à área.
E para concluir este capítulo será contextualizado o Programa Nacional de Apoio à
Agricultura Urbana e Periurbana e suas implicações na região analisada nesta tese.
1.1.

Caracterização da área de estudo

Nos últimos anos a taxa de urbanização das cidades da América Latina cresceu
aceleradamente, e, pela primeira vez na história, há mais pobres urbanos do que rurais. Até a
primeira metade do século XX, as zonas rurais da América Latina concentravam os maiores
níveis de pobreza. Entretanto, com o passar dos anos, os pobres migraram para as cidades
buscando mais renda e melhor qualidade de vida (SANTANDREU et al., 2002).
Segundo a FAO (2000) com a expansão das cidades, crescem as necessidades alimentares
das famílias urbanas. Embora os impactos da crise alimentar e financeira afetem tanto a
população rural quanto a urbana, os pobres urbanos têm sofrido maior impacto dentre os
afetados. Os consumidores urbanos dependem quase exclusivamente de compras de alimentos, e
as variações nos preços de alimentos e na renda traduzem-se diretamente em menor poder de
compra e no aumento dos níveis de insegurança alimentar, o que compromete a quantidade e
qualidade dietética. Mudanças nos estilos de vida têm contribuído ainda mais para o aumento da
desnutrição urbana e de doenças crônicas relacionadas à dieta.
Ao contrário dos países latino-americanos, como os do Cone Sul, que têm urbanização
mais estabilizada, o Brasil manifesta um processo extremamente dinâmico, devido, em
grande parte, ao próprio crescimento urbano, que não se reduz à mera “inchação” das
cidades, mas também à mobilidade de sua população e a uma fronteira móvel
(FUNDAÇÃO..., 2010, p.22).
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Desta maneira, no Brasil o processo de urbanização se mantém acelerado e apresenta
grande diversidade de realidades, dentre elas: interiorização do fenômeno urbano; acelerada
urbanização das áreas de fronteira econômica; crescimento das cidades médias; periferização dos
centros urbanos; e formação e consolidação de aglomerações urbanas de caráter metropolitano e
não metropolitano (MOTTA e AJARA, 2001).
Esta diversidade ocorre porque a urbanização no Brasil foi sustentada em grande parte por
uma maioria de mão-de-obra barata e pobre. E, ainda assim, o trabalho urbano significa ascensão,
pois a proporção de trabalhadores na faixa inferior a um salário mínimo foi de cerca de 25%, no
Brasil urbano, bem menor do que a percentagem de 38% do país como um todo. Na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), a proporção de trabalhadores ganhando até um salário
mínimo é superior a 14,0%.
A metropolização é um processo que pode ocorrer sem que haja necessariamente a
formação de uma metrópole. Isto ocorre porque as metrópoles são cidades que exercem um
grande poder de atração sobre as áreas vizinhas, mais do que a influência de uma metrópole sobre
áreas adjacentes, se percebe um rearranjo das governanças locais em prol de maior cooperação.
Hoje, observa-se que a metropolização do espaço é muito mais complexa do que um
mero avanço urbano sobre o campo, dando origem a espaços interativos do urbano com
o rural nos quais se mantêm atividades agrícolas dinâmicas. Esta é uma realidade
marcante nos países pós-industriais e com exemplos nas regiões metropolitanas do Brasil
(BICALHO, 1996, p.11).

No entanto, à medida que as metrópoles se transformam em centros que polarizam
regiões, aumentam as dificuldades relativas ao não suprimento de infraestrutura requerida ao
desenvolvimento equitativo entre todos os seus residentes. Simultaneamente as áreas urbanas
foram se expandindo em direção às áreas de periferia onde as condições de infraestrutura são
mais precárias ou até mesmo inexistentes (OLIVEIRA, 2007).
No Brasil, apreciável parcela da população, sobretudo os moradores das favelas, de
periferia das grandes cidades e campo, encontra-se mal servida ou totalmente desassistida em
relação aos serviços de saneamento básicos (serviços de abastecimento de água e de esgoto
sanitário) e à margem dos programas oficiais de habitação (SILVEIRA, 2003).
Esta situação se confirma na RMRJ, em que o município do Rio de Janeiro representa
uma macrocefalia urbana1, que leva ao inchaço urbano, em uma cidade que não oferece
infraestrutura adequada a toda população gerando problemas tais como: poluição, déficit de
habitação, oferta de transporte irregular, educação de baixa qualidade, faltam políticas de
saneamento, etc.
Assim o que se verifica é que a capital tem uma importância tamanha que ofusca as
demais áreas do estado. A projeção metropolitana do Rio de Janeiro é mais significativa no nível
nacional que em termos regional e estadual (ALENTEJANO, 1997).

1

Crescimento excessivo de serviços e de pessoas numa metrópole, ou seja, as concentrações espaciais tinham
ultrapassado limites, na medida em que se verificava que as condições de vida nestas metrópoles estavam se
deteriorando cada vez mais e que diminuíra a capacidade destas de permanecer no comando da economia nacional
(ANDRADE e SERRA, 2002).
7

Tal projeção remonta à função portuária colonial, como área de escoamento da produção
mineral de MG, seguida posteriormente do café e secundariamente da cana-de-açúcar de
Campos. Esta projeção do Rio criou vínculos com pontos distantes do território, ao
mesmo tempo que tolheu o desenvolvimento de centros intermediários que pudessem vir
a compor uma rede urbana equilibrada. O efeito disto foi o esvaziamento populacional
do interior à medida que as atividades agrícolas voltadas para a exportação entravam em
decadência (ALENTEJANO, 1997, p.80).

Percebe-se que os principais motivos de produção e reprodução das situações de pobreza e
de exclusão social, agindo, portanto, como processos que acentuam o empobrecimento, são
gerados pelo analfabetismo acentuado, pelas desigualdades econômicas, políticas e sociais entre
os indivíduos, grupos, regiões e/ou países no acesso a recursos, tais como poder, renda e prestígio
(ROMANO, 2008).
Ainda segundo este autor, a concentração de poder, riqueza, renda e dos outros diferentes
capitais (social, cultural, ambiental, etc.) é fruto de um processo histórico de controle econômico
e político exercido pelas elites nacionais e locais sobre o Estado, o mercado e a sociedade.
Na RMRJ esse processo se confirma, o uso diferenciado do território tem se demonstrado
uma construção desigual dos espaços, assumindo característica contraditória e segregadora como
produto direto da desigualdade social inerente a sociedade hierarquizada e dividida em classes.
No Rio de Janeiro houve fatores muito fortes para a migração da população da zona rural
para a capital, como a industrialização, atividades portuárias e turísticas. Associada a esta
realidade a agricultura da baixada fluminense sempre foi muito precária.
No entanto, principalmente nos países em desenvolvimento, as raízes do homem com a
terra nunca foram totalmente perdidas e vegetais e animais continuaram a ser produzidos ou
criados nas áreas urbanas (UNDP, 1996).
Nos últimos anos, em muitos países do mundo, entre as estratégias empregadas pela
população urbana mais pobre e pelos governos locais para a promoção da construção de um
modelo de desenvolvimento humano, encontra-se a agricultura urbana. Esta afirmativa se
confirma em países como Cuba, Argentina, União Soviética e países africanos, onde o incentivo à
agricultura urbana ocorreu, principalmente, em momentos de instabilidade social.
Segundo a FAO (2000) o 4º Fórum Urbano Mundial citou a necessidade de políticas e
intervenções para garantir que o número cada vez maior de pobres urbanos não seja deixado para
trás. A dimensão alimentar da pobreza nas áreas urbanas ainda não foi traduzida em suficientes
ações de políticas em muitos países. O vínculo rural-urbano se tornará cada vez mais importante.
As políticas urbanas também precisam reconhecer o papel da agricultura urbana e periurbana no
desenvolvimento urbano, garantir o fornecimento de alimentos nas áreas urbanas e melhorar a
subsistência dos produtores urbanos pobres.
Isso inclui a eliminação de barreiras e a provisão de incentivos para a Agricultura Urbana
e Periurbana (AUP), bem como a melhora na gestão de recursos naturais nas áreas urbanas e
periurbanas. A AUP foi oficialmente reconhecida pela 15ª sessão do Comitê de Agricultura em
Roma, em 1999, e posteriormente pela Cúpula Mundial da Alimentação: cinco anos depois, em
2002, e pela Força Tarefa de Alto Nível da ONU para a Crise Global de Alimentos, em 2008,
como uma estratégia para reduzir a insegurança alimentar urbana e construir cidades mais
resilientes durante a crise.
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Esta é uma realidade na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro e na sua região
metropolitana, onde milhares de agricultores cariocas ainda dependem da agricultura para viver
(TRAVASSOS, 2007). Esta constatação motivou a investigação para esta tese, sobre como é a
agricultura urbana e como contribui para o acesso aos alimentos e que outras atividades são
dinamizadas através da sua realização.
Olhando a diversidade de realidades das cidades, municípios tipicamente agrícolas e
municípios com urbanização consolidada e tipicamente industrializados, faz-se importante
caracterizar a Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) a partir de elos completamente diferentes.
Em municípios de interior, o tamanho reduzido do perímetro urbano das cidades, a
proximidade com as áreas rurais são características importantes que contribuem com o
estabelecimento de um elo forte em relação à realização de atividades de cultivos pela maioria
dos habitantes urbanos em seus quintais.
Em contraponto, em municípios urbanizados, a maior parte das famílias que migraram das
zonas rurais perdeu a relação com a natureza e sofreu um processo de erosão de seus saberes e de
transformação de costumes alimentares, paralelo a isto, inconvenientemente as cidades e os seus
sistemas econômicos não conseguiram absorver toda esta mão-de-obra que, quase sempre, só
conhecia o trabalho agrícola, recebendo estas pessoas sem ter as condições apropriadas para
satisfazer as suas necessidades socioculturais e de qualidade de vida (BELTRAN, 1995).
As atividades rurais existentes na maioria dos centros urbanos brasileiros acontecem,
muitas vezes, em função da pressão do modo de vida urbano, e isto por vários motivos, dentre os
quais se ressalta a falta de oportunidades de trabalho, sobretudo, para pessoas pobres da cidade,
como no caso do Rio de Janeiro (BICALHO, 1992).
É preciso uma mudança no paradigma de desenvolvimento, planejamento e formulação de
políticas, tanto na área urbana como agrícola, para garantir o acesso à segurança alimentar
urbana, melhor gestão ambiental e o fortalecimento do vínculo rural-urbano (FAO, 2000).
Na articulação e no fortalecimento da agricultura urbana com enfoque na agroecologia
junto a grupos organizados, destaca-se no estado do Rio de Janeiro, a Assessoria e Serviços a
Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA) uma Organização Não Governamental (ONG),
que segundo dados recolhidos em sua página eletrônica, tem como missão:
Apoiar a construção de capacidades políticas e institucionais de organizações da
agricultura familiar para que elas assumam de forma crescente o protagonismo na
formulação e defesa de padrões de desenvolvimento rural que associam a equidade
social, a viabilidade econômica e a conservação dos recursos ambientais (AS-PTA,
2008).

Ao assumir para si essa missão, a AS-PTA parece incorporar em seu enfoque estratégico o
desafio de promover transformações no mundo rural brasileiro com base nas iniciativas dos
atores sociais coletivos organizados desde o âmbito local até o nacional.
A AS-PTA desenvolve o Programa de Agricultura Urbana, atuando desde 1999 na zona
oeste do município do Rio de Janeiro até a presente data. Nele é estimulado o aproveitamento de
pequenos espaços em comunidades dentro da cidade para o cultivo de alimentos, plantas
medicinais e criações de animais, sob um enfoque agroecológico. O trabalho é desenvolvido a
partir do reconhecimento e da valorização das experiências espontâneas e dos conhecimentos dos
moradores, da facilitação do acesso aos conhecimentos técnicos apropriados, do incentivo à
experimentação, bem como do apoio a variadas formas de organização local.
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O Programa está vinculado a redes da sociedade civil como a Articulação de
Agroecologia do Rio de Janeiro, sendo um movimento de organizações da sociedade que a partir
da identificação, sistematização e mapeamento de experiências procura se articular no estado com
o objetivo de fortalecer as iniciativas agroecológicas; a Rede Fitovida, que é uma articulação
constituída por 108 organizações do estado do Rio de Janeiro que trabalham com saúde
comunitária utilizando plantas medicinais; e a Rede Águila, que é uma associação sem fins
lucrativos constituída por instituições, tanto públicas quanto privadas, que busca reunir e articular
esforços das entidades que fomentam a agricultura urbana na América Latina e Caribe, através de
investigação, comunicação, capacitação, gestão, intercâmbio e cooperação.
Ocorre com a participação em diferentes espaços públicos, assim como, mantém parcerias
com diferentes grupos, dentre eles os estudados nesta tese, assim como os Agentes
Comunitários/as de Saúde, algumas Escolas, Associações de Moradores e Grupos Informais.
A AU também começa a ganhar espaço em pesquisas acadêmicas, em projetos e
programas governamentais, do terceiro setor e da sociedade civil. No entanto, em muitos locais
esta atividade é proibida. Isso se deve à falta de informações de como ela pode ser inserida no
planejamento urbano, quando consideradas as características e dados locais. Portanto, uma das
primeiras constatações é que o tema precisa entrar na pauta de discussões políticas locais
(ARRUDA, 2006).
A Região Metropolitana do Rio de Janeiro
A estruturação urbana e o ordenamento territorial do estado do Rio de Janeiro são
constituídos pela divisão em oito regiões administrativas (Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba,
Centro Sul Fluminense, Metropolitana, Serrana, Baixada Litorânea, Norte Fluminense e Noroeste
Fluminense), segundo a Figura 1 cuja finalidade expressa pelos agentes públicos é definir as
orientações estratégicas de planejamento do crescimento e das políticas públicas, programas e
projetos em áreas diferenciadas do território municipal, visando o equacionamento de sua
problemática ambiental, urbanística e socioeconômica.
A Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi criada pela Lei Complementar Federal, nº
20, de 1º de julho de 1974, após a fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. A
extensão territorial da RMRJ compreende uma área 4.690Km², o equivalente a 13% da área total
do Estado.
Atualmente a RMRJ é constituída pelos seguintes municípios: Belford Roxo, Duque de
Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu,
Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.
Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a RMRJ apresenta um índice
de 0,816 o que a posiciona no ranking do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) em 15º colocação em relação às demais regiões metropolitanas no país. Segundo dados
do IBGE (2010) a população da região é de 11.600 milhões de habitantes e o PIB de 211 milhões,
aproximadamente, com valores per capta de R$173.000,00. Quanto à distribuição da população a
mesma apresenta-se concentrada principalmente em seu núcleo.
Segundo Peixoto (1997) a RMRJ possui um contingente expressivo de agricultores
responsáveis pela produção de grande parte das olerícolas (legumes, verduras, raízes, tubérculos)
e frutíferas que abastece a população local. Esta produção não é percebida pela população
consumidora, principalmente em função da visão de que no estado do Rio de Janeiro não existe
agricultura, e que todo o alimento é oriundo de outros estados.
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Fato que corrobora com Peixoto (1997) que em sua dissertação já afirmava que o cultivo
de olerícolas e frutíferas e a pequena criação pecuária, característicos da RMRJ eram
considerados pelos planejadores governamentais como estando em processo de extinção.
No entanto, se a afirmativa deste autor fosse confirmada, pode-se pensar na agricultura
urbana como outra via de acesso a alimentos para a região, principalmente às populações que
vivenciam situação de pobreza e de exclusão social.
Peixoto (1997) assinalava em sua dissertação sobre a evolução da agricultura na RMRJ a
importância da elaboração de políticas públicas que procurassem compatibilizar a oferta dos
produtos hortícolas com a demanda potencial da população carente, como também, apontava a
horticultura como atividade potencialmente geradora de emprego e renda e fonte frequente de
conflitos na RMRJ.
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Figura 1. Mapa da divisão político-administrativa do Rio de Janeiro.
Fonte: Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro (Fundação CIDE).
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Figura 2. Localização dos dois municípios estudados no mapa da RMRJ.
Fonte: http://www.central.rj.gov.br/pdtu/pesquisa-origem-destino.html.

O município do Rio de Janeiro
O município do Rio de Janeiro foi capital da República, atualmente é a terceira maior
cidade da América Latina, a segunda maior do Brasil. Capital do Estado e polo turístico e
também conhecido por seus contrastes sociais e a violência urbana.
No município vivem hoje aproximadamente seis milhões de habitantes, que representam
54,69% do total da população da RMRJ, distribuídos em mil e duzentos quilômetros quadrados,
ou seja, 25,7% da área da região, verificando-se uma concentração de aproximadamente quatro
mil e oitocentos habitantes por quilômetro quadrado (SEBRAE, 2010).
Segundo dados do Relatório do PNUD (PNUD-M, 2000) a classificação do Rio de Janeiro
no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) está entre as regiões consideradas de
alto desenvolvimento humano (IDH maior que 0,8), ocupando a 2ª posição no critério do IDH
estadual.
Apesar desta classificação, uma porção significativa destes habitantes da cidade vive em
condições de pobreza. Parte de seus numerosos subúrbios é composta por favelas, aglomerados
urbanos normalmente construídos sobre morros, onde as condições de moradia, saúde, educação
e segurança são extremamente precárias.
O Rio de Janeiro é uma cidade de fortes contrastes econômicos e sociais, apresentando
grandes disparidades entre ricos e pobres. Enquanto muitos bairros ostentam um índice de
desenvolvimento humano correspondente ao de países nórdicos (Gávea: 0,970; Leblon: 0,967;
Jardim Guanabara: 0,963; Ipanema: 0,962; Barra da Tijuca: 0,959), em outros, observam-se
níveis bem inferiores à média municipal, como é o caso do Complexo do Alemão: 0,711; ou da
Rocinha: 0,732.
Um aspecto original das favelas do Rio é a proximidade aos distritos mais valorizados da
cidade, simbolizando a forte desigualdade social, característica do Brasil. Alguns bairros de luxo,
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como São Conrado, onde se localiza a favela da Rocinha, encontram-se "espremidos" entre a
praia e os morros. Nas favelas, ensino público e sistema de saúde deficitários ou inexistentes,
aliados à saturação do sistema prisional, contribuem com a intensificação da injustiça social e da
pobreza.
O Rio de Janeiro possui 165 bairros, que foram criados e delimitados pelo Decreto nº
3158, de 23 de julho de 1981, com alterações do Decreto nº 5280, de 23 de agosto de 1985.
Dentre eles os bairros onde se localizam as iniciativas de AU estudadas nesta tese, quais sejam, o
Engenho da Rainha, na Zona Norte (Região Administrativa de Inhaúma), onde a ONG Verdejar
Proteção Ambiental e Humanismo realiza suas atividades e a Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste
(Região Administrativa de Guaratiba), onde a Coordenação da Área Cinco da Pastoral da Criança
realiza suas atividades.
Bairro Engenho da Rainha
Engenho da Rainha é um bairro da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro e faz divisa
com os bairros de Pilares, Inhaúma, Tomás Coelho e Complexo do Alemão, além de também
fazer divisa por meio da Serra da Misericórdia (impossibilitado o acesso direto) com os bairros de
Olaria e Penha. O bairro é servido pelo serviço metroviário da cidade e por diversas linhas de
ônibus.
A formação do bairro é basicamente por conjuntos habitacionais destinados às classes
populares da cidade do Rio de Janeiro (como os conjuntos habitacionais dos Músicos e dos
Previdenciários) e comunidades (favelas). A maior das favelas é a do Morro do Engenho.
De acordo com Censo Demográfico (IBGE, 2000), o bairro possui uma área total de
222,56 hectares, com população de 27.311 habitantes e um total de 8.237 domicílios.
Diante da sua ampla extensão territorial, possui uma vasta concentração de importantes
eixos econômicos, culturais e sociais e uma das maiores populações da região, Engenho da
Rainha é um bairro com IDH 0,835, está na posição 62º num universo de 126, segundo dados do
Relatório do PNUD (PNUD-M, 2000).
Segundo o PORTAL ... (2010), a história do Engenho da Rainha coincide com a ocupação
de Inhaúma e o atual bairro passou a compreender a baixada do trecho entre o morro do Engenho
da Rainha e as elevações da Serra da Misericórdia, atravessada pelo Rio Timbó. Nela foi
implantada, em 1876, a Estação Ferroviária Rio D’Ouro e foi construída a estação Engenho da
Rainha, em funcionamento até a extinção do ramal em 1966/1970. Seu leito foi aproveitado pela
Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô, para a construção da Linha 2, que foi
inaugurada em 1991.
A Serra da Misericórdia onde está localizada a sede da ONG Verdejar é de grande
importância para a cidade do Rio de Janeiro, ocupa o quarto lugar dos maiores maciços de Mata
Atlântica da cidade, Figura 3.
Um aspecto marcante na região foi a criação de uma Área de Proteção Ambiental e
Recuperação Urbana (APARU), através do Decreto Municipal nº 19.144 de novembro de 2000
(Anexo A). A área de 43Km2 da APARU possui vinte sete bairros e cerca de oitenta favelas. É o
coração da Zona Norte do Rio, onde ficam Bonsucesso, Penha, Olaria, Madureira e Ramos, e o
complexo de favelas do Alemão, no qual moram cerca de 1 milhão de pessoas, aproximadamente
15% dos habitantes da cidade.
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Figura 3. Localização da Serra da Misericórdia.
Fonte: Google Earth, 2009 (Disponível em: http://earth.google.com/).

O prefeito, na época da criação da APARU, criou um Grupo de Trabalho (GT) com várias
de suas secretarias para formar as bases do conselho gestor da APARU que trataria de criar o
plano de manejo da região, no entanto esse GT durou apenas o contrato de 180 dias não sendo
renovado.
Desta forma a APARU depende de ações do poder público para a regulação do uso e
ocupação do solo e restauração de suas condições ecológicas e urbanas.
Bairro Pedra de Guaratiba
Pedra de Guaratiba é um bairro da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro e faz divisa
com o bairro Guaratiba e é banhado pela Baía de Sepetiba.
Segundo o Plano Estratégico do Município do Rio de Janeiro lançado em 1998, este foi o
bairro com maior crescimento demográfico na década de 1990, com 43%. Nos últimos três anos,
segundo informações da Coordenadoria Regional da Educação, cresceu em 35% a procura por
matrículas nas escolas municipais, responsáveis pelo Ensino Básico na região.
De acordo com Censo Demográfico (IBGE, 2000), o bairro possui uma área total de
363,69 hectares, com população de 9.693 habitantes e um total de 2.927 domicílios.
Segundo dados da Fundação Xuxa Meneghel - FXM (2009), que desde sua fundação em
1989, faz um trabalho de desenvolvimento humano com as famílias do bairro, a tradicional
comunidade de Pedra de Guaratiba é rica em história e manifestações de cultura popular.
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Figura 4. Localização do Núcleo da Pastoral, em Pedra de Guaratiba.
Fonte: Google Earth, 2009 (Disponível em: http://earth.google.com/).

Embora emoldurada em torno de um espaço geográfico muito diverso (manguezais, fundo
de baía, terras férteis) e embalada pela presença histórica de artistas (na música, nas artes
plásticas e na gastronomia), Pedra de Guaratiba é um dos bairros com menor IDH da cidade,
0,744, está na posição 118º num universo de 126, segundo dados do Relatório do PNUD (PNUDM, 2000), justamente pela precariedade dos serviços e equipamentos sociais e culturais, de
iniciativa governamental ou não.
Nos últimos anos, a atmosfera bucólica reparte a cena com símbolos do rápido
crescimento urbano: carros, antenas parabólicas e imóveis novos construídos a cada dia.
Encontrar uma equação equilibrada entre crescimento, infraestrutura e desenvolvimento local
sustentável é um dos principais desafios da região (FXM, 2009).
As tecnologias de sobrevivência tradicionais (pesca artesanal, horticultura e criação de
animais), equilibravam de alguma forma a falta de benefícios infraestruturais e os raros serviços
sociais. O perfil da pobreza e miséria ainda reflete a decadência do padrão rural-pesqueiro:
alcoolismo, analfabetismo e baixa escolaridade, informalidade, desemprego ou subemprego. Mas
a transição deste perfil para um bairro dormitório deu-se em decorrência do assoreamento da Baía
de Sepetiba, que comprometeu significativamente a atividade pesqueira e a ocupação
desordenada do solo com loteamentos irregulares e invasões, desestabilizando as atividades
geradoras de renda (FXM, 2009).
Na pesquisa Educação da Primeira Infância, da Fundação Getúlio Vargas, publicada em
2006, constatou-se que o bairro é um dos mais deficitários do Rio de Janeiro em equipamentos
sociais para educação infantil (0 a 6 anos). Ainda segundo a FXM (2009), agravou-se também a
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situação material da vida cotidiana. As famílias de classes mais baixas vivem pior em relação às
condições de moradia, saneamento básico, abastecimento de água e mesmo de manutenção de
serviços essenciais, e a carência de oportunidades de geração de emprego e renda aumenta a
vulnerabilidade da população local.
Por outro lado, Pedra de Guaratiba é conhecida pelas suas festas populares religiosas,
como a festa de São Pedro em 29 de junho, com a sua tradicional procissão de barcos, ou de
Nossa Senhora do Desterro, com sua quermesse, ou ainda a Festa do Abrigo Evangélico, no dia
1º de maio, atraindo pessoas de toda a parte da cidade.
Também é conhecida pela sua gastronomia, com os famosos restaurantes de frutos do mar
conhecidos internacionalmente, e ainda as “tias” que perfilam seus estabelecimentos ao longo da
Estrada de Barra de Guaratiba. As suas artes se manifestam com muitos artistas residentes. De
certa forma, o tempo e o ritmo da atividade pesqueira imprimiram suas características
socioculturais ao ritmo biológico dos moradores.
E embora a pesca não seja mais a atividade principal, deixou sua marca na cultura local. A
rua é uma extensão da casa. Há o senso de familiaridade comum aos lugares pequenos, onde
todos se conhecem e sabem das histórias pessoais e familiares. É a cultura da informalidade, da
comunicação disseminada pelo boca a boca. Até há pouco tempo, os moradores vindos de fora,
mesmo com o passar dos anos, continuavam sendo vistos como estrangeiros pelos “nascidos e
criados” no local (FXM, 2009).
O município de Belford Roxo
O atual território de Belford Roxo era habitado anteriormente pelos índios Jacutingas.
Numa região cortada pelo Rio Sarapuí e cercada por pântanos e brejais. Essas terras foram
mapeadas pela primeira vez em um mapa elaborado por João Teixeira Albernaz, em 1666.
Neste local, foi fundado o Engenho de Santo Antônio de Jacutinga - atual município de
Belford Roxo - e uma capela para Santo Antônio é construída na encosta de uma colina a
750metros da margem do Rio Sarapuí, próximo ao local estabelecido para atividades portuárias
para escoamento da produção de açúcar, arroz, feijão, milho, e aguardente.
Em meados do Século XVIII, as terras do Engenho Santo Antônio foram desmembradas
para formação de novos Engenhos: do Brejo e do Sarapuí. E no mesmo período as terras do
Engenho Maxambomba foram desmembradas para formação do Engenho do Madureira (Bairro
de Nova Iguaçu).
Durante boa parte do Século XX o município era distrito do município de Nova Iguaçu.
No dia 3 de abril de 1990 a Lei Estadual nº 1.640 foi aprovada, sendo assim, Belford Roxo foi
desmembrado de Nova Iguaçu. O município de Belford Roxo foi instalado em 1 de janeiro de
1993 e a cidade ganhou notoriedade na Baixada Fluminense com a chegada da companhia alemã
Bayer, que passou a centralizar a economia local.
Nela hoje reside uma população de 503.102 habitantes, correspondentes a 4,0% do total
da população da RMRJ. Belford Roxo possui uma extensão territorial de 79Km², correspondente
a 1,66% da área da região verifica-se uma concentração de 157 habitantes por Km² e está a uma
distância de 30Km da capital do estado (SEBRAE, 2010).
Segundo a classificação do Relatório do PNUD (PNUD-M, 2000), o município está entre
as regiões consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8), ocupando a 60ª
posição no critério do IDH estadual. No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M) de Belford Roxo cresceu 10,58%, passando de 0,671 em 1991 para
0,742 em 2000. A dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a Educação, com
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40,4%, seguida pela Longevidade, com 38,0% e pela Renda, com 21,6%. Neste período a
distância entre o IDH do município e o limite máximo do IDH foi reduzida em 21,6%.
O município de Belford Roxo possui 129 bairros. Dentre eles o bairro onde localiza a
iniciativa de AU estudada nesta tese, qual seja, o Lote XV, onde o Grupo Grão de Mostarda da
Rede Fitovida realiza suas atividades.
Bairro Lote XV
Faz fronteira com o município de Duque de Caxias e possui no comércio sua principal
atividade econômica. Apresenta um crescimento comercial e populacional, devido a instalações
bancárias e comercias.
De acordo com levantamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia,
Indústria e Serviços do município de Belford Roxo, a região do Lote XV abriga
aproximadamente cem empresas. Um dos trabalhos que vem sendo realizado é a formalização
destas empresas. A região do Lote XV é considerada o maior pólo calçadista do Estado do Rio de
Janeiro, este Arranjo Produtivo Local (APL) de calçados e acessórios é um dos fornecedores de
sapatos e acessórios para grifes do Rio e demais estados brasileiros.

Figura 5. Localização do Bairro Lote VX, em Belford Roxo.
Fonte: Google Earth, 2009 (Disponível em: http://earth.google.com/).

O bairro Lote XV possui um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),
mantido pela secretaria de Bem-Estar Social de Belford Roxo. Segundo declarações retiradas da
página eletrônica do município, o CRAS, também conhecido como Casa das Famílias, tem como
público-alvo a população em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação
ou ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos; com vínculos familiares,
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comunitários e de pertencimento fragilizados e que vivenciam situações de discriminação etária,
étnica, de gênero ou por deficiências.
O objetivo expresso pelo município ao criar o CRAS é romper o ciclo de pobreza,
fortalecer a autoestima e contribuir para o processo de autonomia das famílias. As equipes
multidisciplinares contam com psicólogos e assistentes sociais para atender a população. São
oferecidas oficinas de geração de trabalho e renda com aulas de cabeleireiro, bordado e pedraria,
teclado e violão, além de amplo apoio para incluir socialmente e assegurar a cidadania.
Os três bairros em que se encontram as iniciativas de AU estudadas desenvolvem-se num
cenário de vulnerabilidade social, com características típicas de pobreza urbana e de desigualdade
social.
Nestes contextos de vulnerabilidade as práticas de AU podem ser utilizadas como
estratégica de desenvolvimento endógeno pelos governos locais devido ao seu caráter transversal
podendo ser incluída em uma ampla gama de políticas públicas, neste sentido BAKKER et al.
(2000), relacionam algumas áreas: política de uso do solo urbano; segurança alimentar urbana;
política de saúde; política ambiental e política de desenvolvimento social.

1.2.

O Ecossistema Urbano

O conhecimento científico corrente a respeito do funcionamento dos ecossistemas e de
toda a sua complexidade desafia o modelo conceitual de mundo. A humanidade constatou que a
natureza não pode ser apreendida completamente pelas ferramentas tradicionais de análise.
Acostumado a dividir o universo em compartimentos estanques para poder entendê-lo – fruto de
uma visão cartesiana, mecanicista, reducionista, forjada em 300 anos de revolução científica e
industrial – o homem tem dificuldades de compreender que a natureza é sistêmica, complexa, não
linear.
A natureza não funciona como a soma das partes que a compõem, mas como o produto
da inter-relação das partes. Para ser compreendida, pede um novo paradigma: orgânico,
holístico, integrador. Pede uma estrutura de pensamento que não mais divida o universo
em disciplinas, esperando que cada uma lhe explique um pedaço, e sim um modelo
transdisciplinar, mais sintético do que analítico, capaz de desvendar e explicar as
relações entre as partes (ALMEIDA, 2003, p.24).

A idéia de sustentabilidade urbana é uma ferramenta fundamental na aproximação das
temáticas ambiental e urbana, a qual se consolidou ao longo da década de 90 (BRAGA, 2006).
A dimensão urbana é reconhecida como fundamental para o processo de desenvolvimento
socioeconômico, quer na distribuição equitativa da riqueza gerada, quer na participação da
população nas decisões e na satisfação das necessidades básicas, assim como, para as condições
gerais do ambiente, através da conservação dos ecossistemas, da diversidade biológica e do uso
consciente dos recursos naturais. Neste contexto, há a necessidade que os espaços urbanos
adotem processos sustentáveis de modo a diminuir a pressão crescente sobre os mesmos
(NEWMAN e JENNINGS, 2008).
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As análises realizadas em projetos e/ou programas de AU trazem como pontos centrais
três objetivos: entender como esta agricultura contribui na segurança alimentar e nutricional, na
geração de emprego e renda, e com o “ecossistema urbano” 2.
A estas questões, acrescem preocupações em torno do crescimento exponencial no
volume de recursos consumidos, na poluição do solo, da água e do ar, na degradação dos
ecossistemas naturais e dos centros urbanos, no crescimento desordenado e desqualificado das
periferias urbanas, no aumento do desemprego, da pobreza e da criminalidade, entre muitos
outros fatores que tem provocado uma contínua pressão sobre os espaços urbanos.
Hillier (2009) propõe um novo conceito de sustentabilidade espacial focado na
configuração e geometria do ordenamento do espaço urbano, enfatizando que um arranjo da
estrutura espacial primária da cidade, a rede de vias, pode ser mais sustentável que outros. Em
sua visão a teoria da sintaxe espacial pode identificar as variações na hierarquia da estrutura
urbana, permitindo análises globais e locais e identificando a interação entre aspectos da estrutura
e fatores sociais, econômicos e ambientais.
Ao aplicar esta discussão à questão da sustentabilidade urbana, Acselrad (1999) alerta que
a forma pela qual se articulam conceitos e se constroem matrizes discursivas que articulam as
questões ambientais e urbanas fazem parte de um jogo de poder em torno da apropriação do
território e de seus recursos, que têm por objetivo legitimar ou deslegitimar discursos e práticas
sociais.
Segundo Acselrad (1999) investiga os diversos discursos sobre a sustentabilidade urbana
e identifica matrizes discursivas de representação de forma a tornar claro o que está sendo
disputado, quais são as visões de futuro de cidade em disputa, o que se fazer durar, para quê e
para quem, tornando transparentes as diferentes propostas políticas existentes por trás dos rótulos
meio ambiente e sustentabilidade. São três as matrizes discursivas de sustentabilidade urbana
identificadas pelo autor.
A primeira, representação tecno-material da cidade, combina modelos de racionalidade
energética com modelos de equilíbrio metabólico e reduz a sustentabilidade urbana a seu
aspecto estritamente material. A segunda, representação da cidade como espaço da
qualidade de vida, combina modelos de pureza, de cidadania e de patrimônio e remete a
sustentabilidade a um processo de construção de direitos que possam equacionar as
externalidades negativas responsáveis pela insustentabilidade urbana. A terceira matriz,
centrada na reconstituição da legitimidade das políticas urbanas, combina modelos de
eficiência e equidade, além de remeter a sustentabilidade à construção de pactos
políticos capazes de reproduzir suas próprias condições de legitimidade (ACSELRAD,
1999, p.87).

A sistemática dos ecossistemas urbanos, tema moderno, mostra que uma cidade pode ser
considerada como um ecossistema aberto, com grandes trocas de energia e materiais. Segundo
Rueda (2000), as cidades são ecossistemas interdependentes de outro sistema que é seu entorno e,
portanto, a transferência de informação, matéria e energia que se produz entre a cidade e seu
entorno é a base que mantém e torna mais complexa a estrutura urbana organizada. Tanto o
entorno quanto os assentamentos se modificam em consequência dessa relação. A proximidade
dos elementos faz com que haja redução do consumo de materiais, energia, tempo e solo, ao
mesmo tempo em que proporciona mecanismos de regulação e controle, dando estabilidade ao
sistema, o equilíbrio dinâmico.
2

Para mais detalhes sobre a ligação da agricultura urbana ao sistema econômico e ecológico urbano consultar artigo
de Mougeot (2000).
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Segundo com o Urban Environmental Management Research Institute - UEMRI (2008), o
ambiente socioeconômico inclui processos e efeitos relacionados às atividades humanas, como
educação, saúde, arte e cultura, atividades econômicas e de negócios, patrimônio e estilo de vida
urbano em geral; o ambiente natural inclui processos e efeitos relacionados à flora e fauna, seres
humanos, minerais, água, terra, ar, etc.; e o ambiente construído inclui o fluxo de matéria e
energia produzidas pelo homem, tais como recursos, processos e efeitos relacionados aos prédios,
casas, ruas, estradas, eletricidade, fornecimento de água, gás, etc.
Na visão de Rogers e Gumuchdjian (2001), o processo de expansão das cidades não tem
considerado a fragilidade do ecossistema urbano, evidenciando seu caráter predominantemente
quantitativo, em detrimento do aspecto de qualitativo.
Abordar o tema da sustentabilidade e meio ambiente urbano exige, antes de tudo, uma
reflexão sobre as condições das cidades brasileiras no que toca aos aspectos estéticos,
paisagísticos, sanitários e construtivos. Segundo Granziera (2010) aparentemente, a preocupação
com o meio ambiente fica fora dos limites urbanos: a rigor, ninguém se opõe à proteção das
florestas, da fauna, da flora e dos recursos hídricos. Mas esses mesmos recursos ambientais,
quando situados dentro das cidades, por razões nada lógicas, em certos momentos deixam de ser
considerados um objeto de proteção, não apenas pela população, como também pelo Poder
Público.
Segundo os autores Laurent (1999) e Mollard (2002) a agricultura urbana pode
representar uma externalidade positiva como resultado do desenvolvimento de seu significado em
certos contextos. Estes autores definem a externalidade como as transformações do ambiente
físico ou social causadas pela atividade agrícola, mas observando além do seu sistema produtivo.
As transformações podem ser diretas (como a contaminação da água e a degradação dos solos),
indiretas (configuração do ambiente ou sua contribuição para o desenvolvimento), ou territoriais
(na linha conceitual da propriedade pública).
Neste sentido o agricultor pode dar um valor a estes impactos ao internalizá-los na
utilização de sua produção; serão positivos se fornecerem um valor agregado e negativos quando
é necessário o pagamento de impostos (Como exemplo, para compensar algum dano ambiental).
É importante compreender que o um ambiente urbano é composto por três componentes
que interagem entre si como demonstrados na Figura 6.
A população urbana consome bens, serviços e energia e neste processo esgota os recursos
naturais e gera resíduo entre outros problemas de forma mais concentrada nas cidades. Neste
contexto, a AU no Brasil passa a integrar o rol opções de integração com políticas sociais e
ambientais que buscam o resgate da cidadania e da sustentabilidade do ecossistema urbano
(ARRUDA, 2006).
No entanto, o conceito de ecossistema urbano ligado à agricultura urbana precisa ser
desenvolvido de forma mais clara, uma vez que a definição é bastante genérica. Segundo
Machado e Machado (2002) o princípio da integração da agricultura dentro de ecossistemas
urbanos deu-se em diferentes níveis.
Em uma dada cidade e em um dado momento estabeleceram-se naturalmente os espaços
rurais, periurbanos e intraurbanos, que mais tarde integraram-se dentro de um
“ecossistema urbano”. Vários estudos exemplificam o princípio da integração pela
comparação entre as atividades rural, intraurbana e periurbana, em que a agricultura
urbana é estabelecida para complementar a rural em termos de auto-abastecimento,
fluxos de comercialização e de abastecimento de mercado (MACHADO e MACHADO,
2002, p. 14).
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Ambiente
construído

Ambiente
natural

Ambiente político e
socioeconômico
Figura 6. Componentes do Ambiente Urbano.
Fonte: Elaborada a partir da leitura de COSTEARNS e MONTAG (1975) e UEMRI (2008).

Diante desta realidade há um conceito que vêm trazendo outro ponto de vista sobre o
espaço urbano, é a multifuncionalidade do espaço urbano.
Isto é primeiramente descrito em termos de espaço: quando os tomadores de decisões e
planejadores urbanos começam a perceber a importância dos espaços abertos dentro das
cidades para criar um ambiente urbano sustentável. A multifuncionalidade também se
relaciona com todas as atividades da cadeia produtiva: o desenvolvimento do local,
viveiros, processamento etc., e até mesmo os conhecimentos e técnicas utilizados. A
multifuncionalidade adquire um significado particular relacionado à agricultura (urbana),
que aponta para a diversificação e pluriatividade, ou seja, uma variedade de atividades
com conhecimentos específicos que frequentemente melhoram o padrão de vida das
famílias dos produtores (FLEURY e BA, 2007, p.4).

A partir deste conceito de multifuncionalidade do espaço urbano, começa a ser discutida
internacionalmente a agricultura urbana, que de acordo com Madaleno (2002) não é um
fenômeno novo nas cidades, e atualmente é cada vez mais considerada como parte integral da
gestão urbana, sendo uma ferramenta para a diminuição da pobreza, por meio da geração de
renda, empregos e acesso aos alimentos, assim como uma forma de trabalhar com o manejo
ambiental e a conscientização do consumidor.
Por outro lado, os ecossistemas urbanos são caracterizados pela alta concentração de
estruturas construídas e ausência marcante de elementos naturais, com forte tendência à redução
da biodiversidade (que pode ser percebida pela plantação massiva de poucas espécies de árvores,
quase todas apenas para prover sombreamento etc.). Uma política de reflorestamento do ambiente
urbano com espécies nativas e árvores frutíferas permitiria gerar espaços interessantes de
biodiversidade biológica em solos urbanos (SANTANDREU et al., 2002).
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Pode-se concluir que o conceito de ecossistema urbano é fundamental e segundo Mougeot
(2000) é definidor da diferença entre a agricultura rural e AU, devido ao fato de que ela está
integrada e interage com o ecossistema urbano.
Um campo ainda bastante difuso se refere à definição dos conceitos de agricultura urbana
e agricultura periurbana, e em que medidas estas podem ser consideradas categorias identificáveis
em lógica de integração da agricultura urbana ao sistema econômico e ecológico urbano e ao
mesmo tempo na inter-relação com as agriculturas periurbana e rural (ADAM, 1999;
MOUGEOT, 2000).
Como dito anteriormente, a relação da AU com o ecossistema urbano é o principal
diferenciador entre a AU e da agricultura rural, mas é corrente na literatura sobre o tema que o
espaço em que elas ocorrem, ou seja, a agricultura urbana dentro do perímetro urbano ou
intraurbano, o qual é definido em lei municipal, e a agricultura rural externamente ao perímetro
urbano ajuda na argumentação e na compreensão da diversidade de atores e a pluralidade de
realidades envolvidas (MARTIN et al., 2004).
Conhecer como se dá a relação da agricultura urbana nos municípios do Rio de Janeiro e
de Belford Roxo possibilita pensar nesta atividade como uma entre outras variáveis associadas às
atividades humanas (mudança de uso do solo, introdução ou domesticação de espécies, consumo
de recursos, e produção de resíduos) que afetam o ecossistema urbano. Pesquisas sobre a
agricultura urbana podem auxiliar na compreensão das interações entre os componentes do
ambiente urbano possibilitando a visão deste ecossistema tanto em escala local quanto global, e
uma abordagem diferenciada na formulação de políticas públicas e planejamento das cidades.
1.3.

Mas afinal, o que é agricultura urbana?

No Brasil a urbanização chegou a 75% entre os anos de 1970 e 1990, 30 milhões de
agricultores migraram para as cidades (HADDAD-KESSOUS e SABROU, 2005). No Brasil, nos
últimos 50 anos, o crescimento urbano transformou e inverteu a distribuição da população.
Enquanto em 1945 a população que vivia nas cidades representava 25% da população total de 45
milhões, passou no início de 2000 para 82% do total de 169 milhões (FRICKE e PARISI, 2004).
Embora já existissem grandes cidades na Antiguidade (Roma, em 100 D.C., possuía
650.000 habitantes), a humanidade só presenciou seu extraordinário crescimento no momento da
revolução industrial. O baixo nível técnico da agricultura demandava grande quantidade de
recursos humanos para realizar maiores receitas, o que impediu o emprego dessa mão-de-obra na
indústria (essencialmente na indústria de base). Graças aos progressos dos transportes, as cidades
tornaram-se menos dependentes das suas proximidades, uma vez que o alimento para o crescente
número de habitantes da cidade poderia ser transportado de distâncias maiores. Ao mesmo tempo,
isso exigiu cada vez mais trabalhadores nas fábricas. A urbanização era, simultaneamente, tanto o
resultado como a causa da revolução industrial.
Weber (1979) observa que, se na atualidade se considera que o típico habitante da cidade
é um homem que não cobre suas próprias necessidades através do cultivo próprio da terra e na
maior parte das cidades típicas da antiguidade (pólis) ocorria precisamente o contrário. O cidadão
da antiguidade era um cidadão lavrador. A época de Max Weber, fins do século XIX e início do
século XX, no espectro da revolução industrial na Europa é caracterizada também pela separação
da cidade da cultura rural, da cidade do campo. Esta ruptura funcional do campo e da cidade
provocou a exclusão social rural.
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No entanto, de acordo com Madaleno (2001), a agricultura urbana é cada vez mais
considerada como parte integral da gestão urbana, sendo uma ferramenta para a diminuição da
pobreza, por meio da geração de renda e empregos, e do manejo ambiental.
Neste sentido a AU no Brasil passa a ter um papel fundamental no resgate da cidadania e
da sustentabilidade urbana, assim como na valorização da “cultura rural”. Mesmo assim, dados
qualitativos sobre este tipo de agricultura ainda são escassos no Brasil o que dificulta a
formulação e implementação de políticas de AU que considerem as diversidades locais.
Os autores Adam (1999) e Mougeot (2000) relacionam a AU com a sua localização,
dividindo-as em: intraurbana ou urbana, quando realizada dentro das cidades ou periurbana,
quando realizada no seu entorno, mas, ao utilizar apenas este critério, ainda resta muita polêmica,
pois a noção do que é urbano e rural possui conceitos e critérios diferentes entre países e regiões.
Desta forma, estes dois autores, ainda usam para diferenciá-las os tipos de atividade
econômica, os tipos de áreas onde são praticadas, a sua escala e o seu sistema de produção, as
categorias e subcategorias de produtos (alimentícios e não alimentícios), e a destinação dos
produtos, inclusive sua comercialização.
A AU pode ser realizada de muitas maneiras, envolvendo atividades diversificadas
(criação e cultivo ou processamento mínimo), produtos (de origem animal ou vegetal),
localizações e técnicas diversificadas. Algumas pesquisas, livros, revistas e em publicações
eletrônicas, relatam experiências no Brasil e no mundo, conforme os descritos por BARRS
(2002); BRICEÑO (2002); KORTRIGHT (2002); MARULANDA e IZQUIERDO (1998);
SANCHOTENE (2000).
Normalmente as definições se referem aos sistemas de produção, porém ultimamente
também se incluem o processamento e a comercialização, assim como as interações entre todas
essas fases (MOUGEOT, 2000).
Na Tabela 1, é descrita uma tipologia baseada em categorias de produtos criados ou
cultivados, que exemplifica de forma resumida os sistemas de produção da agricultura urbana e
periurbana.
Tabela 1.
SISTEMAS
Aqüicultura
Horticultura

Agrofloresta

Criações
Diversificadas

Sistemas de produção na agricultura urbana e periurbana.

PRODUTOS
Peixes, frutos-do-mar,
e algas marinhas

LOCALIZAÇÃO
Lagos, riachos, estuários,
lagunas e zonas pantanosas

Agrícolas, frutos e
flores e medicinais

Jardins, parques, espaços
urbanos, rurais e periurbanos

Combustíveis, frutas e
sementes, compostos e
materiais para
construção
Leite, ovos, carne,
estrume, peles e pêlos
Plantas ornamentais,
flores e plantas
exóticas

Fonte: Baseada em SD/FAO (1998).
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TÉCNICAS
Criação em gaiolas
ou em viveiros
Cultivo protegido,
hortas, hidroponia
e canais de cultivo

Ruas, jardins, áreas de
encostas, cinturões verdes,
parques e zonas agrícolas

Arborização de
ruas, implantação
de pomares

Áreas de encostas e espaços
periurbanos

Criação em
confinamento
Cultivo protegido,
plantas envasadas e
canteiros suspensos

Serras e parques

Para facilitar a percepção das diferentes dimensões da agricultura urbana, iremos abordar
a seguir conceituações relativas à sua localização espacial, aos benefícios de sua prática, ao tipo
de sistemas de produção realizados e às modalidades, assim como pensar na contaminação do
ambiente e na utilização de locais poluídos para a produção.
1.3.1. O espaço da agricultura urbana
Sem dúvida o elemento mais citado, porém também a maior fonte de conflito conceitual a
respeito da AU é a sua localização espacial. Poucos estudos realizam uma boa diferenciação
entre os locais intraurbanos e os periurbanos, ou, se o fazem, usam critérios muito variados que
são de difícil extrapolação para outros contextos.
Há contextos em que as cidades têm características rurais, onde acontecem vários tipos de
atividades econômicas vinculadas diretamente à agricultura e em que não existe separação, ou
existe separação tênue entre periurbano e intraurbano. E outros contextos em que as atividades
econômicas relacionam-se principalmente com a urbanização da cidade e o seu nível de
industrialização. Mas faz-se necessário adicionar a crescente urbanização como elemento que
leva a um forte processo de erosão cultural nos grupos oriundos do meio rural e residentes nos
grandes centros urbanos.
De todo modo, segundo Coutinho (2007) a realização de práticas agrícolas dentro das
cidades traz novas possibilidades de compreensão do espaço urbano e novos elementos para
fortalecer os argumentos que buscam desconstruir as dicotomias modernas entre campo-cidade,
agricultura-indústria, natural-artificial que afetam diretamente a dinâmica territorial.
A cidade não é apenas o lugar da técnica materializada, nem o campo é apenas o lugar da
agricultura e dos ritmos da natureza. Essa renovação conceitual deve ser feita para que as novas
relações sócio espaciais entre esses elementos possam ser compreendidas, bem como as novas
territorialidades dela advindas. Isso subsidia a afirmação de Alentejano (1997) ao dizer que não
há grandes diferenças culturais entre os trabalhadores rurais e urbanos do Rio de Janeiro neste
final de século, afinal todos estão inseridos em uma dinâmica geral comum dominada pelas
relações mercantis e pelas grandes redes de telecomunicações.
Aos poucos foi se firmando duas noções chaves para o tema das cidades sustentáveis e
questões associadas. A primeira é a noção da sustentabilidade ampliada, a segunda é a de que a
sustentabilidade não é um estado, mas um processo e que, portanto será alcançada
progressivamente. Ambas as noções são chaves para o processo político e, portanto, condição
essencial para que se construa uma grande agenda comprometida com a sustentabilidade
(ROMERO, 2001).
Alguns autores usam indistintamente a denominação urbana e periurbana para caracterizar
as atividades agrícolas desenvolvidas de forma integrada à economia de uma cidade, sem
preocupação rigorosa com as definições. Desde a Eco 923 e o Encontro de 1996 em Istambul (The
City Summit), onde foi definida a Agenda Habitat, desenvolve-se o conceito de cidades
sustentáveis que confere a agricultura urbana papel primordial (CARVALHO, 2009).
A definição da COAG/FAO4 (1999) é muito difundida e discorre sobre o conceito de
agricultura urbana e da sua diferenciação com a agricultura periurbana a partir da sua localização
espacial. Esta definição foi elaborada ainda no início das discussões sobre a AU e sua relação
com o contexto social que interagia. No entanto, após a incorporação atual de novos elementos
3

Também conhecida como Rio-92, Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
(CNUMAD), realizada entre 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro.
4
Comissão para Agricultura da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.
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para as análises de AU, não auxilia no esgotamento da questão, pois é pouco específica. Haja
vista que define a agricultura urbana referindo-se a pequenas superfícies situadas dentro de uma
cidade e destinadas à produção de cultivos e criação de pequenos animais para consumo próprio
ou para a venda em mercados. E a agricultura periurbana é definida como unidades agrícolas
periféricas às cidades, que exploram intensivamente as atividades agrícolas, sendo granjas
comerciais ou semicomerciais que cultivam hortaliças e produtos semiprocessados, criam frangos
e outros animais, e produzem leite e ovos. Ou seja, a diferença de conceito baseia-se apenas no
espaço onde ocorre (dentro ou periférico à cidade) e nas atividades econômicas relacionadas.
Mougeot (2000) traz outros critérios, tais como a área com relação à residência do
produtor (se dentro ou fora do lote onde ele reside); ou com relação ao desenvolvimento da área
(se ela está construída ou baldia); ou com relação à modalidade do uso ou da posse (cessão,
usufruto, arrendamento, compartilhado, autorizado mediante acordo pessoal ou não autorizado,
ou transação comercial); ou com relação à categoria oficial do uso do solo da zona onde se
pratica a agricultura urbana (residencial, industrial, institucional, etc.).
Alguns autores que estudam AU têm buscado traçar o limite externo da área periurbana,
identificando, por exemplo, as zonas urbanas, suburbanas e periurbanas com relação à sua
porcentagem de edificações e à infraestrutura viária e aos espaços abertos por Km² (LOSADA et
al., 1998).
Moustier (1998) usa a distância máxima entre o centro urbano e as áreas que podem ser
abastecidas, com bens perecíveis, a cidade, de modo cotidiano. Já Lourenço-Lindell (1995) usa a
área até a qual as pessoas que vivem dentro dos limites administrativos da cidade podem
deslocar-se para se dedicarem às atividades agrícolas.
Alguns para definir a AU, usam o número de habitantes; a densidade mínima; os limites
oficiais da cidade, dentre eles Gumbo e Ndiripo (1996); os limites municipais da cidade, dentre
eles Maxwell e Armar-Klemesu (1998); Mbiba (1995) utiliza o uso agrícola da terra zoneada para
outra atividade; e a agricultura dentro da competência legal e regulamentar das autoridades
urbanas é usada por Aldington (1997). No entanto, para a utilização de quaisquer destas
delimitações, é necessário atentar para o fato de que existe diferença entre “cidades rurais” e
“cidades urbanas”, como já dito anteriormente.
Uma vasta literatura se produziu para debater o impacto das novas transformações do
meio rural na identidade dos agricultores. No entanto, Wanderley (2000) e Carneiro (1997)
colocam como uma necessidade para o desenvolvimento do debate do tema, a realização de
estudos empíricos para mostrar a diversidade das novas configurações em cada espaço. Também
é necessário elaborar tipologias, para apreender a complexidade desse fenômeno e aprofundar o
estudo dos mecanismos e das lógicas de reprodução social dos grupos familiares em diferentes
contextos históricos e sociais.
Pode-se tentar compreender a agricultura periurbana a partir do espaço periurbano.
Espaço em que as atividades agrícolas e não agrícolas misturam-se de tal forma que há
dificuldade de diferenciação entre as paisagens rurais e urbanas.
Dependendo do país, periférico pode estar relacionado às áreas, ainda dentro do perímetro
urbano, porém, próximas a este. Em outros países, periférico pode ser simplesmente uma área
que não fica próxima ao centro da cidade. E há ainda o sentido de periférico associado às áreas
fora do perímetro urbano, porém, próximas a este.
No entanto, pensar a Agricultura Periurbana (AP), torna-se complexo, pois sua
conceituação é precária, haja vista que no Brasil não há nenhuma divisão político-administrativa
que a enquadre (MACHADO, 2009).
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Estudando o espaço periurbano Vale (2005) afirma que a multiplicidade de funções é uma
característica muito importante do espaço periurbano, pois ela expressa uma realidade que o
diferencia dos espaços rural e urbano.
Não estamos aqui dizendo que a mistura de usos do solo seja exclusivo do espaço
periurbano, mesmo porque é bastante comum a presença de práticas agrícolas em
terrenos urbanos ou a implantação de indústrias em áreas rurais. Ocorre que no espaço
periurbano, essa mistura pode ser tão intensa, que dificulta a separação entre o que é
rural (ou agrícola) do que é urbano. Isso permite que a dinâmica periurbana tenha
características próprias. Aliás, consideramos a importância do periurbano muito mais
pela sua dinamicidade do que pelo fato de ser um espaço rural ou urbano (VALE, 2005,
p.81).

Por este motivo é que muitos autores nacionais e internacionais têm trabalhado com a
definição da funcionalidade do espaço periurbano, definido como espaço situado na periferia da
área urbana e que foi por ela absorvido e dela depende. Conjuga-se numa pluriatividade que
transita entre rural e urbano.
Iaquinta e Drescher (2003) criaram tipologias e características dos contextos periurbanos,
entendendo que através destas tipologias podem ser traçadas estratégias de atuação voltadas para
cada ‘tipo’. Estes autores relacionam as tipologias no tempo e espaço e as relações sociais e
institucionais.
Neste sentido a cidade não pode mais ser entendida de maneira estanque como o local
onde se desenvolvem atividades industriais e de serviços e o campo como o local onde se
desenvolvem atividades agrícolas. Mais do que nunca as cidades brasileiras estão desafiadas a
unir estas realidades (urbano e rural), ainda consideradas por alguns, incompatíveis, integrando as
políticas de planejamento no território dos municípios como um todo (BOUKHARAEVA et al.,
2007; CABANNES, 2003).
Como já dito, o espaço geográfico é, também, o resultado de “um processo permanente de
construção social” e nesse processo as suas formas, funções e estruturas são reconfiguradas, de
acordo com as ações da sociedade (SANTOS, 1978; SANTOS, 1985), produzindo paisagens
diversas.
Nesse processo, a AU também tem desempenhado papel fundamental, acontecendo no
espaço urbano e trazendo consigo não apenas a prática do cultivo per se, como também
um conjunto de fatores sociais, econômicos e ambientais. Esta “nova” atividade, então,
assume características do modo de vida urbano, constituindo aí novos lugares,
assumindo diversas interpretações quanto ao seu conceito (FERREIRA e CASTILHO,
2007).

Seria então importante saber a origem do agricultor urbano, que tipo de agricultura ela
está realizando? É uma agricultura com características camponesas? É uma agricultura baseada
no pacote da Revolução Verde? É algum tipo de agricultura com base ecológica?
Na Tabela 2 são descritas algumas características da produção em comparação entre a
agricultura realizada em área urbana e periurbana e a área rural encontradas na literatura.
É importante salientar que algumas das características descritas acima, necessitam de
esclarecimentos para terem sentido no contexto desta tese, principalmente as que se referem à
agricultura como fonte de renda, identidade do produtor e o uso da terra.
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Tabela 2.

Características da produção de alimentos em áreas urbanas e rurais.

Características

Produção urbana e periurbana
Diferente da convencional, móvel e
transitória; parcialmente sobre a terra
ou sem a posse da terra, normalmente
intensiva
A agricultura é freqüentemente uma
atividade secundária, envolvidos
parcialmente
‘Principiantes’, agricultores de tempo
parcial, em parte migrantes de zonas
rurais, gente dedicada por passa-tempo
A porcentagem de membros da
comunidade que participa na
agricultura é muito variável

A maioria dos membros da
comunidade participa na
agricultura

Pontos de vistas diversos

Geralmente a apóiam

Mais heterogêneo

Mais homogêneo

Uso da terra

Competem no uso da terra (agrícola e
não agrícola)

Geralmente estável para
agricultura

Calendário de cultivos

Cultivos todo o ano

Segundo a estação

Segurança da
disponibilidade de terra
para cultivar

Relativamente baixa

Relativamente alta

Terrenos onde se produz

Baldios, de extensão reduzida, cedidos
ou domicílio próprio

Próprios, de extensão
média à grandes

Custo de mão de obra

Relativamente alto

Relativamente baixo

Acesso a
mercados/insumos

Perto dos mercados, favorável para
cultivos/produtos perecíveis

Geralmente longe dos
mercados

Destino dos produtos

Autoconsumo ou local

Regional ou para
exportação

Disponibilidade de
serviços de investigação e
extensão

Pouco prováveis

Bastante prováveis

Apoio político

Misto, com freqüência políticas vagas
ou inexistentes

Alta prioridade na agenda
política

Intervenção municipal

Alta

Baixa ou nula

Tipo de exploração
agrícola
A agricultura como fonte
renda
Identidade do agricultor

Perfil da comunidade
Ponto de vista dos
participantes a respeito da
importância da agricultura
Contexto político, social,
econômico e cultural

Produção agrícola
Convencional,
normalmente extensiva
Agricultura é a principal
atividade, participam de
tempo integral
Usualmente já nascem
agricultores

Fonte: Baseada em CAMPILAN et al. (2002) e TERRILE et al. (2000), grifo nosso.
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a) Agricultura como fonte de renda
A dicotomia rural-urbano, que considerava o urbano como “lócus” das atividades não
agrícolas - indústria e serviços - e ao rural as atividades da agricultura, vem perdendo a sua
importância histórica. O que se observa é uma crescente heterogeneidade de atividades e opções
de emprego e renda não agrícolas, o que tem contribuído para que a população residente no meio
rural tenha maior estabilidade econômica e social (CAMPANHOLA e GRAZIANO DA SILVA,
1997).
Neste trabalho a agricultura não será vista como única fonte de renda para o homem do
campo, haja vista a variedade de estudos atuais sobre a pluriatividade na agricultura familiar
(GRAZIANO DA SILVA, 2002; VEIGA, 2002). Assim como, as indústrias, o comércio e o setor
de serviços não serão vistos como a única forma de vida para o homem da cidade. Ou seja, neste
entendimento tanto o agricultor rural, quanto o agricultor urbano e periurbano, podem ou não se
dedicar inteiramente às atividades agrícolas.
O debate sobre a pluriatividade na agricultura familiar abrange âmbitos políticos e sociais,
por isso, é preciso considerar que a utilização da noção pode ter diferentes conotações, assim
como pode ter diferentes funções de acordo com a lógica da dinâmica de reprodução social da
unidade familiar. O contexto desse debate insere-se nas mudanças ocorridas no campo, assim
como na unidade familiar, como também, nas políticas públicas destinadas ao incentivo da
agricultura familiar, que consideram a pluriatividade como uma expressão do abandono das
atividades agrícolas e/ou a saída gradual do meio rural para o meio urbano.
Não entraremos em tal debate, contudo concordando com Coutinho (2007)
compreendemos que não há o fim do mundo rural, mas a constante incorporação de uma
lógica nesses territórios, salvo as especificidades, que é urbano-industrial, tal como o
assalariamento e a mecanização. Talvez seja possível dizer que a presença de
camponeses nas periferias das cidades e suas práticas sejam evidências da resistência do
mundo rural às novas formas de produção cuja lógica desconsidera a cultura local
(COUTINHO, 2007, p. 90).

b) Identidade do agricultor
Há uma grande variedade de agricultores urbanos. Embora muitos façam parte dos
estratos mais pobres da população, pode se observar que outros são da classe média, empresários,
profissionais liberais e outros investem em propriedades rurais e levam adiante atividades
direcionadas a nichos específicos de consumo, sem necessariamente ter um histórico familiar
ligado à agricultura.
Alguns agricultores urbanos são imigrantes recentes, mas contrário à opinião popular, a
maior parte das vezes já vivem na cidade há muito tempo. Nem todos são de origem rural, mas
escolhem a agricultura como uma de suas estratégias de subsistência.
Coutinho (2007) em sua dissertação sobre a agricultura urbana e as práticas populares e
sua inserção em políticas públicas, dentre outros argumentos, discute se a agricultura urbana e
periurbana, apesar de se realizar na cidade, podem ser desenvolvidas por pessoas oriundas de
áreas rurais.
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A agricultura presente nos interstícios das cidades é praticada por homens e mulheres
urbanos, sendo parte deles originários do campo onde podem ou não ter desenvolvido
trabalhos agrícolas. Ressalta-se que a origem rural não indica necessariamente uma
vivência de realização do indivíduo através do trabalho na terra, mesmo que esse seja um
praticante de agricultura urbana, e nem mesmo que é um determinante para despertar o
gosto pelo manejo da terra. Há indivíduos originalmente urbanos que primam pela
prática de agricultura urbana (COUTINHO, 2007, p.92).

Em conseguinte, atualmente, tem havido forte interesse econômico em torno de atividades
agrícolas especializadas (produtos orgânicos, produtos hidropônicos, atividades de eco e
agroturismo, ou ainda de turismo cultural) que, cada vez mais, são consideradas como um
negócio lucrativo. Há sem dúvida múltiplas formas de identificação com o rural por parte das
populações que não residem mais de maneira permanente na zona rural, mas que podem ter em
comum a constituição do rural como espaço definido em oposição aos constrangimentos do
trabalho, da organização, e mais geralmente da vida urbana e de seus danos (ARRUDA, 2006).
c) Uso da terra
Em relação ao uso da terra também há divergência, pois ultimamente na zona rural há
competição pelo uso do solo. A terra tanto pode ser usada para produção como para a
especulação imobiliária e é comum a instalação de sítios de lazer e/ou de condomínios rurais. Nas
cidades sem dúvida a competição aumenta, até porque normalmente o produtor urbano não é
possuidor da área que cultiva o que o deixa à margem do interesse do proprietário da terra e da
cessão por parte do poder público.
Segundo Machado e Machado (2002), as terras agricultáveis nas periferias das cidades,
estão sendo deslocadas cada vez mais para zonas mais distantes dos centros urbanos, abrindo
espaço para a ocupação descontrolada do solo e urbanização rápida. O autor afirma que, este
deslocamento deveria ser visto com mais cuidado pelos governantes na formulação de seus
projetos, e que as zonas periféricas são muito complexas, pois envolvem problemas rurais e
urbanos ao mesmo tempo.
Dentre os principais problemas apontados pelo autor, em decorrência dessa expansão da
área urbana, estão: a contaminação ambiental (principalmente das águas), o acúmulo de lixo, a
violência, a falta de renda e a insegurança alimentar (NOLASCO, 2009).
As áreas intraurbanas onde há prática de agricultura e aquelas passíveis de serem
utilizadas também sofrem com a pressão imobiliária, de forma até mais intensa, para que sejam
edificadas e acabam por fim, sendo erradicadas da paisagem urbana em geral. A manutenção
destas áreas de AU promoveria melhor aproveitamento do solo, mantendo-se áreas permeáveis
em meio à malha edificada. Além de muitos outros benefícios ambientais, econômicos e sociais
(VEENHUIZEN e DANSO, 2007).
O termo multifuncionalidade da agricultura parece originar-se dos campos disciplinares
dedicados ao estudo do meio rural como resposta dos estudiosos deste campo à noção de que o
rural acabou. Dizer que o rural é multifuncional, ou seja, que vários usos são feitos de seus
espaços (agricultura, lazer, turismos), é uma forma de afirmar que o meio rural deixou de ser
somente agrícola, mas que, ao transformar-se, não deixa de existir (CARNEIRO, 1999;
CARNEIRO e MALUF, 2003; WANDERLEY, 2000).
Conforme Carneiro e Maluf (2003), a abordagem da multifuncionalidade da agricultura
valoriza as peculiaridades do agrícola e do rural e suas contribuições a partir de um olhar que não
focaliza apenas a produção de bens privados. A noção de multifuncionalidade amplia o campo
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das funções sociais atribuídas à atividade agrícola que deixa de ser entendida apenas como forma
de produção do setor primário, se tornando responsável pela conservação dos recursos naturais
(água, solo, biodiversidade e outros), do patrimônio natural (paisagens) e pela qualidade dos
alimentos.
Noções como a de multifuncionalidade da agricultura são passíveis de diversos
significados por terem surgido como um objetivo de política pública. Logo, conforme Carneiro e
Maluf (2003, p.18-19), cabe fazer-se duas ressalvas aos termos utilizados na denominação de
“multifuncionalidade da agricultura”:
Primeiro, a decorrente do viés funcionalista da ideia de “múltiplas funções”, viés em
parte explicado pela intenção inicial de se obter o reconhecimento social da concessão de
uma retribuição monetária para as contribuições (“funções”) não exclusivamente
produtivas da agricultura. A literatura é antiga, vasta e plena de controvérsias a respeito
das funções a serem preenchidas pela agricultura. Entretanto, o enfoque nas funções da
agricultura não é novo, o que muda são as funções valorizadas nos diferentes contextos
sócio-históricos.
A segunda dificuldade na utilização dos termos na composição da noção deve-se ao uso
do vocábulo agricultura, cujo significado é ampliado até o ponto de englobar um
conjunto diverso de elementos econômicos, sociais, culturais e ambientais presentes no
mundo rural. Valendo dizer, que o recurso à noção de multifuncionalidade “da
agricultura” mantém a controvérsia em torno da definição de “rural”, seja porque este
último comporta o não agrícola, seja porque aquela noção tende a atribuir um peso
excessivo à dimensão agrícola (e econômica) da reprodução das famílias rurais e do
território onde elas se localizam.

O foco desta tese não será discutir as relações entre os espaços urbano, rural e periurbano,
mas sim analisar a agricultura urbana como uma atividade singular contextualizada em dois
municípios do Rio de Janeiro e caracterizá-la a partir do questionamento da sua natureza, bem
como sobre as formas de uso dos espaços por ela produzidos e das relações estabelecidas
(contradições e conflitos) a partir da compreensão da lógica de reprodução desta atividade.
1.3.2. Benefícios com os quais a agricultura urbana pode ser relacionada
A agricultura está entre as principais vocações econômicas de muitos espaços urbanos e
metropolitanos. Sua proximidade com o mercado consumidor faz dela uma atividade dotada de
grande potencial de crescimento e os benefícios, relacionados são múltiplos e envolvem
notadamente questões como saúde, nutrição, combate à pobreza, saneamento, valorização da
cultura local, educação ambiental e podem contribuir bastante para o desenvolvimento
sustentável das cidades.
Estes argumentos são confirmados por Coutinho (2007) quando cita a experiência de
agricultura urbana de Villa Maria Del Triunfo, no Chile, que tem como uma de seus resultados o
fortalecimento dos agricultores urbanos através da integração social para que se organizem e
sejam capazes de resolver problemas, de exercer pressão sobre as instituições públicas e autogerir
suas atividades produtivas, a promoção do intercâmbio de experiências, a criação de espaços de
articulação, gestão e promoção da AU a partir da discussão entre os atores envolvidos direta e/ou
indiretamente ou potenciais com atividades desta natureza.
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As iniciativas de AU também podem ser usadas como atividade recreativa e lúdica, sendo
recomendadas para desenvolver o espírito de equipes.
a) Utilização racional de espaços e reciclagem de lixo
A produção de Resíduos Sólidos Orgânicos (RSO) na América Latina e no Caribe varia
entre 30% e 60%, podendo ser utilizados na AU. Ainda há muita desinformação e falta de
participação entre os moradores e autoridades municipais para a implementação de sistemas de
reciclagem e aproveitamento dos RSO. Por isso é imprescindível fomentar a educação ambiental
e a participação cidadã, e desenvolver tecnologias apropriadas para incentivar o tratamento e
aproveitamento.
Arruda (2006) pode averiguar na sua dissertação sobre o Programa de Hortas
Comunitárias de Campinas (PHC), naquele contexto os espaços vazios da cidade poderiam ser
ocupados, auxiliando na questão da qualidade de vida das cidades, pois quando se utiliza
racionalmente este espaço, ocupa-se o espaço do lixo, do escorpião, da violência (áreas escuras);
está se fazendo uma malha na cidade colorida e viva, cria-se outro apelo.
As atividades de agricultura urbana têm sido exploradas primariamente pelos resíduos de
lixo, gerado das atividades não agrícolas. O crescente interesse na ligação da agricultura urbana
com o tratamento e recuperação dos lixos sólidos e líquidos é certamente um indicativo dos
atrativos econômicos da dimensão ecossistêmica urbana dessa modalidade de agricultura
(MACHADO e MACHADO, 2002).
Com a utilização de resíduos e rejeitos domésticos, tanto na forma de composto orgânico
para adubação, como na reutilização de embalagens para formação de mudas, ou de pneus,
caixas, etc. há a utilização racional do espaço e confere-se um excelente valor estético, trazendo
bem estar e conforto ambiental, inclusive valorizando os lugares onde as atividades de AU estão
inseridas.
b) Educação ambiental e alimentar
Após o crescimento ambientalista, a preocupação em relacionar a Educação Ambiental
(EA) com a vida do aluno, seu meio e sua comunidade, tem sido o ponto primordial para as
discussões sobre a crise ambiental vivenciada na sociedade. Entende-se por educação ambiental
os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade
(BRASIL, 1999).
Ao aprender a partir de técnicas de produção agrícolas os conceitos de Ciências o
individuo compreende melhor o mundo assumindo assim uma postura crítica diante dos
fenômenos naturais e da relação do ser humano com a natureza, o estudo das ciências tem por
objetivo a formação de um cidadão que interprete, avalie e critique as informações recebidas e
possa assim argumentar sua opinião sobre assuntos fundamentais na sociedade como a saúde e a
preservação do ambiente (ARRUDA et al., 2010).
Para Cribb e Cribb (2009), um programa de educação ambiental voltado para os interesses
de algumas comunidades deve envolver oficinas de reciclagem de vários tipos de materiais,
cursos e oficinas de práticas agroecológicas para todos os envolvidos, estímulo às crianças e
jovens a plantarem legumes, verduras e frutas nos quintais de suas casas e das suas escolas de
forma que sejam estimulados a se interessarem sobre a importância de tais alimentos para
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melhorar a qualidade alimentar e nutricional visando à busca de uma boa saúde, e com isso
sintam-se estimulados em consumi-los.
c) Garantia de segurança alimentar e nutricional
O termo “segurança alimentar” vem sofrendo alterações em sua significação desde que
começou a ser utilizado após o fim da Primeira Guerra Mundial. Segundo Marques e Costa
(2005, p.4-5), se pode acompanhar a evolução das discussões sobre a erradicação da fome
baseada no seguinte cronograma:
1992 - Ocorreu “O Movimento pela Ética na Política”, que serviu de embrião da Ação
da Cidadania contra a Miséria, a Fome e pela Vida, liderada por Herbert de
Souza, o Bentinho. Com a bandeira “A fome não pode esperar”, a campanha
deu visibilidade à existência de 32 milhões de miseráveis – nos campos e nas
cidades – e mobilizou brasileiros nos cinco mil comitês organizados pela
sociedade civil em todo o país;
1993 - Respondendo a ampla mobilização da sociedade civil, o Governo Federal
divulgou o Plano de Combate à Fome e à miséria, e instalou o Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA);
1994 - A primeira Conferência Nacional de SAN, com ampla participação da sociedade
civil, reuniu dois mil delegados em Brasília, escolhidos em conferências
municipais e estaduais. Paradoxalmente, neste mesmo ano, foi extinto o
CONSEA e, assim, retirado o destaque que havia adquirido o tema; inaugurouse um processo de desmonte dos programas relacionados à segurança
alimentar, concretizado nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-98
e 1999-2002);
1996 - Apesar dos encaminhamentos do Governo Federal, o Brasil levou a maior
delegação de fora da Europa para a Cúpula Mundial de Alimentação, em
Roma. Indignados com os resultados da Cúpula, representantes de ONGs e
movimentos sociais decidiram organizar um grupo de trabalho para dar
continuidade à mobilização social contra a fome;
1998 - Foi criado o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN),
durante o encontro realizado em São Paulo, que reuniu cerca de 50 entidades
de todo o país;
1998/2003 - Impulsionadas pelo FBSAN, diversas ações sucederam-se nas esferas de
governos estaduais e organizações da sociedade civil, inserindo o debate na
pauta de entidades sindicais, sociais (Pastoral da Criança e da Terra),
movimentos populares e universitários.

Para facilitar e esclarecer de que maneira o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional
será trabalhado nesta tese a definição utilizada será o conceito referendado pela IIª Conferência
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSAN), realizada em março de 2004 em
Olinda:
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é a realização do direito de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos básicos 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
social, econômica e ambientalmente sustentáveis (CONSEA, 2004).
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No espaço urbano, as políticas e programas de segurança alimentar envolvem um
conjunto variado de ações tanto no sentido de enfrentar carências nutricionais como no de
assegurar a qualidade dos alimentos e de tornar mais saudáveis os hábitos alimentares. Segundo
ARGENTI (1999) a segurança alimentar e nutricional dependerá, quer do nível e estabilidade dos
preços dos alimentos, quer da sua diversidade e qualidade.
As grandes manifestações de insegurança alimentar mais graves, tanto no Brasil como em
qualquer outro lugar, e que precisa de um enfrentamento imediato são a fome e a desnutrição
(MALUF, 2007). Porém em relação à fome existe um forte debate público, por que antes de
defini-la como insuficiência ou ausência de calorias no organismo, temos que classificá-la para
que possamos combater. E dentre os diferentes significados de fome temos: a fome aguda que
equivale à urgência de se alimentar, a um grande apetite; a fome oculta que é o resultado de falta
de nutrientes básicos para o equilíbrio do organismo e; a fome crônica, permanente, ocorre
quando a alimentação diária, habitual não propicia ao individuo energia suficiente para a
manutenção do seu organismo e para o exercício das atividades ordinárias do ser humano
(SILVA, 2008).
Dentre as formas de desnutrição a mais grave é a desnutrição infantil crônica e, em menor
grau, a desnutrição aguda, também sem inquéritos regulares e atualizados. Um esforço de
comparar os resultados de pesquisas distintas realizadas pela ENDEF5, divulgada em 1975 e pela
PNSN6, nos anos de 1989 e 1996, revelam um declínio de cerca de 1/3 na prevalência de retardo
de crescimento em crianças menores de cinco anos no período 1989-1996, porém 10,5% delas
ainda se encontravam nesta condição em 1996 (MALUF, 2007). Porém devemos observar que
não foram fatores econômicos como o emprego e a renda familiar as causas principais do declínio
na incidência da desnutrição infantil desde a década de 1970, pois entre elas se destacam a
evolução da escolaridade, a ampliação do saneamento básico e a maior cobertura dos programas
de saúde (MALUF, 2007).
Destarte, as experiências urbanas com agricultura se dirigem à valorização de espaços
limitados, onde residem populações socialmente marginalizadas, para uma produção voltada ao
autoconsumo, possibilitando o aumento da disponibilidade de alimentos e a diversificação da
dieta das famílias. Além disso, o exercício da agricultura urbana vem permitindo que as famílias
envolvidas fortaleçam seus laços de vida comunitária, condição indispensável para a emergência
de estratégias coletivas para fazer frente aos riscos de insegurança alimentar e nutricional (WEID,
2004).
Outro aspecto importante é mencionado por Zeeuw et al. (2000) ao destacarem que as
análises das tendências atuais dos sistemas de alimentação dos pobres urbanos mostram que, para
garantir sua segurança alimentar, é necessário a combinação da produção de alimentos nas zonas
rurais e urbanas.
O incremento da quantidade e da qualidade de alimentos disponíveis para a família
através das atividades de AU favorece o controle total de todas as fases de produção, eliminando
o risco de se consumir ou manter contato com plantas que possuam resíduos de defensivos
agrícolas ou outros contaminantes nocivos à saúde humana.
Machado e Machado (2002) afirmam que em termos de distribuição de alimentos, a
agricultura urbana é apoiada pela comunidade e desenvolve um sistema inovador de ligação entre
o produtor urbano e o consumidor. São criadas opções de mercado, desenvolvendo-se uma
produção artesanal vinculada à demanda da comunidade e consumidores. Muitas vezes, as
5
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comunidades de produtores atingem um nível elevado de conhecimento e de recursos a ponto de
processarem seus próprios produtos, criando também cooperativas e agroindústrias.
Nesse sentido, os resultados positivos podem ser verificados pela redução na importação
de alimentos de outras regiões e ocupação de áreas desabitadas e inaproveitáveis. Da mesma
maneira, verificam-se alguns resultados positivos de fácil percepção junto aos atores diretamente
envolvidos na atividade, como melhoria da renda das famílias participantes e da qualidade dos
alimentos consumidos, bem como outros não tão facilmente tangíveis como agregação das
famílias (AQUINO e ASSIS, 2007).
Em Camilo Aldao, na Argentina, está sendo conduzido um projeto de produção,
transformação e comercialização de hortaliças orgânicas em terrenos baldios que está
contribuindo tanto para a produção de hortaliças orgânicas variadas, como para a melhoria da
segurança alimentar e saúde das famílias envolvidas. Está auxiliando ainda a melhorar o
ambiente urbano através da destinação dos terrenos baldios para produção, de hortaliças
orgânicas através de tecnologias ambientalmente saudáveis (CEPAR, 2003).
d) Escoamento de águas das chuvas, diminuição da temperatura e manutenção da
biodiversidade
A AU pode impactar positivamente no enverdecimento da cidade, melhorado o
microclima urbano (rupturas do vento, redução da poeira e de ruído) e manutenção da
biodiversidade. Igualmente contribuem a reduzir a pegada ecológica da cidade (SMIT, 2000;
KONIJNENDIJK et al., 2004), a ampliação das áreas vegetadas e respectiva diminuição de áreas
construídas favorece a infiltração de água no solo, diminuindo o escorrimento de água nas vias
públicas, e contribui para diminuição da temperatura.
Nesse contexto, têm-se empregado a agricultura urbana e em alguns casos os telhados
verdes, principalmente com finalidades estéticas de valorização do espaço urbano e com vistas a
melhorar o conforto ambiental e qualidade de vida das pessoas. Essas áreas verdes podem servir
também para detenção do escoamento superficial, minimizando as enchentes urbanas (MARY et
al., 2010).
O resgate dos princípios de enverdecimento de áreas edificadas ligadas ao conceito
arquitetura e urbanismo ainda não direcionado a geração de alimentos é o sistema de
“Naturação”. Segundo Rola e Ugalde (2007) é uma tecnologia de aplicação de vegetação sobre
superfícies construídas que superpondo com as diretrizes da Agenda 21, busca amenizar os
impactos do desenvolvimento urbano, redirecionar as cidades para o desenvolvimento
sustentável, visando uma maior integração entre espaço urbano - cidadão – natureza.
Pensando em soluções sustentáveis os telhados verdes surgem como uma proposta
interessante para redução do escoamento superficial e o gerenciamento das contribuições
pluviais. Já o cultivo de hortaliças em telhados verdes intensivos e fertirrigados em sistema
fechado, permite camadas mais estreitas e leves de substratos, favorecendo o reuso da água de
chuva, sendo uma alternativa capaz de reduzir problemas ambientais relacionados à má gestão
dos recursos hídricos, que fazem parte da rotina dos grandes centros urbanos, como falta de água
potável (MARY et al., 2010).
Podem ser feitas comparações entre a AU e parques públicos, assim como seus custos e
benefícios respectivos da naturação da cidade e a manutenção da paisagem. A vantagem da AU
sobre parques públicos é que as operações de AU estão submetidas por forças do mercado,
mesmo se estes mercados são imperfeitos (MOUSTIER e DANSO, 2006). Consequentemente há
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um custo menor de manter a paisagem com uma atividade produtiva do que com um parque
público.
e) Geração de renda
Do ponto de vista econômico, a produção em pequena escala advinda das atividades de
agricultura urbana tem contribuído para a renda familiar, através da diminuição dos gastos com
alimentação e saúde, das redes de troca e, eventualmente, da transformação e comercialização de
excedentes de produção através da produção de alimentos para consumo próprio ou comunitário
(em associações, escolas, etc.), e eventual receita da venda dos excedentes.
No entanto a possibilidade de produção em escala comercial, especializada ou
diversificada pode tornar a AU uma opção de geração de renda direta e indireta.
A AU fornece um bom amortecedor de encontro aos choques políticos ou econômicos,
assim fornecendo uma boa rede de segurança social (NUGENT, 2000). Nos períodos de crise, os
agregados familiares podem começar esta atividade com relativamente poucas barreiras e desse
modo fornecer o alimento adicional ou a renda para o agregado familiar.
Nos períodos de crise, pode haver um aumento rápido na atividade de AU. Os exemplos
conhecidos são Berlim em 1945, Havana (e outras cidades em Cuba) sob o bloqueio
econômico nos anos noventa, ou Moscou e outras cidades em Europa Oriental após o
colapso da antiga URSS, e mais recentemente, cidades em Congo oriental por causa de
armado esforços e a tira de Gaza durante a Intifada (FAO, 2007).

Segundo Aquino e Assis (2007) verificam-se alguns resultados positivos de fácil
percepção junto aos atores diretamente envolvidos na atividade, como melhoria da renda das
famílias participantes e da qualidade dos alimentos consumidos, bem como outros não tão
facilmente tangíveis como agregação das famílias.
Lima (1998) toma como exemplo a capital do México, na qual a distribuição desigual da
renda se reflete no desemprego e crescimento do setor informal. Muitas famílias se envolvem na
agricultura urbana, garantindo assim sua sobrevivência. Há grande diversidade entre os sistemas
de produção agrícola existentes nesta cidade. "A produção de milho gera 10-30% da renda
familiar já que a maior parte dos grãos produzidos são diretamente consumidos na família. A
produção de hortaliças, por outro lado, conta por até 80% da renda familiar, e no caso da
produção de flores e plantas ornamentais a percentagem é bem mais alta".
No município do Rio de Janeiro, a despeito de sua minúscula expressão em termos
espaciais, os quintais domésticos representam verdadeiros redutos para o exercício de práticas de
produção alimentar ainda muito presentes nas referências culturais de sua população, conforme
demonstrou o diagnóstico participativo realizado no Loteamento Ana Gonzaga, sob coordenação
da ONG AS-PTA. Na mesma localidade foram identificadas, dentre as famílias mais vulneráveis
à pobreza, diversas sem renda mensal e muitas outras com renda de até R$200,00,
diagnosticando-se que cerca de 50% das famílias ficam até três semanas sem consumir hortaliças
ou carnes (MONTEIRO e MENDONÇA, 2004).
Arruda (2006) já trazia a discussão dos diferentes papéis da AU em função do grau de
vulnerabilidade das pessoas envolvidas. Em uma das entrevistas realizadas durante sua
dissertação, o presidente do CEASA, afirmava que o incentivo ao programa de hortas
comunitárias de Campinas, além da possibilidade de prover as pessoas de ocupação, mesmo que
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com uma renda não muito significativa, era importante ao pensar na conotação social, na
produção das mudas integradas ao trabalho da APAE.

f) Tratamento fitoterápico
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% da população mundial fazem uso
das plantas medicinais (LUCCA, 2004). O uso popular das plantas medicinais comprova que há
uma gama quase infinita de aplicações curativas e preventivas e que o conhecimento – popular e
científico – é imprescindível para se obter os resultados desejados.
O potencial desempenhado pelas plantas medicinais em aliviar sintomas e curar algumas
doenças já é propagado há séculos em diversos lugares no mundo. Habitualmente, aparecem
sugestões de receitas caseiras para curar gripes, tosses e outras doenças, correspondendo a um
importante conhecimento que se mantém ao longo de várias gerações, apesar da expansão da
indústria farmacêutica de medicamentos químicos.
O conhecimento tradicional de grupos sociais que fazem uso das plantas é a fonte
essencial para a descoberta dos princípios ativos - substâncias capazes de exercer uma ação de
cura- responsáveis no combate de doenças.
As pessoas gastam em média de 16,10% de seus ganhos com alimentação e quase 11,60%
com saúde e remédios (POF, 2010). Para minimizar estes custos a produção de plantas
medicinais e derivados, como infusões, extratos e essências, pode facilitar o acesso a saúde dos
das populações mais vulneráveis economicamente.
Outra possibilidade visa o resgate desta cultura popular, a educação para a saúde e o
incentivo às práticas comunitárias de implantação de cultivos de espécies medicinais em espaços
urbanos tem sido incentivado para a melhoria de qualidade de vida.
g) A agricultura urbana como atividade ocupacional
A ocupação das pessoas, evitando o ócio, prevenindo o desenvolvimento de estresse,
contribuindo para a educação social, diminuindo a marginalização de pessoas socialmente
vulneráveis.
Arruda (2006) ao estudar o Programa de Hortas Comunitárias em Campinas verificou que
as atividades de agricultura urbana tinham uma conotação social, em relação ao público
prioritário (os aidéticos, os beneficiários da APAE, os alcoolistas) sendo um referencial a uma
população que poucos querem se dedicar, por serem populações excluídas.
Percebe-se com frequência a associação das atividades de AU aos objetivos de inclusão
social, como as citadas no parágrafo anterior. Assim como, alguns autores que pesquisam a
temática da agricultura urbana discutem a importância desta atividade como “amortecedor” de
crises urbanas (fome, desculturação, vulnerabilidade social e violência).
Michaud (1989) considera que existe violência quando, em uma situação de interação, um
ou vários atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou
a mais pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade moral,
em suas posses, ou em suas participações simbólicas e culturais.
Em estudo realizado com o apoio da RITLA7, o Instituto Sangari, o Ministério da Justiça
e o Ministério da Saúde em 2008, foram elaborados indicadores de violência específicos em nível
7
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municipal em todo o território nacional. Estes indicadores foram sintetizados em mapas e tabelas
considerando-se os óbitos ocorridos por homicídios, acidentes de transporte e armas de fogo
(WAISELFISZ, 2008).
Relacionando estes indicadores sobre violência para os municípios estudados nesta tese,
ambos encontram-se entre os duzentos mais violentos do Brasil, sendo que o Rio de Janeiro
encontra-se em 1º lugar em óbitos causados por armas de fogo, 2º lugar em óbitos causados por
homicídio e em 5º lugar em óbitos causados por acidentes de transporte e Belford Roxo encontrase em 31º lugar em óbitos causados por armas de fogo, 36º lugar em óbitos causados por
homicídio de uma lista dos 200 mais violentos do Brasil.
Segundo Cordeiro (2009):
Os níveis de violência chegam a índices alarmantes. Uma das causas da configuração
desse universo muitas vezes até incompreensível se visto de relance, é justamente o
resultado dos aglomerados que são formados à margem das áreas chamadas “nobres” e
constituem as favelas. A falta de objetivos, de ocupação e de rentabilidade transformam
o ser humano. Comprovadamente o ócio gera desgaste psicológico e baixa a estima, a
falta de realização plena no atendimento às suas necessidades básicas tiram a dignidade
humana. Com a estima pessoal baixa, a dignidade abalada, agravada pela
desqualificação para o trabalho e a falta de oportunidades, recai sobre o indivíduo como
uma praga sufocante e lhes esgota as forças para a luta diária pela sobrevivência,
fazendo-os percorrer atalhos nem sempre abonadores. É com esse diferencial que o
trabalho da agricultura urbana se desenvolve junto a esse público e vem causando
impacto nas mudanças alcançadas (CORDEIRO, 2009, p.4).

1.3.3. Os principais riscos relacionados à prática inadequada da AU
Importante entender que apesar da existência de muitas diferenças e limitações implícitas
a cada sistema de produção agrícola (urbano ou rural) alguns pontos são necessariamente
importantes para ambos, como o incentivo de pesquisas para o seu melhor desenvolvimento, o
investimento governamental em qualificação dos produtores, profissionais da área e os cuidados
sanitários na produção e processamento.
Tanto para a prática da AU, como na agricultura rural, são necessários muitos cuidados,
principalmente em relação à água utilizada, à fonte de adubação, os resíduos gerados (no caso de
serem feitas aplicações de agrotóxicos) e a qualidade do alimento gerado.
Em relação a estes cuidados já existe bibliografia disponível e dentre elas os artigos de
(DUQUE, 2003; EDWARDS, 2001; EVALUACIÓN... 2006; FUREDY, 2001; GAYNOR, 2002;
LOCK e ZEEUW, 2002; PEDERSON e ROBERTSON, 2002), apontando riscos que a AU pode
oferecer à saúde e ao meio ambiente se realizada de maneira inadequada.
Por este motivo torna-se indiscutível a necessidade de estudos dos sistemas de cultivo
mais adequados à determinada área. Por exemplo, em áreas onde o solo não é adequado para as
atividades agrícolas pode-se utilizar o cultivo através do uso da hidroponia ou até mesmo de
canteiros suspensos. Outro exemplo seria o incentivo a utilização de técnicas agroecológicas por
minimizarem os riscos de contaminação do ecossistema urbano.
Os principais riscos relacionados à prática inadequada da AU podem ser os relacionados
aos resíduos orgânicos, às águas servidas, aos vetores de doenças, à contaminação por
agroquímicos, à contaminação por metais pesados e as zoonoses. Todos estes tipos de riscos
podem ser agrupados em duas categorias, a impactos ambientais negativos e a problemas para a
saúde humana.
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a) Impactos ambientais negativos
A AU pode contaminar as nascentes de água se grandes quantidades de fertilizantes
químicos e de inseticidas forem usadas. Também, o uso excessivo do estrume rico em nitrato, tal
como o estrume da galinha ou de porco pode contaminar a água subterrânea. Em particular, o
descarte de águas residuais das explorações avícolas intensivas pode carregar cargas pesadas de
micro-organismos e pode contaminar fontes de água utilizadas para o consumo (FAO, 2007).
Devido à desvalorização da AU e da competição pelo uso do solo urbano, esta atividade é
frequentemente relegada às áreas marginais dentro da cidade, tal como áreas alagadiças e de
brejos e em encostas inclinadas, onde se não realizadas racionalmente pode prejudicar os
ecossistemas já fragilizados.
b) Problemas para a saúde humana
Os riscos da AU associados à saúde devem ser seriamente considerados, incluindo a
regulamentação adequada e medidas preventivas. Entretanto, para evitar reações exageradas, o
medo do alimento contaminado e outros riscos devem ser comparados com aqueles relativos à
agricultura rural.
A contaminação das colheitas com a presença de organismos patogênicos (por exemplo,
bactérias, protozoários, vírus ou helmintos), devido à irrigação pela água dos córregos poluídos,
por água servida inadequadamente tratada ou por restos orgânicos; ou pela presença de metais
pesados nos solos, no ar ou na água, assim como, à manipulação sem higienização dos produtos
frescos durante o transporte, o processamento e a venda.
Riscos ocupacionais para a saúde, por exemplo, com da manipulação imprópria dos
insumos agrícolas (agrotóxicos e fertilizantes) e às águas residuais não tratadas em agroindústrias
da produção alimentar e dos produtos alimentares.
As doenças podem ser transmitidas por animais domésticos (zoonoses) durante a criação
animal, o processamento ou o consumo da carne; por vetores atraídos pela atividade agrícola; ou
associadas à insanidade, ao processamento e à venda, ou ainda devido à contaminação do
alimento durante a colheita e/ou da água bebida com resíduos de agroquímicos.
1.3.4. Modalidades da agricultura urbana
Convém efetuar uma distinção entre as duas modalidades dessa atividade, a Agricultura
Urbana Comercial (AUC) e Agricultura Urbana Familiar (AUF) (BOUKHAEVA et al., 2007).
A tipificação da agricultura urbana distinguindo entre a lógica do retorno econômico
(Agricultura Urbana Comercial - AUC) e a de segurança alimentar familiar (Agricultura Urbana
Familiar – AUF) é fundamental para tratar da realidade.
A AUC é caracterizada essencialmente pela produção em escala sendo desenvolvida por
trabalhadores contratados, assim como cooperativas agrícolas que produzem com objetivo
comercial, para atender ao mercado local e/ou regional. Realizada em áreas próprias ou alugadas,
pode ser localizada longe ou próxima dos centros urbanos desde que atenda as necessidades da
agroindústria, plantio de hortaliças de interesse da agroindústria, fornecer matéria prima para
industrialização, a industrialização pode ser feita pelo próprio produtor, tendo por finalidade a
agregação de valores, venda do produto final é feita tanto para o mercado interno, quanto para o
externo.
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No estado do Rio de Janeiro este tipo de agricultura urbana ocorre em áreas intraurbanas,
como exemplo na Figura 7, na Via Light, onde propriedades que fornecem seus produtos
diretamente para o CEASA ocupam uma área de 23.200m2.
Outras áreas em que a agricultura urbana comercial ocorre é na Zona Oeste do município
do Rio de Janeiro, em áreas periurbanas. Em 30 de dezembro de 1985, foi assinado o Decreto nº
5.648, que delimitou, no município, sete Áreas de Interesse Agrícola para fins de proteção.
Apesar desta delimitação, não foram estabelecidos parâmetros de uso e ocupação (PIMENTA,
2007). Nestas áreas encontram-se os bairros Santa Cruz, Jesuítas, Palmares, Mendanha, Bangu,
Paciência, Sepetiba, Campo Grande (região do Rio da Prata), Ilha de Guaratiba, Vargem Grande
e Vargem Pequena.

Figura 7. Hortas urbanas comerciais ao longo da Via Light.
Fonte: http://maps.google.com/maps?ll=-22.763493,-43.436139&z=18&t=h&hl=pt-BR

Já a AUF que é caracterizada como uma atividade fundamentalmente não comercial,
praticada por pessoas e famílias que trabalham nas áreas com dedicação parcial, nos tempos
livres, finais de semana ou feriados, e que pode envolver trabalhadores aposentados,
desempregados ou em situação de subemprego, famílias de classe média e alta, cuja produção é,
em grande parte, destinada ao próprio consumo, além de se constituir como elemento de
identidade social. Esta modalidade de agricultura urbana tem se mostrado, a partir de pesquisas
recentes uma forma de mitigar os efeitos de insegurança alimentar (CARVALHO et al., 2004).
O apoio ao desenvolvimento da agricultura urbana familiar em regiões de periferia e de
forte desemprego, como forma de garantia de alimento, de alguns recursos e uso de áreas
subutilizadas na cidade são motivos suficientes para justificar a institucionalização desta
atividade.
No entanto, a AUF não deve institucionalizar-se apenas como indústria distinta, no
sentido de tornar-se uma forma diferente de atividade comercial, ou seja, institucionalizar-se para
tornar-se igual à agricultura urbana comercial de acordo com a proposta do PNUD (1994).
40

Trata-se antes de se institucionalizar como atividade distinta, no sentido dado por
BOUKHAEVA et al. (2007), a partir do fortalecimento de suas múltiplas dimensões:
contribuição para o orçamento das famílias; garantia de segurança alimentar nos planos
quantitativo e qualitativo; tampão regulador de crises sociais; acesso a todas as categorias sociais
a uma habitação urbana interligada à natureza; função de estabilização social e terapêutica;
afirmação de identidades e patrimônio cultural; agregação de valor como por exemplo, o
artesanato; transmissão de conhecimentos e cultura entre diferentes gerações; melhoria do meio
ambiente; e ordenamento territorial.
A tipificação da agricultura urbana distinguindo entre a lógica econômica e a de segurança
alimentar familiar é fundamental para tratar da realidade carioca, particularmente na região
metropolitana. A crescente expansão do uso das áreas rurais para residência de trabalhadores
urbanos, com diferentes graus de qualificação e remuneração, pode estar associada à produção
para subsistência, mas ainda resistem nas áreas produtores da agricultura rural, em geral nas áreas
periurbanas. Coexistem assim pomares e hortas para subsistência com unidades de produção
comercial e a política pública para estes dois tipos de produtores agrícolas há de ser diferenciada.
1.4.

Contextualização da política pública nacional de apoio à Agricultura Urbana e
Periurbana (AUP)

O fomento à construção de uma política pública de AU vem sendo discutido em
praticamente todo o mundo, principalmente em função da percepção de que o modelo
produtivista que caracterizou o desenvolvimento agrícola internacional desde a Revolução Verde,
que tem se mostrado incapaz de responder ao problema mundial da fome. A FAO8 tem
apresentado evidências de que o problema da fome mundial não é de insuficiência de produtos,
mas de sua má distribuição.
A agricultura urbana tem sido notada presente em vários municípios brasileiros. Muitas
vezes em iniciativas individuais e isoladas, não descritas na literatura, ficando assim sem
o devido registro. Verifica-se que nos últimos anos o assunto tem circulado nas rodas
políticas e científicas e começam a surgir projetos e relatos sobre sua prática nos
municípios brasileiros (NOLASCO, 2004, p. 79).

Segundo Tubino (2004), existem diversos programas e iniciativas que indicam a
importância do tema para o mundo, como exemplos:
O Programa Especial de Segurança Alimentar, que inclui a AU como uma alternativa para
reduzir a má nutrição e a pobreza da população urbana, em forte crescimento no mundo;
A Cúpula Mundial da Alimentação, ocorrida em Roma em 1996, quando os chefes de
Estado e de governos se comprometeram a acabar com a fome crônica e a má nutrição de mais de
800 milhões de seres humanos, indicando a AU como uma das possíveis ações a se implementar;
O Fórum de Discussão de Altas Autoridades de Governos Oficiais Locais, ocorrido em
Nova York, em 1997;
A 15ª sessão do Comitê de Agricultura da FAO, em janeiro de 1999, em que os países
membros recomendaram à FAO desenvolver um programa multissetorial em apoio à agricultura
urbana e periurbana, incorporando o tema nos programas já existentes da organização.

8
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Atualmente existem algumas agências internacionais que dão suporte às atividades de
AU, alguns exemplos em nível global: UNDP/WB9 (Programas de uso de águas servidas para
criação de peixes e irrigação); UNICEF10 (Hortas caseiras e comunitárias, estudo político) e
IDRC11 – Canadá (Fundo de desenvolvimento e pesquisa para projetos de agricultura urbana). E
na América Latina: FAO & IDRC (Suporte às novas redes regionais) e UNDP & FAO (Suporte
projetos hidropônicos com uso de casa de vegetação).
Muitos países do mundo incentivam e implementam projetos de AU, como exemplo:
Brasil, Cuba, Costa Rica, Argentina, África, Canadá, Peru, Chile, Colômbia, Equador, México,
Alemanha, Rússia e Portugal.
As universidades e os centros de pesquisa pelo mundo também desenvolvem estudos para
gerarem informações sobre AU, entre elas a Universidade das Filipinas, localizada em Los Baños
(Pesquisas em produção em pequena escala), o Centro para o Desenvolvimento da Horticultura,
localizado no Senegal (Pesquisas e extensão em horticultura urbana), o Jardim Botânico de
Jakarta (Pesquisas sobre o uso de compostagem por agricultores urbanos de pequena escala), a
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Pesquisas em produção em escolas municipais) e
a EMBRAPA em suas diversas unidades (Agrobiologia, Hortaliças e Meio Ambiente).
Existem também alguns grupos e instituições mundiais produzindo e financiando
pesquisas para gerar informações sobre o assunto em todo o mundo, entre eles o Union Nation
Development Program12 - UNDP (1996), a Food and Agriculture Organization of the United
Nations13 - SD/FAO (1998) e The Urban Agriculture Network14 - TUAN (1999), documentando
e estimulando práticas de agricultura urbana.
Entre os anos de 1991 e 1992 foi realizado um levantamento mundial a respeito das
atividades de agricultura urbana com quatro objetivos: apresentar um quadro abrangente de
agricultura urbana na Ásia, África e América Latina; definir a AU como uma atividade distinta
que precisava ser reconhecida e tratada como tal; convencer os líderes governamentais,
organizações não governamentais, instituições de pesquisa e outras entidades públicas e privadas
a realizar pesquisas, apoiar projetos de ação e eliminar restrições desnecessárias ao crescimento
da agricultura urbana; fomentar um clima que permitisse aos profissionais e às agências a
cumprir o potencial do setor público para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida urbana a
partir de atividades de AU.
Como resultado do levantamento, em 1996, foi divulgado o relatório do PNUD
“Agricultura Urbana: Alimentos, Empregos e Cidades Sustentáveis” (SMIT et al., 1996), que
revelava que a agricultura urbana tem sido negligenciada, subestimada e subnotificada. Neste
relatório são descritos os preconceitos históricos contra a agricultura urbana, que na maioria das
vezes ou são infundados, ou são obsoletos. Problemas reais que podem resultar de má prática de
cultivo e criação de animais em áreas urbanizadas foram identificados, assim como os muitos
benefícios de uma agricultura urbana bem planejada e bem executada.
Até o momento, não há nenhuma outra pesquisa que traga novas informações ou atualize
os dados levantados no relatório de 1996, desta forma, segundo Smit et al. (1996) é possível fazer
uma estimativa mundial do papel da agricultura urbana nos dados verificados na Tabela 3.
9

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Fundo das Nações Unidas para a Infância.
11
Centro Internacional de Investigação para o Desenvolvimento.
12
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (nos eixos temáticos sobre prevenção da pobreza e
manutenção da equidade; desenvolvimento socioeconômico local; energia e meio ambiente).
13
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (Departamento de Desenvolvimento Sustentável).
14
Rede Mundial de Agricultura Urbana.
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Tabela 3.

Estimativa global do nível da atividade agrícola urbana15.

População mundial engajada na atividade

800 milhões

Fazendeiros urbanos produzindo e comercializando no mundo 200 milhões
Empregos* mundiais gerados na produção e processamento
Dados

150 milhões
Significância global

Participantes:

15% a 70% de
(famílias urbanas)

famílias Cerca de um terço de
famílias urbanas

Produção:

10% a 90% do consumo Cerca de um terço do
(vegetais, ovos, peixe)
consumo

Terra utilizada:

20% a 60% de área urbana Acima de um terço das
(terra com uso agrícola)
regiões urbanas

* Atual emprego ou atividades equivalentes.
Fonte: TUAN (1999).

Os dados referentes ao número de participantes, à produção e à terra utilizada possuem
uma grande variação por levarem em consideração experiências de regiões diferentes, assim, em
alguns locais a agricultura urbana tem significância maior do que em outros.
Percebida desta maneira a agricultura urbana contemporânea vem ganhando destaque
neste cenário nacional e mundial e tem se reafirmado como um fator permanente nos processos
de desenvolvimento sustentável das pessoas e da sociedade, à medida que a sua necessidade se
faz sentir principalmente nos períodos de crises sociais.
Nuppenau (2002) ao estudar a agricultura urbana nas grandes cidades do Sudeste Asiático
discute a necessidade da criação de interfaces urbano-rurais viáveis como processo não
unicamente impulsionado pelas forças do mercado. No crescimento deliberado e não planejado,
que ocorre atualmente, o planejamento do uso das terras periurbanas. Segundo o autor:
É necessário alcançar o limiar crítico de sustentabilidade ecológica, os administradores
locais das cidades necessitam de orientação sobre como equilibrar o ciclo de resíduos e
lidar com os dejetos orgânicos em uma escala regional mais ampla. Isso inclui o
zoneamento do solo e a imposição de taxas ou a concessão de subsídios referentes à
externalidades negativas ou positivas, respectivamente, como instrumentos de política
pública (NUPPENAU, 2002, pag. 25).

Através da pesquisa bibliográfica teve-se acesso a projetos e programas que utilizam a
agricultura urbana e periurbana em ações políticas realizadas no Brasil e no mundo. Através da
sistematização dessas experiências foi possível dividi-las em quatro níveis de atuação, nível
municipal, nível estadual, nível federal, e nível mundial.
15

Estimativas de TUAN (1999) baseado em vários autores, experiências e observações e em extrapolações
estatísticas de vários censos oficiais e de profissionais de campo. Segundo TUAN, o intento deste estudo era traçar
estimativas mais sistemáticas que pudessem ser de maior contribuição no corpo de conhecimento e foi baseado em
dados de 1993.
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Ações municipais
Em alguns municípios brasileiros, leis e programas sobre agricultura urbana e periurbana
já foram aprovados ou estão tramitando pelas câmaras municipais. Em outros municípios o
assunto já ganha destaque em seminários (envolvendo vários pesquisadores, técnicos de
instituições de pesquisa e financiamento), lideranças comunitárias e projetos.
Ações estaduais
Vários governos também possuem programas apoiados via recursos estatais para
agricultura urbana em seus municípios. Outras iniciativas políticas devem estar acontecendo pelo
Brasil, mas como o tema ainda não possui muita divulgação é difícil encontrar o registro das
mesmas.
Ações federais
No Brasil, o governo federal, no âmbito do Programa Fome Zero (PFZ) e da criação do
Ministério de Segurança Alimentar e, posteriormente, no Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), deu um importante passo em direção à utilização da AUP como tema
transversal no desenvolvimento de políticas públicas setoriais.
O MDS conta com o apoio do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA), órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República. Esta política será
executada por intermédio da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) e para a
execução das ações o MDS oferece transferência voluntária de recursos não reembolsáveis a
órgãos ou entidades da administração direta ou indireta dos governos estaduais, municipais ou do
Distrito Federal interessados em implantar projetos de segurança alimentar e nutricional que
tenham como objetivo apoiar, por exemplo, a implantação e ampliação de hortas, viveiros,
lavouras e pomares comunitários e a compra direta local da agricultura familiar para a aquisição
de produtos perecíveis e semi-perecíveis.
O fomento à AU é uma das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas em
praticamente todo o mundo por várias agências. No Brasil, o governo federal também tem
estimulado o cultivo de frutas e hortaliças em áreas urbanas como parte da estratégia de melhoria
da segurança alimentar (BRANCO et al., 2007).
O PFZ constitui o instrumento fundamental para a realização das prioridades
governamentais centradas no objetivo de eliminar a fome crônica em curto prazo. O conceito e o
enfoque do PFZ são praticamente equivalentes aos propostos no Plano de Ação da Cúpula
Mundial de Alimentação de 1996, organizado pela Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação (FAO). Está centralizado em dois eixos, explicitados na Figura 8:
(i) reformas estruturais, orientadas à redistribuição da renda, crescimento da produção,
geração de empregos, reforma agrária, entre outros e; (ii) intervenções de emergência ou
compensatórias.
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Figura 8. Esquema das propostas do Projeto Fome Zero.
Fonte: www.fomezero.gov.br/download/livro_projeto%20fome.pdf

Uma referência direta à AUP é feita no PROJETO FOME ZERO (2001), onde a conexão
entre o abastecimento e a produção agroalimentar local é relacionada aos programas de
abastecimento e programas voltados à promoção e apoio a hortas comunitárias.
Outro importante passo foi dado também, com a aprovação em 2005, da transferência de
recursos federais através do INCRA a projetos de AUP.
Em várias passagens do Projeto Fome Zero é mencionada a importância da questão de
hortas escolares e comunitárias na perspectiva da agricultura urbana.
Na seção 3.11.5, denominada Combate à Desnutrição e à Mortalidade Infantil através da
Ação Comunitária, observa-se que as iniciativas que envolvam a comunidade na capacitação de
líderes comunitários para a mobilização das famílias no cuidado com suas crianças consegue
bons resultados. Entre as ações empreendidas por entidades como a Pastoral da Criança
(CNBB16) e da Pastoral da Saúde (Movimento Popular da Área de Saúde) estão duas:

16

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é a instituição permanente que congrega os Bispos da Igreja
católica no País, na qual, a exemplo dos Apóstolos, conjuntamente e nos limites do direito, eles exercem algumas
funções pastorais em favor de seus fiéis e procuram dinamizar a própria missão evangelizadora, para melhor
promover a vida eclesial, responder mais eficazmente aos desafios contemporâneos, por formas de apostolado
adequadas às circunstâncias, e realizar evangelicamente seu serviço de amor, na edificação de uma sociedade justa,
fraterna e solidária, a caminho do Reino definitivo.

.
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“(d) alimentação enriquecida através do aproveitamento de produtos de grande valor
nutricional de baixo custo, disponíveis nas próprias comunidades, além de ações para
evitar desperdícios de grande parte dos alimentos como folhas, cascas e sementes; (e)
programa de geração de renda através de 1.488 projetos comunitários de geração de
renda como confecções, padarias, hortas, criação de animais, prestação de serviços etc.”
(p. 61 e 62).

Na seção 3.11.6, denominada A Descentralização da Merenda Escolar se diz:
“As escolas são locais ideais para a implementação de programas de educação
nutricional em decorrência dos seguintes motivos: a) no Brasil, a cobertura da rede
escolar alcança uma substancial parcela de crianças e adolescentes; b) desde que bem
planejadas, as refeições distribuídas na escola podem oferecer ao aluno oportunidade de
consumir alimentos saudáveis; c) professores podem receber treinamento para estimular
nas crianças a consolidação de bons hábitos alimentares e a adoção de atividades físicas
e, ainda, prepará-las para a recepção crítica das mensagens da publicidade de alimentos,
principalmente aquelas veiculadas pela televisão” (p. 62).

Na seção 5.4.1 Programas Municipais de Segurança Alimentar, também aparece a
questão da agricultura urbana quando se propõe um conjunto de políticas que podem ser
implantadas pelos Estados e Municípios a serem apoiados pelo Projeto Fome Zero.
Os programas de abastecimento tratam da gestão e administração dos tradicionais
equipamentos públicos de abastecimento alimentar, como varejões, sacolões, feiras populares
(...). “Pelo lado da produção, destacam-se iniciativas nas áreas de campanha de produtos de época
e apoio a hortas comunitárias” (p. 93).
Para as áreas de pequenas e médias cidades o Projeto Fome Zero, na página 97 propõe:
“d) A conexão entre o abastecimento e a produção agroalimentar local precisa ser mais
valorizada nos pequenos e médios municípios. Ela deve ser um dos componentes
centrais dos programas de abastecimento e dos programas voltados à promoção do
desenvolvimento rural dos pequenos e médios municípios, gerando emprego e
produzindo alimentos frescos de qualidade. Várias iniciativas de alçada municipal
podem fomentar esta atividade: estimular programas como ‘Feira do Produtor’ e
sistemas de entrega no domicílio de produtos frescos; cursos de capacitação para
formação de hortas nas escolas; cadastro de terrenos urbanos em uso para produção de
hortas e acessão para produção, por tempo determinado previamente, para pessoas
interessadas sem emprego; e alíquotas diferenciadas de IPTU para terrenos aproveitados
para este uso”.

No PFZ a agricultura urbana é estimulada, principalmente em relação à ocupação
produtiva de terrenos abandonados nas cidades e o apoio à formação de hortas comunitárias. Essa
tendência é crescente e já se apresenta em diversos países visando a diminuir o desemprego,
aumentar a oferta de alimentos e os benefícios ambientais.
O PFZ tem um conjunto diversificado de ações relacionadas com o abastecimento
alimentar, agricultura urbana, e a gestão de equipamentos como restaurantes populares, bancos de
alimentos e cozinhas comunitárias, entre outras, com perspectiva de articulá-los em sistemas
descentralizados de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
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O PFZ classifica suas ações em três tipos: ações estruturais (voltadas para as causas mais
profundas da fome e da pobreza), específicas (para atender diretamente as famílias que não se
alimentam adequadamente), e locais (implantadas pelas prefeituras municipais e pela sociedade
civil).
No caso, a AU estaria relacionada principalmente às ações locais. Isto se confirma em
uma referência direta à AU é feita no Projeto Fome Zero (2001), onde a conexão entre o
abastecimento e a produção agroalimentar local é relacionada aos programas de abastecimento e
programas voltados à promoção e apoio às hortas comunitárias, produzindo alimentos frescos de
qualidade, gerando emprego e renda, além disso, permitindo a garantia de acesso direto aos
produtos produzidos pelas populações.
Os municípios que têm logrado construir projetos de lei em favor da agricultura urbana
partiram de um esforço integrado de lideranças populares e organizações da sociedade civil,
pastorais da igreja comprometidas com o combate à fome, produtores urbanos e de áreas de
mananciais que, mobilizando as principais forças locais sensibilizam o executivo municipal e os
legisladores. É o que aconteceu em Governador Valadares, processo que redundou na criação do
Fórum de Agricultura Urbana e Segurança Alimentar, que é realizado regionalmente e que define
estratégias e monitora a implementação das políticas no setor (NAUP, 2005).
Ações mundiais
Segundo SALMITO (2004), existem diversos programas e iniciativas que indicam a
importância da AUP nas instâncias internacionais. Dentre elas:
- O Programa Especial de Segurança Alimentar17, que inclui a AUP como alternativa para
reduzir a má nutrição e a pobreza da população urbana;
- A Cúpula Mundial da Alimentação, ocorrida em Roma em 1996, quando chefes de
Estado se comprometeram a acabar com a fome , indicando a AUP como uma das possíveis ações
a se implementar;
- A 15ª sessão do Comitê de Agricultura da FAO, em 1999, em que os países membros
recomendaram à FAO desenvolver um programa multissetorial em apoio à AUP;
- A Declaração de Quito, Equador, em 2000, assinada por 27 cidades latino-americanas,
em que se ressalta a importância da AUP e a necessidade de implementar políticas nessa área.
A FAO tem abordado os problemas da AUP pelo subprograma de sistemas de produção
inter-relacionados à produção e sanidade animal e saúde pública veterinária, o fornecimento e
distribuição de alimentos nas cidades, o programa de horticultura periurbana e o programa de
silvicultura urbana e periurbana. Através de iniciativas independentes, a organização tem
investigado as atividades agrícolas em cidades e em torno delas através de estudos de caso,
forneceu apoio político e assistência técnica e iniciou o estabelecimento de um banco de dados
sobre as características da AUP. Dadas as ligações interdisciplinares, o corpo técnico de todos os
departamentos vem participando durante anos de um grupo informal de trabalho. Exemplos de
atividades FAO:

17

É um programa que foi lançado pela FAO em 1994, depois da aprovação unânime pelo Conselho Executivo da
FAO na sua 106ª sessão.
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Na área de políticas públicas e tomada de decisão
• Memorando de entendimento entre a FAO e da ONU-HABITAT sobre posse de terra e
vínculos rural-urbanos;
• Programa internacional de workshops em colaboração com instituições parceiras em
Dakar, Senegal, Bangkok, Tailândia, Addis-Abeba, Etiópia, La Havana, Cuba, Meknes e
Marrocos;
• Desenvolvimento de diretrizes para a política internacional e tomada de decisão para a
promoção e a otimização de árvores e florestas para cidades e cidadãos saudáveis.
Parcerias e redes
• Tecnologias urbanas e periurbanas para a investigação e o desenvolvimento da
horticultura em redes de países africanos;
• Projeto internacional “Agricultura Urbana e Periurbana: Para uma melhor compreensão
das organizações de produtores de baixa renda” é financiado pelo IDRC (Canadá), através de
estudos de caso em: Accra, Antananarivo, Cairo, Caracas, Dakar, Harare, Hyderabad, Kinshasa,
Nairobi e Phnom Penh;
• Web site interativo “Florestas e Árvores para Cidades Saudáveis: melhorar a
subsistência e Meio Ambiente para Todos” <http://km.fao.org/urbanforestry/>.
Assistência direta para as cidades
• Programa nacional de segurança alimentar na África, Ásia, e América Latina;
• Operações de socorro emergencial na África, Ásia e Caribe;
• Projeto de assistência pelo telefone “Telefood” na África, América Latina e no Caribe;
• Programa de cooperação descentralizada, por exemplo, em Dakar, Kigali, Teresina;
• Projeto de cooperação técnica apoiar o desenvolvimento participativo de uma estratégia
e plano de ação para zonas urbanas e periurbanas e de florestas em Bangui (República Central
Africana).
Produção de pesquisas e materiais
• Abastecimento e Políticas de Distribuição para reduzir a insegurança alimentar urbana –
um Guia de informação para Prefeitos, Executivos Municipal e Urbanistas no desenvolvimento
de países em transição (publicação e CD-ROM), 2000.
• Alimentos para as cidades, DVD elaborado em 2006;
• Orientações para o reuso seguro de águas residuais, dejetos e águas servidas, em 2006;
• Relatório de pesquisa sobre produtores urbanos, em 2007;
• Sabedoria para as cidades - Análise da energia da madeira e a urbanização, 2008.
Além da FAO, a AUP vem ganhando um reconhecimento crescente entre políticos e
organizações não governamentais. Em 1996, o Grupo de Apoio a Agricultura Urbana lançou a
Iniciativa Global sobre Agricultura Urbana, envolvendo os principais financiadores e agências
internacionais (incluindo o PNUD, IDRC, FAO, o Banco Mundial, o NRI, etc.). Outras
organizações das Nações Unidas que também participam de várias maneiras são: ACNUR,
UNICEF, OMS e CNUAH2. A Rede Aguila é uma rede atuante em 16 países latino-americanos
para trocar informações sobre a AUP, e já existem redes estabelecidas ou estão se estabelecendo
outras na África Ocidental, Sudeste da Ásia e na Europa.
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Figura 9. Principais projetos e intervenções de Agricultura Urbana em países da América
Latina e Caribe.
Fonte: http://www.fao.org/fileadmin/templates/FCIT/PDF/Brochure_FAO_3.pdf.
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1.4.1. Programa Nacional de Apoio à AUP
Desde janeiro de 2004 o Governo Federal, por meio do MDS, vem construindo os pilares
de uma Política Nacional de AUP. Como exemplo, pode ser citada a criação na estrutura do MDS
uma Coordenação Geral de AUP, que destinou orçamento anual de R$ 10 milhões (com previsão
de aumento na ordem de 20% em 2008). Um marco importante para esta política foi a aprovação
de suas diretrizes para a promoção de SAN em abril de 2004 na II Conferência Nacional de SAN
realizada em Olinda-PE.
Na atual década o governo brasileiro colocou em marcha a construção de uma Política
Nacional de AUP, hoje em sua quarta edição, o edital lançado pela primeira vez no ano de 2005.
Conforme informações constantes no documento “A experiência brasileira de construção de
política pública de agricultura urbana e periurbana, como uma estratégia de SAN e de combate à
fome”, apresentado no Seminário da Oficina Regional América Latina e Caribe, realizado em
2008. O Programa de Agricultura Urbana do MDS possui um selo, que identifica as iniciativas
financiadas pelo governo federal.

Figura 10. Selo do Programa de Agricultura Urbana.
Fonte: www.mds.gov.br/saladeimprensa/marcas/marcas-e-selos/manual-de-identidade-visual/agricultura-urbana.

O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por meio da
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN), tem a competência de
promover e consolidar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, implementando
e apoiando ações em articulação com as três esferas de governo e a sociedade civil, respeitada as
especificidades regionais, culturais e a autonomia do ser humano, e estimulando a participação
democrática.
O Departamento de Promoção a Sistemas Descentralizados (DPSD) integra a SESAN e
têm como missão estimular os programas institucionais de alimentação e nutrição a atuarem
como componentes dos sistemas públicos de abastecimento alimentar e colaborar com Estados,
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Municípios e Distrito Federal para o planejamento, a implementação, coordenação e a supervisão
de Sistemas Descentralizados de Segurança Alimentar e Nutricional.
A Coordenação Geral de Apoio à Agricultura Urbana (CGAAU), parte integrante do
DPSD é responsável pela implantação dos Programas de Agricultura Urbana e Periurbana e
Compra Direta Local da Agricultura Familiar, modalidade Municipal.
O programa tem parceria com sete universidades federais e estaduais do Pará, Distrito
Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Maranhão, e empresas
públicas e federais ligadas ao setor de desenvolvimento rural, como a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário.
A Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 cria o Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (SISAN) com vistas em assegurar o direito humano à alimentação
adequada e consolidar o princípio da soberania alimentar que reconhece o direito de nosso povo
em determinar livremente o que vai produzir e consumir de alimentos.
A SESAN com base na Lei nº 10.869/04 no uso das atribuições que lhe confere o art. 16
do Decreto 5.074, de 11 de maio de 2004, a Lei nº 11.346 de 15 de setembro de 2006 e a Portaria
nº 67, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, de 09 de março de 2006,
organiza o fluxo de procedimentos para o acesso dos Municípios que integrem as capitais
instituídas por lei como regiões metropolitanas ao Programa de Agricultura Urbana e Periurbana.
A conformação do programa se iniciou no ano de 2003, com a execução de ação própria
específica no Plano Plurianual (PPA) com recursos anuais da ordem de R$ 12 milhões.
Entre os anos de 2003 e 2004, o MDS firmou convênios com três estados e 13 municípios
para apoiar o desenvolvimento de hortas comunitárias, nos quais foram repassados R$ 2,6
milhões para a aquisição de equipamentos, adubos e sementes. Para participar do programa o
proponente deveria seguir as orientações contidas no PROJETO FOME ZERO (2004).
Segundo a pesquisa de avaliação do Projeto de Hortas Comunitárias do MDS
(CADERNOS DE ESTUDOS, 2007) realizada em 2006 e tendo como universo amostral os
convênios firmados em 2003 e 2004 e ainda em execução em 2006, foram realizadas 312
entrevistas semiestruturadas por telefone com os gestores dos projetos e chegou-se a alguns
resultados bastante interessantes:
As famílias atendidas preferencialmente pelo projeto possuem renda per capita inferior a
¼ de salário mínimo e pertencem às classes D e E. Neste contexto o maior atrativo para a
participação dos beneficiários foi a geração de renda.
A partir da explanação sobre os dados do Programa de AUP é possível afirmar que ainda
faltam diretrizes voltadas à alfabetização e cursos de formação baseados na temática da AUP e na
agroecologia. Assim como, programas que incentivem e possibilitem o retorno das famílias às
suas regiões de origem, o resgate cultural e a valorização dos seus conhecimentos.
1.5.

A política de agricultura urbana na promoção da sustentabilidade urbana e
qualidade de vida

Através da caracterização dos três bairros onde se localizam as iniciativas de AU
estudadas foi possível perceber que a área de estudo escolhida é uma boa base empírica para
abordar as questões tratadas nesta tese e a partir dela pôde ser realizado o diálogo com as
categorias de agricultura urbana propostas neste capítulo.
São bairros marcados por um contexto de violência e vulnerabilidade social em que as
populações em sua maioria vivem sob condições precárias de mobilidade e de acesso aos bens de
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capital e de serviços e pensar numa atividade que possa minimizar os efeitos nocivos deste
contexto é fundamental para o alcance da sustentabilidade urbana.
Desta forma, ao promover uma articulação “ambiental” do urbano, o discurso da
sustentabilidade urbana atualiza o embate entre “tecnificação” e politização do espaço,
incorporando a temporalidade das práticas urbanas, o confronto entre representações tecnicistas e
politizadoras do tempo, no interior do qual podem conviver, ao mesmo tempo, projetos voltados à
simples reprodução das estruturas existentes ou a estratégias que cultivem na cidade o espaço por
excelência da invenção de direitos e inovações sociais (ACSELRAD, 1999).
Na atualidade, pensar melhoria de qualidade de vida pressupõe a inclusão de diferentes
aspectos, além do econômico, como a melhoria ambiental, a inclusão social, a valorização
cultural, o acesso a uma alimentação adequada. Para dar conta destes diferentes aspectos, o
objetivo deste capítulo foi precisar o conceito de agricultura urbana e as suas dimensões.
A Política Nacional de AUP, hoje em sua quarta edição carece de uma integração maior
com outros programas de segurança alimentar, certamente este é um fator essencial para a
sustentabilidade das hortas comunitárias após o término dos convênios, pela geração de recursos
para continuidade tanto dos investimentos como da participação dos beneficiários.
Um dos principais pontos positivos é o efeito sobre a saúde e nutrição dos beneficiários, a
partir do acesso aos alimentos e a melhoria da qualidade da dieta fez com em alguns casos
houvesse mudanças de hábitos alimentares, pela inclusão nas refeições de verduras e legumes
frescos.
O Programa de AUP é composto por ações que constituem estratégias de produção
agroalimentar, constante e confiável para autoconsumo familiar e objetiva apoiar e incentivar
projetos estruturantes nas instâncias de produção, beneficiamento e comercialização de produtos.
Visa resgatar a autoestima de cidadãos produtivos e minimizar as desigualdades expressas na
exclusão sócio-humana nas periferias das cidades, favelas e na condição de morador de ruas. Esta
intervenção do governo favorece projetos que promovam a segurança alimentar e nutricional e
que incluam o escoamento da produção de famílias urbanas e periurbanas agricultoras e
beneficiadoras de alimentos, via comercialização de produtos alimentícios.
Relacionando os critérios do Programa de AUP às iniciativas estudadas na tese, constatase, em primeiro lugar, que o público alvo do programa, conforme expresso no edital de acesso
adéqua-se às famílias estudadas uma vez que se tratam de famílias pobres, agricultores urbanos,
desempregados, mulheres em condições de vulnerabilidade, jovens, idosos, famílias beneficiárias
do Programa Bolsa Família e grupos organizados em cooperativas e associações. Elas são
igualmente adequadas à região focada, que são as áreas metropolitanas.
No entanto, este público não consegue acessar os recursos do programa porque os
municípios em que estão localizados não preenchem todos os critérios de elegibilidade, assim
como não possuem convênios com as instituições que os representam e que constam no edital
como partícipes/executores, ou seja, não têm autonomia para apresentarem propostas sozinhas.
Outro empecilho para a participação no programa é em relação à área em que as
iniciativas estudadas são realizadas, pois estas deveriam ser públicas e com comprovação da
prefeitura da propriedade do imóvel, registro de imóvel ou termo de comodato com no mínimo
20 anos em nome do município, certidão de uso e ocupação do solo, o que não expressa à
realidade do público estudado, haja vista que a maioria realiza as atividades de AU em seus
quintais particulares.
Quanto à proposta de desenvolvimento das iniciativas de AU, caso fosse possível à
elegibilidade das instituições estudadas no Programa de AUP, os temas prioritários seriam
plenamente atendidos, pois adotam mecanismos de acompanhamento da gestão participativa do
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projeto junto aos beneficiários; consideram gênero, geração e etnia; consideram os enfoques da
transição agroecológica; consideram a inserção no sistema de economia popular solidária;
integram seus projetos numa perspectiva de planejamento urbano; e privilegiam o reuso e a
conservação de recursos naturais.
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“Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira”
(Tolstoi).

CAPÍTULO 2.

A COMPLEXA INTERRELAÇÃO DAS DIMENSÕES
SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA URBANA

DA

Neste capítulo serão apresentadas as dimensões da sustentabilidade, que refletem a base
da discussão da sustentabilidade que orienta esta tese, dialogando com o referencial teórico
corrente e a sua relação com a agricultura urbana.
Como se verá no decorrer do capítulo, o marco teórico-metodológico terá por base a
discussão do desenvolvimento sustentável e as dimensões de sustentabilidade. O objetivo dessa
discussão é buscar um elo entre as dimensões de sustentabilidade no desenvolvimento das
iniciativas de agricultura urbana estudadas.
De encontro com a diretriz colocada por Ajara (2003) e a partir dos objetivos explicitados
na introdução, para a análise das dimensões da sustentabilidade da AU serão mescladas as
categorias propostas por Sachs (1993) e Darolt (2000) ocorrendo à construção das dimensões:
sociocultural, político-institucional, econômica, ecológico-ambiental e técnica-agronômica,
explorando suas características em relação aos seus significados e componentes.
A construção deste capítulo visa, portanto, discutir sobre o papel das iniciativas de AU no
processo de desenvolvimento sustentável nas cidades. Haja vista que a relação entre sociedade e
ambiente vem se afirmando como uma das principais preocupações, tanto no campo das políticas
públicas quanto no campo da produção de conhecimento.
2.1.

Desenvolvimento, Sustentabilidade e Agricultura Urbana

O caráter complexo, global e interdisciplinar da problemática ambiental tem gerado uma
gama de posições que nem sempre correspondem às expectativas dos atores sociais envolvidos.
Mas, por outro lado, mesmo que de forma preliminar, discutir a percepção de que a relação
sociedade-natureza-desenvolvimento é possível, pode ser uma meta local que conduza a um
planejamento de médio e longo prazo, envolvendo atores sociais respeitados em suas
individualidades.
Jacobi (1999, p.175) afirma que o quadro socioambiental que caracteriza as sociedades
contemporâneas revela que o impacto das ações humanas sobre o ambiente está se tornando cada
vez mais complexo, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. O conceito de
desenvolvimento sustentável surge para enfrentar a crise ecológica, sendo que, pelo menos, duas
correntes alimentaram esse processo.
A primeira tem relação com aquelas correntes que desde a economia influenciaram
mudanças nas abordagens do desenvolvimento econômico, notadamente a partir dos
anos 70. Um exemplo dessa linha de pensamento é o trabalho do Clube de Roma,
publicado sob o título de Limites do Crescimento, em 1972, afirmando que para se
alcançar a estabilidade econômica e ecológica, o congelamento do crescimento da
população global e do capital industrial, mostrando a realidade dos recursos limitados e
indicando um forte viés para o controle demográfico.
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A segunda está relacionada com a crítica ambientalista ao modo de vida contemporâneo,
que se difundiu a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, quando a questão
ambiental ganha visibilidade pública. Assim, o que se observa é que a idéia ou enfoque
do desenvolvimento sustentável adquire relevância num curto espaço de tempo,
assumindo um caráter diretivo nos debates sobre os rumos do desenvolvimento.

Antes de meados da década de 80, os problemas ambientais eram nacionais, regionais ou
locais; eram discretos e se relacionavam à contaminação dos rios, ao desmatamento, à poluição
ambiental urbana, à depredação de espécies animais e vegetais, e aos efeitos de produtos
químicos sobre a saúde (SAREWITZ e PIELKE JUNIOR, 2001).
A partir de 1987, com a divulgação do relatório de Brundtland (1988), também conhecido
como “Nosso Futuro Comum”, a ideia do desenvolvimento sustentável é retomada, representando
um ponto de inflexão no debate sobre os impactos do desenvolvimento.
O relatório é o resultado de uma comissão da ONU e parte de uma abordagem em torno
da complexidade das causas que originam os problemas socioeconômicos e ecológicos da
sociedade global. Não só reforçava as necessárias relações entre economia, tecnologia, sociedade
e política, como chamava a atenção para a necessidade do reforço de uma nova postura ética em
relação à preservação do ambiente, caracterizada pelo desafio de uma responsabilidade tanto
entre as gerações quanto entre os integrantes da sociedade dos nossos tempos.
Neste relatório a definição de desenvolvimento sustentável é ‘aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as
suas próprias necessidades’.
Com isso a Organização das Nações Unidas (ONU) inventariou as vias e os meios para
atingir-se o “desenvolvimento sustentável”, ou seja, como e por que adotar um novo estilo de
crescimento econômico suscetível de atender às demandas das atuais populações sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem suas necessidades.
Segundo Veiga (2005, p.113), ‘Gro Harlem Brundtland, [...] caracterizou o
desenvolvimento sustentável como um conceito político e um conceito amplo para o progresso
econômico e social’. Isto sugere, portanto, que o Relatório de Brundtland,
[...] foi intencionalmente um documento político, que procurava alianças com vistas à
viabilização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Rio-92 (VEIGA, 2005, p.113).

O desenvolvimento sustentável não se refere especificamente a um problema limitado de
adequações ecológicas de um processo social, mas a uma estratégia ou modelo múltiplo para a
sociedade, que deve levar em conta tanto a viabilidade econômica como a ecológica. Num
sentido abrangente, a noção de desenvolvimento sustentável leva à necessária redefinição das
relações sociedade-natureza e, portanto, a uma mudança substancial do próprio processo
civilizatório (JACOBI, 2007).
Sachs (1993) formulou os princípios básicos do desenvolvimento a partir de uma
concepção alternativa à política do desenvolvimento, o ecodesenvolvimento. Os princípios por
ela criados integravam basicamente seis aspectos, que propõe ações que explicitam a necessidade
de tornar compatíveis a melhoria nos níveis de qualidade de vida e a preservação ambiental: a
satisfação das necessidades básicas; a solidariedade com as gerações futuras; a participação da
população envolvida; a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral; a
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elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras
culturas, e programas de educação.
O termo desenvolvimento sustentável é hoje largamente utilizado no Brasil, tanto na
formulação de políticas governamentais, como no planejamento estratégico do setor privado e
pelas agências de cooperação internacional.
Sustentável é o tipo de ação de desenvolvimento - este entendido como a maneira que se
induz o crescimento da produção - sem destruir o meio ambiente. Sustentabilidade, hoje, é a
palavra-chave para indicar uma maneira sadia de produzir e consumir, ou seja, atender as
necessidades presentes da sociedade sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
atender as suas (WCED, 1987).
A noção de sustentabilidade tem como uma de suas premissas a inadequação econômica,
social e ambiental do padrão de desenvolvimento das sociedades contemporâneas. Desde a
década de 1980 a produção intelectual em torno do tema sustentabilidade tem sido
quantitativamente importante, numerosas publicações especializadas são testemunhas; porém, em
termos de resultados práticos ainda não se avançou muito, o que mostra que estamos diante de
um campo emergente e ainda sujeito a diferentes interpretações (DAROLT, 2000).
Nesta conjuntura, a necessidade de mudança de paradigma na agricultura foi evidenciada
na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, RIO-92, quando a
grande maioria dos países membros reconheceu, entre outras, a necessidade de agregar o conceito
de sustentabilidade ao padrão de produção agrícola atual, comprometendo-se com a Agenda 21,
que estabelece limites para emissão de poluentes no planeta e prazos para atingi-los.
O princípio da sustentabilidade emerge no contexto de crise ambiental, que veio para
questionar as bases conceituais que conduziram e legitimaram o crescimento econômico,
negando à natureza. A viabilidade ecológica aparece assim como um critério normativo para a
reconstrução da ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência humana e para obter
um desenvolvimento sustentável, problematizando os valores sociais e as mesmas bases da
produção (LEFF, 1996).
Segundo a concepção da sustentabilidade, não basta verificar o estágio atual do
desenvolvimento econômico, é preciso considerar os aspectos ambientais do desenvolvimento
humano. Podemos citar, entre outros, a escassez dos recursos naturais, as mudanças tecnológicas,
os efeitos da poluição, os padrões de consumo e o atendimento de necessidades básicas das
populações. A consideração de tais aspectos ambientais respalda uma visão de futuro em que o
desenvolvimento é buscado com propósitos de continuidade (MARTINS et al., 2006).
O mais importante avanço na evolução do conceito de sustentabilidade é representado
pelo consenso crescente que esta requer e implica democracia política, equidade social, eficiência
econômica, diversidade cultural, proteção e conservação do meio ambiente. Esta síntese, ainda
que não seja unânime, tenderá a exercer influência na teoria e na prática social nos próximos anos
e um dos resultados perceptíveis desta importância foi a incorporação da sustentabilidade nos
debates sobre desenvolvimento nas conferências internacionais na ultima década (RATTNER,
1999).
A dificuldade desta forma mais ampla de ver a sustentabilidade deve-se principalmente
pela neutralidade implícita e o seu caráter a - histórico. Ela sugere que a sustentabilidade só estará
garantida em situações em que não exista conflito. Isto se deve, de acordo com Shiki (2003), ao
fato de que toda questão do desenvolvimento sustentável é a de ser um “processo mesclado de
conflitos e cooperação – entre produção e destruição dos recursos naturais, entre produção e
emissão de efluentes, entre latifundiários que monopolizam a terra e milhões de trabalhadores
sem terra”.
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O desafio é saber como projetar e utilizar sistemas de gestão capazes de fomentar e
conciliar pelo menos três grandes objetivos do desenvolvimento sustentável: o crescimento
econômico, a equidade social, e viabilidade ambiental (MARTINEZ et al., 2008).
A partir do arcabouço conceitual do desenvolvimento sustentável, os caminhos que
podem ser percorridos para que o mesmo transforme-se em ação são complexos e é necessário
superar os limites da abordagem de corte geracional contemplada no Relatório Brundtland, como
afirma Ajara (2003) e alinhar o conceito de desenvolvimento sustentável ‘a uma abordagem
comprometida com o bem estar social, associada a uma estratégia de desenvolvimento
integradora da escala local, na qual a questão ambiental tem a ver, antes de tudo, com o respeito à
condição humana’.
Ao abordar a relação das dimensões de sustentabilidade no desenvolvimento das
iniciativas de agricultura urbana estudadas foi possível compreender o elo entre os resultados
encontrados e alguns dos objetivos do milênio elaborados pelos 189 países membros da
Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, na “Cúpula do Milênio”.
Estes objetivos consistem em oito, com dezoito metas específicas ajustadas para serem
cumpridas até o ano de 2015. Para o estabelecimentos das metas foram utilizados dados de
referência a partir do ano de 1990 e indicadores foram elaborados para monitorar se os objetivos
foram cumpridos.
Neste contexto, as iniciativas de AU estudadas nesta tese podem ser relacionadas
principalmente a quatro objetivos: o primeiro, que é erradicar a pobreza extrema e a fome; o
terceiro, que é promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, o quinto, que é
melhorar a saúde materna; e o sétimo, que é garantir a sustentabilidade ambiental.
Com a finalidade de permitir tal combinação de objetivos às iniciativas de AU, os
métodos adotados precisam levar em consideração a diversidade dos atores sociais envolvidos em
suas práticas, a produção agroecológica, a gestão integrada de resíduos, o planejamento e a
gerência dos parques e áreas de recreação.
Ao pensar em qual dos quatro objetivos relacionados acima deve ser dada a ênfase
principal, e ainda, ponderando a situação atual nos municípios estudados e as prioridades da
política nacional de AU, provavelmente em um governo que tenha como foco o acesso ao
alimento e a crescente insegurança alimentar e nutricional em determinadas categorias da
população a dimensão central de sustentabilidade seria a sociocultural. No entanto, em outro
governo que tenha como foco os problemas ambientais, tais como, a gestão de resíduos, ou os
efeitos negativos da falta de saneamento, podem concentrar-se na dimensão ecológico-ambiental
da AU.
Analisando três metodologias vinculadas com a questão de desenvolvimento sustentável
Soares et al. (2006) perceberam que existe um consenso por determinados indicadores, sendo que
a grande diferença na obtenção de respostas refere-se às particularidades da região a ser estudada,
e que não é possível gerar um conjunto de indicadores normativos. Os autores concluíram que se
observa que determinados indicadores são comuns às três metodologias e relevantes para os
padrões brasileiros. E a análise dos indicadores proposta por eles foi realizada em quatro grandes
eixos: ambiental; social; econômica; e institucional.
Segundo Bonal (1997), existe uma forte inter-relação entre as diferentes dimensões da
sustentabilidade. Inicialmente, o estado dos recursos num determinado tempo e lugar resultam de
interações entre as características do meio natural, as perturbações que podem afetar estes
recursos (dimensão ecológico-ambiental) e as práticas utilizadas para sua exploração e
melhoramento (dimensão técnico-agronômica). Em seguida, as características econômicas
(dimensão econômica) da produção agrícola, assim como as condições sociais, culturais
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(dimensão sociocultural) e políticas (dimensão político-institucional) que predominam na
sociedade local influem sobre as escolhas técnicas dos agricultores e têm uma incidência sobre os
modos de valorar e sobre o estado dos recursos naturais.
A partir da leitura anterior, faz-se necessária uma abordagem pormenorizada das
dimensões propostas neste trabalho de tese. A seguir, uma breve discussão da importância de
cada uma. É importante salientar que a divisão em dimensões estabelecida na tese é meramente
um recurso para operacionalização do conceito de sustentabilidade.
2.1.1. Dimensão Sociocultural
A dimensão sociocultural da sustentabilidade apresenta quatro princípios básicos: a
obtenção de patamar aceitável de igualdade social, distribuição de renda justa, a existência de
emprego pleno e/ou autônomo de tal forma que permita haver qualidade de vida satisfatória, e
igualdade quanto ao acesso aos recursos e serviços sociais (SACHS, 2000).
Apesar da importância crescente da cultura, a dimensão sociocultural é interdependente
das demais dimensões. Ou seja, as tendências, dinâmicas e probabilidades da dimensão
sociocultural não podem ser isoladas das demais, pois a cultura deve ser vista em uma
perspectiva de transversalidade (BRASIL..., 2007).
Para a análise desta dimensão o questionário de coleta de dados foi estruturado para
conhecer melhor o perfil do agricultor que participa das iniciativas de AU e em última análise, a
sua família. Desta forma, foram abordadas características pessoais, sua ligação com o seu
entorno, suas expectativas em relação ao futuro, seu nível de qualidade de vida, suas formas de
organização social, as relações de gênero, a sua trajetória na agricultura, entre outras explicitadas
no Apêndice B.
Na busca por modelos de desenvolvimento, deve-se prezar pela pluralidade de soluções e
pela valorização da diversidade das culturas locais, pois quanto maior a amplitude do processo de
globalização e de abertura para realidades externas, mais necessária se faz a valorização das
culturas locais, como forma de garantir o diferencial que irá dar competitividade nas diferentes
formas de relações entre as regiões e países (MAIA, 2008).
A AU contemporânea vem ganhando destaque no cenário mundial e nacional e
reafirmando-se como um fator permanente em projetos de desenvolvimento sustentável das
pessoas e da sociedade principalmente em função do bem estar social. Alguns estudos de caso
demonstram que o sucesso dos projetos se encontra fortemente influenciados por dois fatores: o
perfil de seus membros e o contexto onde funcionam. Reconhecer as diferenças entre as pessoas
que praticam a agricultura urbana evita que se faça uma conceituação única de suas necessidades,
interesses e experiências.
Começa a haver uma transformação na percepção do agricultor urbano, não mais como
um ser padronizado, que se dedica à agricultura. Em seu lugar, existe maior reconhecimento de
que as experiências das pessoas na agricultura urbana não podem ser facilmente uniformizadas, e
que a neutralidade de gênero não permite a captação dessas experiências em todas as suas
dimensões e variedades (HOVORKA, 1998).
Enquanto “sexo” descrevia os aspectos biológicos, “gênero” compreendia a construção
cultural que ocorria sobre as diferenças entre homens e mulheres, com base nas diferenças
biológicas. Esta concepção foi chamada “sistema sexo-gênero” (PEREIRA, 2004).
Têm sido desenvolvidas e experimentadas várias teorias e conceitos sobre a relação das
mulheres com o desenvolvimento e os efeitos deste sobre as mulheres. Segundo Narciso e
Henriques (2008) antes dos anos 70 as teorias e práticas do desenvolvimento davam somente uma
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atenção indireta às mulheres, englobando-as nas questões do bem-estar das famílias. Esta
orientação, de tipo assistencialista, que não considerava o papel produtivo das mulheres e tinha
uma concepção androcêntrica e etnocêntrica de desenvolvimento, foi ultrapassada nos anos 70
com a abordagem “Women in Development” (WID). A WID desenvolveu-se a partir do
pressuposto do que os esforços do desenvolvimento tinham ignorado as mulheres e de que estas
tinham sido marginalizadas em termos absolutos e relativos, tal como Bosereup (1970) no seu
texto “Women’s Role in Economic Development”. Para Boserup, o problema residia no fato de
as teorias de desenvolvimento não considerarem o papel produtivo das mulheres. A WID apelou
à completa integração das mulheres como produtoras e trabalhadoras, centrando os seus esforços
na sua visibilidade e nas questões da divisão sexual do trabalho, e apelando para a necessidade da
sua capacitação/formação.
Alguns pesquisadores no campo da agricultura urbana fizeram bem ao ilustrar como se
constrói, se legitima, se mantém e se impõe a hierarquia de gênero dentro de contextos
específicos. Por exemplo, Mianda (1996) demonstra como as mulheres de Kinshasa, República
Democrática do Congo (antigo Zaire) levam vantagem sobre seus maridos aproveitando uma
crença cultural para ganhar o controle sobre sua empresa hortícola. Pois neste país, atividades
femininas, tais como a agricultura, são repelidas pelos homens o que permite que as mulheres
iniciem o cultivo da terra, com o argumento de que isso contribuirá para o bem estar familiar.
Assim, a divisão do trabalho por gênero determina que a atividade nas hortas seja um trabalho
totalmente feminino e as mulheres amparam-se nessa categorização para controlar todo o
processo, desde o plantio até a fixação de preços, a negociação e a comercialização. Nesse
contexto, a mulher se aproveita das vantagens de uma tradição cultural que, quase sempre, tende
a marginalizá-las, seja na esfera social, seja na particular.
Quanto às contribuições do conceito de gênero, ao se afirmar a construção social dos
gêneros, coloca-se que as identidades e papéis masculino e feminino, não são fatores biológico,
vindo da natureza, mas algo construído historicamente e que, portanto, pode ser modificado. A
construção social dos gêneros tem uma base material (e não apenas ideológica) que se expressa
na divisão sexual do trabalho.
Desta forma o conceito de gênero permite perceber o que há de comum entre as mulheres,
porque mostra como mulheres e homens estão no conjunto da sociedade e ainda, esclarece de que
maneira cada mulher individualmente vive essa condição.
Neste contexto, o levantamento de dados e a análise devem considerar as relações de
gênero. No nível familiar, além da análise de custo benefício da produção agrícola, a renda
derivada das atividades de processamento e de mercado assim como outras funções da AU. Mas,
interessante comparar a contribuição relativa da AU com a renda derivada de outras estratégias
de subsistência empregadas pela família, assim como o valor estimado de usos alternativos do
trabalho pelo dinheiro investido na AU.
2.1.2. Dimensão Econômica
Sachs (2000) concerne à sustentabilidade de um país do ponto de vista econômico a partir
de cinco componentes básicos, quais sejam: desenvolvimento econômico intersetorial
equilibrado, segurança alimentar, conseguir estar sempre modernizando os instrumentos de
produção, razoável autonomia na pesquisa científica e tecnológica, e ingresso de forma soberana
na economia internacional.
Trazendo esta dimensão para o nível local, das famílias participantes das iniciativas de
AU estudadas os indicadores econômicos foram elaborados, sobretudo, a partir dos trabalhos de
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Darolt (2000), segundo este autor o aspecto primordial a ser observado é a capacidade de o
sistema em uso produzir uma rentabilidade razoável e estável através do tempo, que satisfaça as
necessidades humanas dos agricultores e seus filhos em termos de alimentos, educação, saúde,
transporte e lazer; enfim, em termos de qualidade de vida, além de manter a unidade de produção.
Danso et al. (2003) relatam sobre o número limitado de estudos que relacionam a análise
econômica da AU, consistindo normalmente em textos e artigos que fazem breve menção da
geração de renda através da atividade sem dar informações detalhadas em como os dados foram
obtidos e/ou as descrições do sistema de AU e a relação dos rendimentos familiares com o seu
ambiente.
Além disso, a maioria das análises é baseada em estudos de curto período de tempo e
utiliza-se de aproximações, sem considerar que os custos de fabricação variam muito entre
estações (por exemplo, custos da irrigação), assim como preços de mercado, as mudanças sobre o
ano (por exemplo, com a análise de tendência, ou as outras simulações) que devem ser
consideradas. Esta falta de dados econômicos suficientes é devido ao fato de que a AU é um
campo de pesquisa relativamente recente, com muitos problemas metodológicos e práticos
específicos ainda a resolver.
É importante salientar, e concordando com que Bergquist (2008) afirma, que
durante o século passado, alguns países experimentaram um crescimento sem
precedentes de concentração de riqueza, enquanto outros sofrerem a diminuição de seus
padrões de vida, principalmente nas classes pobres e médias, assim como a degradação
ambiental. De uma perspectiva mais abrangente, a riqueza não é medida somente pelos
recursos monetários. Como discutido por Odum e Odum, a riqueza real, por exemplo, é
a segurança alimentar, os meios de subsistência, abrigo, combustíveis, florestas, pesca,
terra, edifícios, arte, música e informação. Deste ponto de vista, o dinheiro sozinho não é
riqueza, mas um meio para alcançar a riqueza real (BERGQUIST, 2008, p.29).

Moustier (2001) adverte que os dados reais em relação à renda dos agricultores urbanos
são difíceis de estimar por causa da diversidade de perfis, de sua relutância em informar os dados
de sua renda, de sazonalidade das colheitas e dos lotes dispersos. Por exemplo, Danso et al.
(2003) ao realizar sua pesquisa nos Estados Unidos, a respeito da avaliação da produção vegetal
em pequenos lotes, das diversas colheitas realizadas no mesmo espaço e no mesmo ano, e a
regularidade das perdas por roubo, encontrou dificuldades em encontrar os agricultores urbanos
no local, por diversas causas, dentre elas a moradia longe da área de produção ou na sua
relutância em compartilhar a informação, pois em muitas cidades dos Estados Unidos esta
atividade é considerada ilegal e os agricultores urbanos temem a cobrança de impostos formais
ou informais. É igualmente difícil determinar os custos e os benefícios da produção agrícola
urbana neste processo.
A informalidade de muitas iniciativas de AU frequentemente relaciona-se a dificuldade de
acesso ao solo para a produção. Na agricultura urbana comercial normalmente a terra é alugada
por curto prazo e na agricultura urbana familiar os terrenos utilizados podem ser de uso
comunitário em terrenos públicos, nestes casos a área pode ser exigida mais tarde para outras
funções. Consequentemente, muitas iniciativas de AU deslocam-se de um local a outro. Além
disso, outras famílias realizam a AU somente temporariamente, por exemplo, durante
determinados períodos do ano ou durante períodos da crise.
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2.1.3. Dimensão Técnico-Agronômica
A dimensão técnico-agronômica foi vinculada à critérios que permitissem a percepção da
manutenção em longo prazo do potencial agrícola produtivo dos sistemas de produção urbanos. O
significado deste potencial é visto especialmente em relação à preservação das espécies vegetais e
animais locais.
Segundo Moreno e Altieri (1994), para pensar a sustentabilidade dos sistemas de
produção é necessário a diminuição de aportes externos à unidade de produção agrícola
(fertilizantes, agrotóxicos, combustíveis) juntamente com o manejo racional de pragas, o preparo
correto de solo, a rotação de culturas e o fomento de tecnologias de baixo custo, visando a uma
maior independência do agricultor.
Uma alternativa sustentável de desenvolvimento que poupe os recursos naturais, que não
polua o meio ambiente e ao mesmo tempo responda às necessidades de produção e geração de
renda para o agricultor é o caminho ou a transição para a agroecologia. A quantidade de
iniciativas já vividas neste país, sem apoio nenhum de políticas públicas, mostra que os
resultados são bons e o sistema é competitivo com o modelo intensivo em energia devido aos
baixos custos ambientais e econômicos (SHIKI, 2003).
O enfoque agroecológico corresponde à aplicação dos conceitos e princípios da Ecologia
no manejo e desenho de agroecossistemas sustentáveis (GLIESSMAN, 2001). É a ciência ou a
disciplina científica que apresenta uma série de princípios, conceitos e metodologias para estudar,
analisar, dirigir, desenhar e avaliar agroecossistemas, com o propósito de permitir a implantação
e o desenvolvimento de estilos de agriculturas com maiores níveis de sustentabilidade no curto,
médio e longo prazo (ALTIERI, 1995).
Schmitt (2009), por exemplo, apresenta e discute as características gerais dos processos de
transição agroecológica.
A expressão, transição agroecológica tem sido frequentemente utilizada como chave de
leitura no estudo das interações que se estabelecem entre processos sociais e processos
ecológicos na co-produção do desenvolvimento rural. Com um foco mais restrito, busca
integrar diferentes campos do conhecimento científico no estudo dos sistemas de
produção agrícola e extrativista com base em uma perspectiva de sustentabilidade, e na
aplicação de princípios ecológicos ao manejo dos agroecossistemas em contextos
socioambientais específicos. Em uma perspectiva mais ampla, procura dar conta, com
base em um enfoque sistêmico e em diferentes níveis de abrangência, dos múltiplos
fatores envolvidos na transição para uma agricultura sustentável. Trata-se, portanto, de
um conceito que atua simultaneamente como uma referência de análise, capaz de gerar
questões e hipóteses de pesquisa, e como uma ferramenta na tomada de decisões em
processos concretos de intervenção (SCHMITT, 2009).

Conceituar a agroecologia pressupõe inicialmente, vincular seus interesses e suas
pretensões no campo da agricultura e da sociedade.
Num trabalho que já completa 22 anos, Hecht (1989) mostra que, por um lado, e sob uma
perspectiva mais superficial, a agroecologia geralmente incorpora ideias ambientais e de
sentimento social a respeito da agricultura. Isso constitui sua característica normativa ou
prescrita, uma vez que inclui determinados aspectos da sociedade e da produção que ultrapassam
os limites da agricultura propriamente dita.
Por outro lado, e sob um ponto de vista mais restrito, a agroecologia se refere ao estudo de
fenômenos puramente ecológicos que ocorrem no âmbito dos cultivos (relação predador/presa,
competição cultivos/ervas invasoras, entre outros), o que traduz o enorme potencial de aplicação
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deste campo de conhecimentos para resolver questões tecnológicas na agricultura, favorecendo
assim o desenho e a gestão de agroecossistemas sustentáveis.
Assim entendida, a agroecologia proporciona as bases científicas para apoiar o processo
de transição a estilos de agricultura sustentável nas suas diversas manifestações e/ou
denominações: Ecológica, Orgânica, Biodinâmica, agroecológico, Regenerativa, Baixos Insumos
Externos, Biológica, entre outras. Sob esta ótica, não podemos confundir a Agroecologia enquanto disciplina científica ou ciência - com uma prática ou tecnologia agrícola, um sistema de
produção ou um estilo de agricultura (ALTIERI, 1995).
Também podemos dizer que a agroecologia se aproxima ao estudo da agricultura numa
perspectiva ecológica, embora sua estrutura teórica não se limite a abordar os aspectos
meramente ecológicos ou agronômicos da produção, uma vez que sua preocupação fundamental
está orientada a compreender os processos produtivos de uma maneira mais ampla. Isto é, encara
os agroecossistemas como unidade fundamental de estudo, onde os ciclos minerais, as
transformações energéticas, os processos biológicos e as relações socioeconômicas são
investigadas e analisadas em seu conjunto. Dito de outro modo, a pesquisa agroecológica
preocupa-se não com a maximização da produção de uma atividade em particular, mas sim com a
otimização do agroecossistema como um todo, o que implica uma maior ênfase no conhecimento,
na análise e na interpretação das complexas interações existentes entre as pessoas, os cultivos, os
solos e os animais (ALTIERI, 1989; ALTIERI, 1995).
Uma definição mais ampla é proporcionada por Sevilla Guzmán e Molina (1996), para
eles a agroecologia corresponde a um campo de estudos que pretende o manejo ecológico dos
recursos naturais, para - através de uma ação social coletiva de caráter participativo, de um
enfoque holístico e de uma estratégica sistêmica - reconduzir o curso alterado da coevolução
social e ecológica, mediante um controle das forças produtivas que estanque seletivamente as
formas degradantes e espoliadoras da natureza e da sociedade. Em tal estratégia, dizem os
autores, joga um papel central a dimensão local como portadora de um potencial endógeno que,
por meio da articulação do saber local com o conhecimento científico, permita a implantação de
sistemas de agricultura alternativa potencializadores da biodiversidade ecológica e sociocultural
(MONTEIRO e MENDONÇA, 2007).
É importante destacar, também, que o incremento de iniciativas de promoção de uma
agricultura de base ecológica em diferentes contextos locais não ocorre apenas em função de
estímulos externos, estando fortemente vinculado às estratégias de reprodução econômica e social
e de manejo dos recursos naturais mobilizadas pelos agricultores e à constituição de redes
capazes de dar suporte a essas práticas no ambiente em que os mesmos estão inseridos
(SCHMITT, 2009).
O desafio da agroecologia na AU é imenso e precisa ser abordado. Devido a dificuldade
de se conseguir um equilíbrio adequado entre a diversificação dentro de um agroecossistema
comum, processos de poluição ambiental e um processo agroecológico em sua plenitude.
A agricultura urbana ecológica não é apenas parte importante das estratégias adotadas
pelos mais pobres. Alguns governos também promovem a AU orgânica como fica demonstrado
nas diretrizes definidas pelo Grupo Nacional de Agricultura Urbana, do Ministério de Agricultura
de Cuba, que incorpora como parte de seu programa “a formação de uma consciência
agroecológica de conservação do ambiente aliada a altos níveis de produção com qualidade”
(SANTANDREU et al., 2002).
Questões como o roubo da produção, movimentação de terras, poluição de corpos
d’água, uso ineficiente da água, utilização de resíduos orgânicos exigem medidas definidas para
regulá-los, evitá-los ou reduzir seu impacto. Em áreas de manancial há necessidade de considerar
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sistemas de produção com tecnologias pouco impactantes. Neste sentido, além da agricultura
agroecológica a os sistemas agroflorestais podem ser considerados em parceria com formas de
emprego não agrícola como o artesanato e o turismo.
É preciso, porém, atentar também para a constatação de casos em que os produtos da AU
contêm mais substâncias danosas que os disponíveis nos circuitos modernos de comercialização.
Isso pode provir da poluição do ar, da água e de certos solos urbanos dedicados a ela, como de
práticas de produção. Em numerosos casos, constatam-se riscos sanitários ligados à atividade:
contaminação dos produtos por metais pesados, desperdícios de agroquímico ou organismos
patogênicos etc. (LOCK e ZEEUW, 2002).
2.1.4. Dimensão Ecológico-Ambiental
Em relação ao componente ecológico desta dimensão serão apresentados dois princípios
básicos: preservação do potencial do capital natureza na sua produção de recursos renováveis e
criação de restrições ao uso de recursos não renováveis. No que diz respeito à sustentabilidade
ambiental, Sachs (2000) cita como princípio geral a necessidade de considerar e avivar a
capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais.
Em relação ao componente ambiental desta dimensão Martinez et al. (2008) afirmam que
existe uma relação direta entre os fatores que a influenciam nas políticas públicas tanto no plano
global como em políticas mais específicas. Por isso se necessita consolidar o conhecimento sobre
os fatores que conduzem a expansão da atividade agrícola e o impacto da produção nos
ecossistemas frágeis que incrementam o risco de esgotamento dos recursos naturais
(desmatamento, degradação do solo e diminuição da capacidade produtiva).
De acordo com Odum, citado por Vazquez (2006) estes espaços podem ser considerados
ecossistemas transformados, pelas atividades que se realizam nestes espaços, estes podem ser
denominados como agroecossistemas urbanos, onde a qualidade e a quantidade de energia
utilizada os diferencia dos sistemas agrícolas praticados. Sob este enfoque ecológico-ambiental
os temas abordados nas pesquisas de AU tem sido sobre biodiversidade, agrobiodiversidade,
eficiência energética, contaminação ambiental e biológica, dependência de insumos sintéticos,
fluxo de materiais.
Conforme os resultados obtidos pelo IBGE em 2002 através de pesquisa sobre o meio
ambiente, os impactos sobre os recursos naturais que mais afligem os gestores ambientais
municipais são os problemas nos recursos hídricos (assoreamento e poluição de algum corpo
d’água), contaminação do solo e poluição do ar (BARCELLOS et al., 2005). A pesquisa mostra
ainda que queimada, desmatamento e destinação inadequada de esgoto doméstico são as causas
mais presentes para o conjunto dos problemas apontados. A AU pode contribuir na resolução
deste problema transformando lixo urbano em um recurso produtivo, o composto orgânico. O uso
dos resíduos orgânicos não tratados oferece uma vantagem adicional para agricultores urbanos
pobres, porque contem muitos nutrientes, embora nem sempre nas proporções exigidas pelos
solos e colheitas, mas em particular, em áreas circunvizinhas às cidades de zonas áridas ou
semiáridas o uso dos resíduos orgânicos urbanos pode ser muito importante (BUECHLER e
DEVI, 2002).
Agreguem-se as estas vantagens do reuso dos resíduos orgânicos urbanos as informações
de que mais de cinquenta por cento dos resíduos urbanos são despejados ilegalmente ou
queimados. Este é o caso da maioria das cidades nos países em desenvolvimento, conduzindo a
uma eliminação frequentemente descontrolada de lixo e do esgoto urbanos em terrenos baldios e
em rios (DURAN et al., 2006; COFIE et al., 2006).
63

Em princípio, consequentemente, reciclar este resíduo orgânico para adubar poderia ser
uma saída vantajosa para as duas partes, para a municipalidade e para os agricultores urbanos.
Igualmente importante é a necessidade da colaboração entre coletores de lixo informais e o setor
privado que contribui neste processo de gestão de resíduos urbanos.
Em síntese, trazendo para a realidade brasileira, dispomos de instrumentos sofisticados de
planejamento e gestão ambiental, que contemplam a espacialização dos processos, que preveem a
participação dos atores sociais das áreas de ação, que possuem um corpo técnico qualificado, e
que se amparam num quadro legislativo bem discriminado. Existem leis, metodologias,
colegiados e propostas definidas à exaustão. Contudo, a efetivação das ações e metas revela-se
ainda bastante problemática, muito aquém do requerido pela dinâmica territorial e populacional
vivenciada pelo país (MORAES, 2005).
Finalmente, uma análise mais dinâmica das mudanças sobre o tempo é necessário (análise
e simulações de tendência). É igualmente necessário analisar os impactos e a rentabilidade
econômica da AU no nível local (da cidade), emprego, por exemplo, na avaliação da contingência
e em métodos similares (MOUSTIER e DANSO, 2006).
2.1.5. Dimensão Político-Institucional
A discussão sobre indicadores político-institucionais de sustentabilidade nas cidades,
principalmente em países em desenvolvimento, adquire importância crucial para a agenda
política no início do século XXI.
Para Silva e Shimbo (2004) a dimensão política da sustentabilidade é construída através
de agentes sociais atuantes em seu ambiente sócio-econômico-cultural, recebendo do poder
público a possibilidade de controlar os recursos para decisões políticas. Na escala local, o
desenvolvimento encontra na forma participativa de gestão o instrumento democratizante
necessário para atuação desses agentes.
Em relação à sustentabilidade política, são apresentados por Sachs (2000) três princípios
básicos: democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos,
desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto nacional em parceria com
todos os empreendedores, e razoável coesão social.
Em relação à dimensão institucional, percebe-se efetivamente a importância de que a
mesma seja incorporada as análises de sustentabilidade, pois de acordo com Silva e Cheaz
(2001), “não há desenvolvimento sustentável sem organizações de desenvolvimento sustentável”.
No mesmo sentido, Sachs (2007) argumenta que
(...) o ecodesenvolvimento exige a constituição de uma autoridade horizontal capaz de
superar os particularismos setoriais, preocupada com todas as facetas do
desenvolvimento e levando sempre em conta a complementaridade das diferentes ações
empreendidas (SACHS, 2007, p. 63).

Bezerra (2002) discutindo a importância de serem estabelecidos indicadores de
sustentabilidade político-institucional cita a experiência do Paraná, que em seu planejamento
adotou como base o conceito de desenvolvimento sustentável, considerado como ponto de
referência para o trabalho de formulação dos Planos de Desenvolvimento Regional Sustentável.
No caso paranaense buscou-se o processo de mobilização das sociedades regionais a sua
sustentabilidade político-institucional, adotando como metodologia a participação dos
atores sociais e agentes públicos, de modo a que o envolvimento da população
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assegurasse a sustentabilidade das propostas e projetos contidos nos Planos, garantindo
assim a sua implementação. O fio condutor do debate para a construção do futuro
regional desejado foi o conceito de desenvolvimento sustentável que, num processo de
discussão coletiva, foi expresso no nível de qualidade de vida, estando esta garantida,
especialmente, pelo acesso aos serviços básicos de excelência nas áreas de saúde,
educação e segurança (BEZERRA, 2002, p.1).

Haddad (2002) adverte que quase sempre os problemas de insucesso na implementação de
programas e projetos de desenvolvimento sustentável não se encontram na ausência de bases
conceituais ou de estruturas organizacionais para a sua efetividade. Os problemas de insucesso
podem estar nas dificuldades político-institucionais de sua implementação ou na necessidade de
invenção de novos instrumentos mais adequados para lidar com as complexas questões de
sustentabilidade multifacetada.
Para a análise da sustentabilidade político-institucional as questões do questionário foram
elaboradas para captar as percepções dos agricultores urbanos sobre políticas públicas, assistência
técnica, formas de obtenção de informação e divulgação dos sistemas urbanos de produção.
2.2.

Sustentabilidade da agricultura urbana: contribuições para o desenvolvimento de
uma cidade sustentável

Segundo Vazquez (2006) novas correntes de pensamento e disciplinas estão promovendo
metodologias inovadoras para abordar problemas relativos à sustentabilidade, referindo-se
particularmente aos casos de AU. Disciplinas como a economia ecológica, a socioecologia, a
ecologia humana, a agroecologia e muitas outras estão aportando ferramentas importantes para
melhor entendimento da agricultura urbana ou dos agroecossistemas urbanos. Ou seja, não só as
ciências sociais, como também as econômicas e a ecologia estão contribuindo com o
entendimento e análise da AU numa perspectiva multidisciplinar.
Uma análise apropriada da sustentabilidade da AU precisa de um levantamento de dados
criterioso e o monitoramento dos indicadores. As interações com outras atividades urbanas
devem igualmente ser incluídas. Na maioria da literatura revista estes critérios não são
plenamente contemplados. Inclusive utilizam várias metodologias de aproximação e indicadores
para medir a sustentabilidade da AU, mas até o presente momento, poucas tentativas foram feitas
de forma sistemática com a monitoração e comparação de seus impactos durante um período
longo de tempo, ou na utilização de estudos comparativos entre cidades diferentes.
Em determinadas cidades, a utilização de questionários para a obtenção de dados sobre
AU podem atrapalhar ou dificultar o acesso às informações, ou podem mascarar os dados
alterando as análises drasticamente (DRECHSEL et al., 2006).
Os projetos de investigação que têm como finalidade influenciar as intervenções de
desenvolvimento requerem informação exata sobre as circunstâncias das pessoas da localidade e
sobre quem realmente são. A visibilidade da dimensão sociocultural é o ponto de partida para a
integração dos grupos socioeconômicos dentro de investigação relacionada com a
sustentabilidade da AU.
Relacionando a dimensão político-institucional à Agenda 21 Brasileira, segundo Haddad
(2002) o que se busca é um mínimo de integração dentro de um processo de desenvolvimento
entre transformações produtivas, equidade social e redução da degradação ambiental, numa
perspectiva de sustentabilidade ampliada e progressiva, sendo que esta integração tem de
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acontecer dentro de um aparelho burocrático que se encontra em fase de reconstrução após uma
sequência de reformas administrativas mal sucedidas ao longo dos últimos anos.
A sustentabilidade político-institucional se destaca como viabilizadora dos processos que
levam em consideração o desenvolvimento sustentável e o têm como o fio condutor da
transformação que se deseja implementar.
De acordo com Fialor (2002), a sustentabilidade econômica de AU articula-se na
segurança de acesso à disponibilidade do uso do solo urbano e os preços obtidos por unidade de
produção, assim como a capacidade de conseguir estes preços sem consequências ambientais
negativas significativas. Por exemplo, Fialor demonstrou em seus estudos em Kumasi, Ghana,
que há um aumento sazonal da demanda anual pelos produtos da AU que não pode ser satisfeita
considerando-se a sustentabilidade ambiental, particularmente no que diz respeito ao uso dos
inseticidas. Com o objetivo de subsidiar AU há uma necessidade de intensificar a produção e de
adotar as estratégias de produção que minimizem custos, e reduzam riscos para a saúde e o
ambiente. Entretanto, o autor conclui, que o fator principal para a sustentabilidade é a segurança
de acesso à terra urbana.
A utilização da valoração econômica dos serviços ambientais pode ser uma ferramenta
interessante para avaliar as atividades de AU economicamente e se traduz no valor dos serviços e
funções intangíveis da agricultura e benefícios ambientais gerados em suas adjacências e que
realçam áreas urbanas. Nesta relação de benefícios gerados pela AU o ganho de um indivíduo
não exclui o de outro em experimentar benefícios similares, imediatamente e indefinidamente.
Por exemplo, as práticas urbanas de agricultura podem produzir alimentos e plantas medicinais,
assim contribuindo com a segurança urbana ao alimento. O alimento produzido localmente reduz
os custos dos sistemas de distribuição necessários, se comparado com o transporte do alimento de
outras áreas.
A AU em longo prazo parece ser sustentável, especialmente quando seu potencial
multifuncional é reconhecido e desenvolvido plenamente. A sustentabilidade da agricultura
urbana parece fortemente relacionada às suas contribuições para o desenvolvimento de uma
cidade sustentável, isto é, inclusiva, com segurança alimentar e nutricional, produtiva, e
ambientalmente saudável.
A partir das leituras realizadas é possível afirmar que a AU é sustentável se mantiver seu
dinamismo e flexibilidade, adaptando-se a diferentes circunstâncias e demandas de
produtividade, da intensificação e a diversificação de suas funções urbanas para a cidade e ao
realçar a sinergia e reduzir o conflito, e desse modo ganhar a aceitabilidade social e política.
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“Nós, para os outros, apenas criamos pontos de partida”
(Simone de Beauvoir).

CAPÍTULO 3.

O LUGAR DA AGRICULTURA URBANA NA REPRODUÇÃO DAS
FAMÍLIAS

Neste capítulo serão caracterizados os grupos envolvidos com AU escolhidos como
objetos da pesquisa, seus participantes e os sistemas produtivos a partir da articulação das
dimensões de sustentabilidade estudadas no capítulo anterior com as informações coletadas na
pesquisa de campo.
O objetivo foi compreender a organização de cada grupo e as formas de atuação, além
disso, conhecer o perfil das famílias envolvidas nas iniciativas de AU e as estratégias que têm
sido utilizadas para sua reprodução e como se desenvolvem os seus sistemas produtivos de
agricultura urbana.
A partir do entendimento de que a AU se realiza em dado espaço geográfico, inserida
numa dinâmica própria e praticada por atores sociais diversos, faz sentido pensá-la como a
expressão da ruralidade, na formulação dada por Moreira (2002) sobre o campo temático de seu
grupo de pesquisa “Desenvolvimento Sustentável e Ruralidades” na afirmação de que
este campo investigativo está informado pelos processos econômicos, culturais e
políticos contemporâneos da pós-modernidade e da era da informação. Esses processos
impõem tensões às culturas científicas, tecnológicas, artísticas e cotidianas herdadas,
tensionando a formação de identidades sociais e políticas. Nesse contexto a ideologia do
desenvolvimento se reconforta como desenvolvimento sustentável. As tensões
econômicas, culturais e políticas, amalgamadas e sincretizadas, impõem redução às
autonomias relativas herdadas da modernidade. Fala-se do desaparecimento do rural, do
agrícola e também da emergência de um novo mundo rural e de novas ruralidades que,
em processos de desterritorializações e reterritorializações de espaços e tradições
mesclam sincretismos multi-identitários na cidade e no campo (MOREIRA, 2002).

Para a realização das análises e discussões, além do referencial teórico foram consideradas
as mudanças ocorridas na sociedade moderna e que trouxeram à tona as questões relativas à
sobreposição de processos que ocorreram entre a década de 60 e de 70, quais sejam, “a revolução
da tecnologia da informação e o apogeu de movimentos sociais e culturais, tais como
libertarismo, direitos humanos, feminismo e ambientalismo” (CASTELLS, 1999).
Segundo Mello (2000) atualmente a dificuldade está na articulação das várias informações
em que se encontra submetido em uma totalidade consistente e coerente que permita não sufocar
a diversidade criativa do saber-fazer humano. Desta forma, pensar os movimentos sociais
ambientalistas com base em identidades é a sua autonomia vis-à-vis as instituições do Estado, a
lógica do capital e a sedução da tecnologia.
Castells (1996) e Touraine (2005) identificam a defesa do meio ambiente e a emancipação
feminina os mais promissórios movimentos sociais do Século XXI. As razões são claras: ambos
são movimentos que expressam aspirações universais, muito além de interesses de classes, de
profissões, de etnia e inclusive de condição social. Os movimentos orientados para a luta contra a
pobreza e a exclusão social estariam, nesta perspectiva, permanentemente ameaçados pelo risco
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de adotar práticas corporativistas, de burocratizar-se e de que se esterilizem as energias criativas
que lhes deram origem, em relações promiscuas com o Estado e na rotina de suas próprias
atividades.
No entanto Castells (1999) afirma que é difícil cooptar aos grupos, embora, com certeza,
alguns de seus participantes possam ser cooptados. Mesmo derrotados, sua resistência e projetos
têm impacto sobre a sociedade e a transformam.
No caso desta tese, pensar participantes dos grupos é pensar nas famílias e seus
componentes, seu perfil e os motivos que os fazem atuar em causas ecológicas e participarem
como cidadãos por seus direitos ambientais. Segundo Beck (1997) esta atuação tem inicio quando
a sociedade e os indivíduos percebem os riscos no cotidiano e organizam-se.
Neste capítulo também será apresentado o sistema produtivo da agricultura urbana no
contexto regional metropolitano, este procedimento facilitou o entendimento dos processos
ecológicos e das relações que ocorrem entre o meio rural e o meio urbano, permitindo destacar de
antemão algumas perspectivas futuras para a agricultura urbana.
3.1.

Quem são os Agricultores Urbanos

Para os objetivos desta tese, pensar participantes dos grupos é pensar nas famílias e seus
componentes, seu perfil e os motivos que os fazem participar de atividades de agricultura urbana.
Neste sentido, o objetivo foi conhecer o perfil das famílias envolvidas nas iniciativas de AU e as
estratégias que têm sido utilizadas para sua reprodução.
Seguindo o marco metodológico, neste item serão abordados diferentes aspectos da
realidade dos participantes das iniciativas de agricultura urbana pesquisadas na tese. Para isso, a
organização do texto será realizada pautada no questionário utilizado na entrevista com oito
famílias entrevistadas, que foi constituído de questões estruturadas e questões semiabertas,
contendo:
Indicadores socioculturais (caracterização socioeconômica da família, indicadores de
qualidade de vida, organização social, migração, trajetória familiar na agricultura e
qualificação na atividade, questões relacionadas ao gênero);
Indicadores econômicos (despesas gerais, receita bruta, mão-de-obra familiar e
contratada, bens patrimoniais, tempo na atividade agrícola, dificuldades e motivação
para o plantio);
Indicadores político-institucionais (políticas públicas para o setor, assistência técnica,
formas de difusão de tecnologia e associativismo).
É importante salientar que a divisão em dimensões estabelecida é meramente um recurso
para operacionalização do conceito de sustentabilidade.
Indicadores socioculturais
Conhecidas as características da realidade sociocultural, associada à discussão teórica
realizada nos capítulos anteriores, poderemos conhecer os desafios e levantar os entraves e as
potencialidades para o desenvolvimento da agricultura urbana.
Os agricultores urbanos participantes da pesquisa são provenientes em sua maioria (59%)
de municípios rurais, tanto do estado do Rio de Janeiro, como de Minas Gerais, Espírito Santo e
Ceará. Essas informações mostram que, a princípio, esse grupo de agricultores faz parte do
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grande fluxo migratório ocorrido a partir dos anos 70 e 80 em direção às metrópoles, conforme
vimos no CAPÍTULO 1.
No entanto, se faz importante salientar que não são apenas estes migrantes que praticam a
agricultura urbana. Chama atenção o fato de que a maioria dos atores envolvidos diretamente e
indiretamente com a AU, sejam estes agricultores, formuladores de projetos ou educadores, ou
tem ascendência rural, ou tiveram contato com as práticas agrícolas na infância e adolescência. O
que evidencia a forte presença da tradição, da cultura agrícola entre eles. Isto se confirma no
relato de um dos entrevistados.
“Tenho um histórico de criança que meus pais trabalhavam com agricultura urbana, meu
pai trabalhava como marceneiro e minha mãe criava porco, galinha, pato, plantava salsa,
cebolinha, couve, banana, aqui mesmo em um bairro do rio, sempre quando vou dar uma
palestra sobre a minha chegada no Verdejar eu dou uma passada lá na minha infância.
Desde 2005 me considero um agricultor familiar, antes me considerava um
ambientalista. Sempre gostei de agricultura, tenho uma raiz na agricultura” (Integrante
da ONG Verdejar, 09/02/10).

Tabela 4.

Local de origem das pessoas que trabalham na agricultura urbana.
Grupos
ONG Verdejar
Rede Fitovida
Pastoral da Criança
Total
Percentual (%)

Local de origem
Rural
Urbano
0
1
2
2
8
4
10
7
59
41

Total
1
4
12
17
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

No entanto, quando perguntados sobre o local onde gostariam de morar (57%)
responderam em áreas urbanas e as razões para a escolha se deu em função principalmente pela
dificuldade de acesso aos transportes urbanos, compra de materiais para os cultivos e alimentos,
assim como outros de uso doméstico. Isto se explica em parte pelo local de moradia dos
entrevistados, que tem suas moradias estabelecidas em bairros periféricos e sob vulnerabilidade
social, excetue-se a resposta do entrevistado do grupo Verdejar, que mora na área manejada pelo
grupo, nas proximidades da Serra da Misericórdia. Vale a pena relembrar a localização dos
grupos, o Engenho da Rainha, na Zona Norte (Região Administrativa de Inhaúma), onde a ONG
Verdejar Proteção Ambiental e Humanismo realiza suas atividades e a Pedra de Guaratiba, na
Zona Oeste (Região Administrativa de Guaratiba), onde a Coordenação da Área Cinco da
Pastoral da Criança realiza suas atividades.
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Tabela 5.

Local em que as pessoas entrevistadas preferem morar.
Grupos

ONG Verdejar
Rede Fitovida
Pastoral da Criança
Total
Percentual (%)

Local que prefere morar
Rural
Urbano
0
1
1
1
2
2
3
4
43
57

Total
1
2
4
7
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Importante salientar que os entrevistados que responderam ao desejo por morar em áreas
rurais, justificaram a escolha pela proximidade que esta área tem com a natureza.
A partir desta constatação, os moradores da região da Serra da Misericórdia possuem
pouco contato com a natureza e a enxergam como um local onde podem voltar às raízes, pois
muitos desses moradores são de famílias que migraram das zonas rurais e que devido às
circunstâncias acabaram perdendo o contato com a terra. Esta proposição foi observada através
de entrevista realizada com o integrante da ONG Verdejar.
“Nas comunidades do entorno da Serra que a gente conhece, a gente consegue observar
que de fato e pelos estudos e tudo mais, que essas comunidades daqui do entorno são
formadas principalmente por imigrantes, pessoas que vem do sertão e de outras áreas”
(Integrante da ONG Verdejar, 09/02/2010).

Neste sentido, essa entrevista corrobora com as afirmações de ARRUDA (2006), em
relação à perda da relação homem – natureza na migração da população de áreas rurais para o
espaço urbano.
Essas pessoas acabam se distanciando, perdendo o contato com a natureza e acabam
encontrando na prática de agricultura urbana uma forma de resgatar um pouco de suas raízes,
sendo que a ONG, oferece esse espaço para que a comunidade local e outros voluntários
trabalhem e contribuam para que ainda seja preservado o pouco da área verde que resta na
localidade.

“Quando você vê que as pessoas começam a ter contato com esse tipo de trabalho, com
agricultura urbana, com agroecologia, da recuperação de áreas degradadas, esse
relacionamento com as áreas verdes, com a natureza mesmo, as pessoas começam a
mudar os sentimentos, a forma de ver as coisas, começam a entender, a ter outro
horizonte, novas perspectivas, conhecer gente diferente também, porque você vê nossa
experiência tem dia que tem nossa atividade aqui que tem gente de vários lugares da
cidade, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, de varias condições sociais e às vezes até de
outros países, de outros estados e todo mundo junto trabalhando, dançando, se
divertindo, comendo” (Integrante da ONG Verdejar, 09/02/2010).
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As atividades de cultivo e a área rural constituem algo de muita importância para os
envolvidos. Assim como Pessoa et al. (2006) relatam, ao falar de suas produções, de seus
projetos, a grande maioria dos entrevistados demonstrou muita paixão pela atividade e um grande
amor pelas plantas e pelos animais, pelo contato com o solo e com elementos naturais. Além de
demonstrarem uma felicidade incrível no olhar e ao falar. Nolasco (2009) em seu estudo sobre
AU em Juiz de Fora cita que apesar de todas as diferenças e semelhanças entre os agricultores um
fato chamou atenção. Todos, sem exceção gostam de suas áreas de produção, gostam de cultivar,
tem orgulho de produzir alimentos, e principalmente, se sentem muito bem nestas áreas agrícolas.
Deste modo, a AU transcende outras atividades na análise de seus aspectos técnicos. Não
se pode pensar em seus impactos na utilização de recursos simplesmente como uma atividade
econômica, porque ela é muito mais do que isso.
A esse respeito, Altieri et al. (1999) salientam que a agricultura urbana, para as pessoas
nascidas na cidade, constitui-se numa oportunidade para aprender e apreciar o processo de
cultivo. Para os recém-migrantes da zona rural, a atividade representa uma forma de utilizar suas
especialidades agrícolas e, para alguns, um refúgio onde eles podem trabalhar novamente, mas de
forma diferente, com a terra e religados à natureza.
Neste sentido, a crônica de Ruben Braga “Um pé de milho”, escrita a mais de trinta anos
poderia muito bem ter sido escrita por um dos entrevistados, diante de suas produções, seus
cultivos, como pode ser percebido a seguir no texto escrito pelo autor:
Os americanos, através do radar, entraram em contato com a Lua, o que não deixa de ser
emocionante. Mas o fato mais importante da semana aconteceu com o meu pé de milho.
Aconteceu que, no meu quintal, em um monte de terra trazida pelo jardineiro, nasceu
alguma coisa que podia ser um pé de capim - mas descobri que era um pé de milho.
Transplantei-o para o exíguo canteiro da casa. Secaram as pequenas folhas; pensei que
fosse morrer. Mas ele reagiu. Quando estava do tamanho de um palmo, veio um amigo e
declarou desdenhosamente que aquilo era capim. Quando estava com dois palmos, veio
outro amigo e afirmou que era cana. Sou um ignorante, um pobre homem da cidade. Mas
eu tinha razão. Ele cresceu, está com dois metros, lança suas folhas além do muro e é um
esplêndido pé de milho. Já viu o leitor um pé de milho? Eu nunca tinha visto. Tinha visto
centenas de milharais - mas é diferente. Um pé de milho sozinho, em um canteiro
espremido, junto do portão, numa esquina de rua - não é um número numa lavoura, é um
ser vivo e independente. Suas raízes roxas se agarram no chão e suas folhas longas e
verdes nunca estão imóveis. Detesto comparações surrealistas - mas na lógica de seu
crescimento, tal como vi numa noite de luar, o pé de milho parecia um cavalo empinado,
de crinas ao vento e em outra madrugada, parecia um galo cantando.
Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas que nos encantou como se fosse
inesperado: meu pé de milho pendoou. Há muitas flores lindas no mundo, e a flor de
milho não será a mais linda. Mas aquele pendão firme, vertical, beijado pelo vento do
mar, veio enriquecer nosso canteirinho vulgar com uma força e uma alegria que me
fazem bem. É alguma coisa que se afirma com ímpeto e certeza. Meu pé de milho é um
belo gesto da terra. Eu não sou mais um medíocre homem que vive atrás de uma chata
máquina de escrever: sou um rico lavrador da Rua Júlio de Castilhos.

Na Tabela 6, pode-se verificar a distribuição das famílias de acordo com o número de
pessoas nos grupos pesquisados. O total representa o número de famílias que foram entrevistadas
de cada grupo, e o número de pessoas diz respeito ao tamanho das famílias. A maior parte das
famílias é formada por três e quatro pessoas, sendo que apenas duas famílias da Pastoral da
Criança, apresentaram seis e sete pessoas residindo no mesmo domicílio.
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No geral, pode-se verificar que não são famílias numerosas. De acordo com o Censo
Demográfico (IBGE, 2000), esse fato se explica pela queda acelerada da fecundidade ocorrida no
país nas últimas duas décadas, conduzindo a uma redução no tamanho das famílias. O número
médio de membros das famílias caiu de 3,9 pessoas, em 1991, para 3,5 em 2000.
Tabela 6.
Grupos

Número de pessoas nas famílias pesquisadas.
Número de pessoas por famílias

Total

1

2

3

4

5

6

7

ONG Verdejar
Rede Fitovida
Pastoral da Criança

0
0
0

0
0
0

1
0
2

0
2
2

0
0
0

0
0
1

0
0
1

1
2
6

Total

0

0

3

4

0

1

1

9

Percentual (%)

0

0

33

44

0

11

11

100

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Na Tabela 7 é apresentado o número de pessoas que atuam diretamente na agricultura
urbana, do universo de 37 pessoas pertencentes a 9 famílias pesquisadas.
Tabela 7.

Número de pessoas nas famílias, segundo o sexo.

Componentes das
famílias
Número de pessoas
Percentual (%)

Sexo
Masculino Feminino
5
56

4
44

Total
9
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

No trabalho de Nugent (2000), os resultados mostram que as mulheres estão muito mais
envolvidas nas atividades de agricultura urbana, e os homens têm mais chance de se envolver na
produção para o mercado, nos casos em que as mulheres estão muito ocupadas com outras
tarefas.
Na Tabela 7 apesar da pouca diferença entre homens e mulheres que trabalham
diretamente com os cultivos nas famílias entrevistadas, pode se afirmar que em um contexto mais
amplo, com o observado nas visitas às áreas e eventos dos grupos, assim como extrapolando o
universo para as pessoas envolvidas com a agricultura urbana, mesmo que indiretamente, o
número de mulheres atuantes é muito maior. Em concordância com o que se encontra na
literatura, onde se ressalta que a maior parte dos agricultores urbanos são mulheres.
No entanto, nas famílias pesquisadas, há referência de que ou ambos trabalham em todas
as etapas da produção (3 famílias), há especialização entre homens e mulheres, um responsável
pelo plantio e outro responsável pela venda, respectivamente (1 família) e cultivo realizado
apenas por um integrante da família (3 famílias). Duas famílias não cultivam em suas casas, mas
em uma área coletiva, cedida pela igreja local, para o plantio de ervas medicinais.
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Melo et al. (1996) analisando a inserção da mulher nas propriedades agrícolas familiares
no Pontal do Paranapanema afirmam que parece bastante instigante apresentar as condições e as
perspectivas da agricultura familiar, incorporando a análise de gênero como um conceito que
incentiva a repensar a família, não mais como um conjunto homogêneo, mas uma situação de
convivência entre indivíduos de sexos diferentes que realizam atividades produtivas e
reprodutivas, compartilhando um projeto de sobrevivência. Incorpora-se assim, a recente reflexão
que tem substituído a análise da “questão da mulher” pela análise das diferenças de gênero, isto
é, “o estudo dos papeis femininos e masculinos no contexto social, político, econômico e
ecológico” (FAO, 1991).
Recuperando alguns aspectos da terminologia “Mulheres e Desenvolvimento” 18, Melo et
al. (1996) afirmam que esta oferece elementos para uma analise transversal das iniciativas de
gestão agrícola.
Esta nomenclatura ao desenhar um quadro geral do papel das mulheres nos processos de
desenvolvimento, via a divisão sexual do trabalho, tem evidenciado que esta varia em
diferentes contextos regionais e nacionais. O problema é que o desconhecimento da
especificidade da contribuição das mulheres leva a aumentar a subestimação das práticas
por elas exercidas no espaço familiar e no produtivo acentuando a ideia do subemprego
das mulheres. Velar o estudo das diferenças fortalece a reprodução das desigualdades
junto às possibilidades e às oportunidades de emprego que podem ser oferecidas às
mulheres pelo desenvolvimento rural (MELO et al., 1996, p. 01).

Em alguns estudos da literatura sociológica e antropológica no fim dos anos 70, é
ressaltada a emergência das qualificações diferenciadas entre as atividades masculinas e as
femininas: “entre o trabalho pesado e o trabalho leve”; entre o papel provedor dos homens e o
trabalho de ajuda das mulheres (MELO et al., 1996). Nas atividades estudadas é possível
perceber estas qualificações, onde o “trabalho pesado” (preparar o solo, converter lixo orgânico
em adubo, maior tempo de dedicação ao cuidado do plantio) é prioritariamente realizado pelos
homens, sendo o “trabalho leve” (a rega e a comercialização) realizado pelas mulheres.
Graças à incorporação da perspectiva de gênero, é possível fomentar mudanças que
ofereçam credibilidade a capacidade das mulheres em gerir e tomar iniciativas. Podem-se
elaborar estratégias de elevação do prestigio social feminino, seguindo a conceitualização,
elaborada pelo PNUD para o desenvolvimento humano. Esta abordagem baseia-se na busca de
modalidades que possam ampliar as possibilidades de opção das pessoas, de modo a libertar-lhes
o potencial criativo e garantir, assim, a existência de recursos humanos competitivos. Apesar das
dificuldades e das precariedades das informações estatísticas, segundo a FAO (1995), tem havido
sinais de progresso, em escala mundial:
•
sua esperança de vida tem aumentado de 20% a mais do que a dos homens;
•
que o aumento progressivo da taxa de alfabetização dos adultos e a escolarização
têm sido duas vezes mais significativos entre as mulheres;
•
que diminuiu a taxa de fertilidade para quase a metade das mulheres que vivem no
mundo em via de desenvolvimento.

18

Esta terminologia foi definida pela primeira vez por Ester Boserup no livro “Women’s Role in Economic
Development”, Nova York, St Martin’s Press, Inc./ George Allen & Unwin Ltd, 1970.
73

Na Tabela 8 são apresentados os estratos de idade das pessoas que atuam diretamente na
agricultura urbana. Entre as 9 pessoas que praticam a atividade, a maioria encontra-se na faixa
etária de 41 até 59 anos (78%), pode-se concluir que quem pratica a agricultura urbana nestas
comunidades são pessoas com idade superior a 40 anos.
Tabela 8.

Número de pessoas nas famílias, segundo os estratos de idade.

Componentes das
famílias

Até 14
anos

Número de pessoas
Percentual (%)

Estratos de idade
15 até 22 23 até 40 41 até 59
anos
anos
anos

0
0

2
22

0
0

7
78

60 anos
ou mais

Total

0
0

9
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Neste sentido, esses dados corroboram com as afirmações de Boukhaeva et al. (2007)
quando afirmam que a agricultura urbana favorece a transmissão de conhecimentos e cultura
entre diferentes gerações, assim como a melhoria do meio ambiente.
BELLUZZO (2002) afirma que:
Há necessidade de se entender que aprender é um processo complexo, onde o ser
humano deve ser o sujeito ativo na construção do conhecimento, e que este somente se
dá a partir da ação do sujeito sobre a realidade. O conhecimento é o principal fator de
inovação disponível ao ser humano. O conhecimento não é constituído de verdades
estáticas, mas um processo dinâmico, que acompanha a vida humana e não constitui em
mera cópia do mundo exterior, sendo um guia para ação. Ele emerge da interação social
e tem como característica fundamental poder ser manifestado e transferido por
intermédio da comunicação. Assim a capacidade de aprender, de desenvolver novos
padrões da interpretação e de ação, depende da diversidade e da natureza vária do
conhecimento (BELLUZZO, 2002, p.3).

Segundo Giacomim e Costa (2004) os valores são como “moldura” da existência
individual e coletiva do ser humano, de modo que podemos compreender os atos das pessoas
enquanto sujeitos históricos e coletivos, situando-os em um contexto de mundo que informe e
eduque as novas gerações com conhecimentos e conceitos.
A formação de valores pode ser socializada através de hábitos e de forma repetitiva, assim
como pode ser assimilada no convívio familiar, grupal e social.
Giacomim e Costa (2004) afirmam que grande parte da existência humana, as pessoas
enquanto seres sociais e políticos passam comunicando consigo mesmo ou com outros. A
comunicação com o mundo externo permite influenciar o ambiente social, socializar as idéias e
valores, reformular as opiniões, perceber as falhas e aprender.
Neste sentido, refletir sobre as categorias de parentesco, memória coletiva, normas e
valores, tradições, territórios, nos remetem à presença de elementos de continuidade, capacidade
de adaptação e de resposta dos agricultores às transformações e demandas da sociedade moderna,
assim como Wanderley (2000) refletindo sobre as tradições teóricas nos estudos que se referem
ao campesinato ou a agricultura familiar.
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Com o propósito de avaliar as condições de vida do agricultor urbano e a localidade em
que reside, além, de identificar o acesso à oferta de serviços nas localidades dos municípios
estudados foi averiguada a habitação (acesso à água e energia), saneamento, destino do lixo, e
fontes de informação.
Os resultados demonstram que, de forma geral, os agricultores urbanos entrevistados
apresentam boas condições de habitação (considerando a residência em que vivem), em sua
maioria com acesso à água tratada e energia elétrica. Quanto ao saneamento, à maioria não possui
rede pública de esgoto, realizando o lançamento do mesmo, diretamente em rios, ou em fossas
negras ou aéreas, quatro entrevistados responderam possuir fossa séptica, que nestas condições
seria o mais adequado.
Em relação ao destino do lixo, os resíduos orgânicos não são reutilizados pela maioria dos
entrevistados, sendo os mesmos jogados junto com os resíduos domésticos comuns e recolhidos
pela coleta pública. Quanto ao acesso às informações, todos responderam que a principal fonte é
a televisão, dois responderam a televisão e rádio, e um respondeu a televisão e a igreja.
Em relação ao uso de equipamentos eletroeletrônicos todos possuem fogão a gás,
geladeira e televisão. A lista completa dos equipamentos está demonstrada na Figura 11.

Figura 11. Equipamentos eletroeletrônicos presentes nas residências das famílias
pesquisadas.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Entretanto, quando se analisa as respostas relacionadas com o lazer e atividades sociais,
percebe-se que a grande maioria dos agricultores urbanos não tira férias e participa
esporadicamente de alguma atividade social. Têm o domingo como um dia de descanso e a
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principal atividade neste dia é sair com a família ou para ir à praça, ou para ir à igreja. Participam
das festas de suas localidades, que são relacionadas aos feriados nacionais ou às festas do
calendário religioso.
Excetue-se a resposta do integrante da ONG Verdejar, que afirmou que não tem dia de
descanso, pois para poder consolidar o trabalho do grupo na comunidade tem que estar sempre
mostrando trabalho e presença física. Em relação às festas, o grupo organiza eventos na Semana
do Meio Ambiente, no Natal e no Dia da Árvore, além das Festas Juninas. Uma estratégia para
chamar a comunidade para as atividades do grupo é a realização de atividades culturais nas
vésperas dos finais de semana de mutirão, pois “envolver a comunidade culturalmente é mais
fácil do que com a agricultura”.
Na Tabela 9, observa-se a escolaridade de todas as pessoas das famílias estudadas.
Verifica-se que a maior parte (51%) estudou até o segundo grau. Entre as crianças até 14 anos de
idade, todas frequentam a escola e estão em séries de acordo com suas idades. Oito pessoas do
grupo não se encontram em idade escolar, frequentando creches, pré-escolas, ou a Fundação
Xuxa Meneghel, em Pedra de Guaratiba.
Tabela 9.

Escolaridade dos componentes das familias.
Escolaridade

Grupos
ONG Verdejar
Rede Fitovida
Pastoral da Criança
Total
Percentual (%)

Fora de
idade
escolar
0
0
8
8
22

s/esc.

Até 4ª

0
0
2
2
5

0
0
3
3
8

5ª a 8a 2º Grau 3º Grau
1
0
2
3
8

2
6
11
19
51

0
2
0
2
5

Total
3
8
26
37
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Segundo Schwartzman (2008) em décadas passadas pensava-se que a educação era
igualitária, nos anos seguintes, por uma grande proliferação de estudos e pesquisas que, em
muitos países, começaram a esclarecer melhor as coisas, esta percepção mudou.
Ficou claro, em primeiro lugar, que existe uma grande relação, em todas as partes, entre
renda e educação, mas também uma relação entre renda da família de origem e
educação, seja esta medida em termos de anos de escolaridade ou, simplesmente, de
aproveitamento escolar ou escores em testes de diversos tipos. Isso significa que, em
termos individuais, obter educação pode ser um canal efetivo de mobilidade social; mas
que, em termos coletivos, a chance de que alguém consiga educação em nível adequado
depende, essencialmente, das condições de renda de sua família. Em outras palavras, a
educação, basicamente, reproduz um sistema anterior de desigualdade e estratificação
social (SCHWARTZMAN, 2008, p.86).

Desta forma, pensar escolaridade em áreas de maior vulnerabilidade é pensar nas relações
estabelecidas entre os serviços formais de ensino, saúde e transporte, e seu entorno, assim como
observar qualidade que é oferecida na localidade de residência dos entrevistados.
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Segundo dados da Tabela 10, a maioria dos entrevistados responderam que os serviços
formais estão acessíveis em seu bairro (37%), destaque-se que em relação à qualidade dos
serviços 25% dos entrevistados responderam ser razoável. O serviço que recebeu pior pontuação
em relação às respostas foi o de transporte (56%), seguido do serviço dentário (22%). O serviço
médico foi pontuado como razoável (33%), seguido da escola (28%) em relação às respostas
dadas.
Tabela 10.

Acesso aos serviços formais, em relação à localidade e à qualidade.
Local

Serviço formal No seu
bairro
ESCOLA
MÉDICO
DENTISTA
TRANSPORTE
Total
Percentual (%)

9
6
6
5
26
37

Qualidade do serviço

No
centro

Outro
lugar

Boa

Razoável

Ruim

0
3
3
2
8
11

0
0
0
2
2
3

3
2
3
0
8
11

5
6
3
4
18
25

1
1
2
5
9
13

Total
18
18
17
18
71
100

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Na Tabela 11, observa-se a utilização de serviços informais de saúde. Verifica-se que a
maior parte (67%) já utilizou o serviço de benzedeiras, principalmente para crianças com
sintomas de febre, dor de barriga, desânimo e “olho gordo”. Em relação ao serviço de parteira a
maioria (78%) respondeu que nunca utilizou este serviço. No entanto, nas entrevistas alguns
revelaram que já tiveram parteiras em sua família, avós, mães e tias, e que antes de residirem no
Rio de Janeiro, a família já havia precisado deste serviço.
Tabela 11.

Acesso aos serviços informais de saúde.
Número de respostas

Serviço informal

Já utilizou

Sim

Não

Não sabe

Sim

Não

Tem parteira na região

1

4

4

2

7

Tem benzedeiras na região

8

0

1

6

3

Total

9

4

5

8

10

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Ainda a respeito de serviços informais de saúde, foi perguntado aos entrevistados sobre a
utilização de ervas medicinais, todos responderam que utilizam e as dezoito plantas citadas estão
relacionadas na Figura 12.
A partir de dados do inquérito sobre os hábitos alimentares das famílias, realizado durante
a pesquisa de campo de iniciação científica intitulada “Identificação dos atores sociais que
participam ou estimulam ações de agricultura urbana relevantes na Região Metropolitana do Rio
de Janeiro”, pela estudante de graduação do curso de agronomia Raphaella Santos, foi possível
perceber que metade das famílias alimentavam-se três ou mais vezes por semana de refeições que
continham refrigerante, salsicha, batata frita, hambúrguer, salgados (cochinha, esfirra, pizza,
cachorro-quente, etc.) e biscoitos. Este hábito pode influenciar ao uso mais acentuado do boldo
(15%), que foi a planta mais citada e esta relacionado aos problemas frequentes ligados ao fígado.
As finalidades de utilização de plantas medicinais são as mais variadas, desde pedra nos
rins, infecções diversas, principalmente no sistema reprodutor feminino, depurativos do sangue,
calmantes, dores, contusões, cicatrizantes, resfriados, enjoos, problemas no fígado, vermífugo e
até câncer.
Em relação à como aprenderam estes diversos usos das plantas medicinais, a maioria
(67%) respondeu que aprendeu com alguma figura feminina da sua família (avó, mãe, sogra), e
justificaram este conhecimento como sendo natural da “roça”, sendo passado de uma pessoa para
outra normalmente. Três entrevistados responderam que, além das fontes anteriores, a
aprendizagem se dá pela participação dos mesmos nos grupos estudados na pesquisa, ou seja, “as
colegas da Rede Fitovida”, “com a Fernanda da Pastoral”, e “e com a troca de experiências nos
Mutirões do Verdejar”.

Figura 12. Plantas medicinais utilizadas pelas famílias pesquisadas.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Indicadores econômicos
Há uma falta de indicadores e dados confiáveis e uniformes para pensar a nível municipal
na avaliação dos impactos econômicos da AU. Nugent (2001) afirma que apesar da
disponibilidade de abordagens metodológicas e de ferramentas novas relativas à análise da
economia ambiental (a valoração econômica), ainda pouco esforço foi empreendido para estimar
os custos e os benefícios da AU na saúde e na nutrição de cidadãos urbanos desprovidos de
recursos, da ecologia da cidade (enverdecimento, criação de microclimas, reciclagem de resíduos,
redução de gastos energéticos, etc.), de construção do senso comunitário e da promoção da
inclusão social.
A avaliação econômica das contribuições da AU, enquanto parte integrante do
ecossistema urbano para a gestão ambiental urbana pode confiar um papel importante desta
atividade na proteção deste ambiente, reduzindo as quantidades de desperdício, reduzindo a
pegada ecológica da cidade e contribuindo na naturação da cidade. Para tanto, é necessário
compreender que uma condição local adequada de produção urbana combinada com uma
perspectiva de melhoria das cidades precisa necessariamente de uma visão interdisciplinar e uma
abordagem participativa para encontrar soluções sustentáveis. Há também a necessidade de
envolvimento direto do setor privado em decisões de planejamento e sua implementação, sendo
todos estes requisitos essenciais para impacto sustentável da agricultura urbana.
Nesta seção da tese o propósito era comparar os resultados econômicos das iniciativas
observando-se a contribuição da agricultura urbana na geração de renda, além de aspectos ligados
ao uso da mão-de-obra, do solo e do capital. Para tanto, houve a seleção de uma série de variáveis
e indicadores ligados a resultados econômicos como custos, receitas, rentabilidade, uso de mãode-obra familiar, bens patrimoniais, que permitissem uma análise da viabilidade econômica da
atividade.
No entanto, houve muita dificuldade em obter informações sobre esta dimensão, tanto em
pesquisas bibliográficas quanto in loco, ainda que estivéssemos em pesquisa de campo, faltavam
dados suficientes e principalmente confiáveis para a extrapolação da informação a um nível
regional, e até mesmo para suprir os próprios objetivos desta seção. Desta forma, foi necessária
uma adaptação e redução das variáveis, considerando aspectos relativos à identidade dos
agricultores urbanos e as dificuldades e motivações para realizar a atividade de AU.
Esta dificuldade também se repete em outros estudos econômicos em sistemas de
agricultura urbana, a exemplo disso Querino (2008) relata que em seu estudo a estimativa da
renda líquida obtida nas hortas foi um parâmetro difícil de avaliar, pois a maioria dos agricultores
não realizava uma contabilidade e não tinham ideia sobre da renda bruta ou líquida. Eles
utilizavam o dinheiro que apuravam na semana para suas despesas diárias até a próxima venda.
Carneiro e Maluf (2003) ao estudarem o meio rural brasileiro destacaram que mais do que
focalizar a atividade agrícola, entendida como pura e simplesmente um setor econômico, o que se
deve privilegiar, é a própria família de agricultores, em suas complexas relações com a natureza e
a sociedade que moldam as formas particulares de produção e reprodução social, apreendendo-se
da riqueza explicativa do conceito de multifuncionalidade da agricultura, e numa perspectiva
interdisciplinar busca-se verificar como tal noção contribui para a compreensão de processos
sociais, culturais e econômicos.
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Carneiro (1999, p. 338) ao interpretar as unidades pluriativas salienta:
As unidades pluriativas, por sua vez, também podem vivenciar situações de sucesso ou
de insucesso econômico associadas a padrões diferenciados de bem estar social e
integração aos mercados (agrícolas e não agrícolas)... O que é importante reconhecer,
nesses casos, é que, seja por razões de ordem econômica, cultural, ou ambas, a
reprodução social incorpora atividades de setores distintos da economia, conformando o
que alguns de nós temos denominado de “nova ruralidade” ou de “novo rural”.

Seguindo com a análise dos dados da pesquisa de campo, foi perguntado aos entrevistados
há quanto tempo estão praticando agricultura, 3 responderam que sempre cultivaram, 4
responderam entre 10 e 2 anos e 2 que não possuem cultivos em suas residências e sim na área
coletiva do grupo, destes, 1 tem interesse em começar em seus quintais.
Quando perguntados sobre qual atividade econômica desenvolviam anteriormente, a
maioria respondeu o setor de serviços (marceneiro, secretária, domésticas) e 2 responderam que
sempre foram agricultores. Quando perguntados sobre como autodenominam sua atividade
atualmente, 6 responderam “dona de casa”, 1 respondeu recreadora infantil, 1 respondeu
vendedora, 1 respondeu agricultor e educador ambiental.
Quanto ao uso do microcrédito, nenhum dos entrevistados já fez uso deste tipo de acesso
aos recursos, inclusive desconhecendo esta modalidade de crédito.
MOUGEOT (2005) cita que em um planejamento urbano adequado, as práticas de
microcrédito podem ajudar na produção e comercialização de alimentos seguros e estes
componentes do sistema urbano de abastecimento alimentar podem aumentar a sua contribuição
para a segurança alimentar. A agricultura urbana, em relação à produção e à venda, podem fazer
com que alimentos frescos e nutritivos sejam mais acessíveis para os moradores das cidades em
expansão, que passam cada vez mais tempo longe de casa e têm cada vez menos tempo para
preparar suas próprias refeições.
Em relação às possíveis dificuldades em encontrar materiais para a sua horta na própria
região em que residiam, 3 responderam que não possuíam horta, 4 responderam que não tinham
dificuldades, e 2 responderam que tinham dificuldades, destes dois, um respondeu dificuldade em
transportar materiais até a sua residência, pois os comércios mais próximos ficam distantes de sua
residência. E o outro coloca a água como a principal dificuldade, pensando nela como um insumo
essencial para a manutenção de uma horta, “Se a gente contar com a água, é muito difícil,
semente e ferramentas não são tão difíceis, porque existem muitas lojas, a gente ganha muita
semente, o mais difícil é a água, o que ajuda é que a gente faz reserva de água da chuva”.
Aos seis que realizam o cultivo de horta, foi solicitado que assinalassem os três principais
problemas que dificultavam o desenvolvimento da horta, em ordem de prioridade, três
responderam que não tinham problema algum para desenvolverem suas hortas, três responderam
que tinham problemas, um relacionou o problema à declividade do seu terreno, que dificultava o
cultivo em toda a área. Outro relacionou em ordem de prioridade de solução, o manejo, os
problemas com as pragas, e o acesso à área. Outro relacionou em ordem de prioridade, a água, as
intempéries no verão, a presença de animais na horta, os problemas de perdas por infestação de
pragas naturais, roubo e as formigas.
A estes mesmos seis entrevistados, foi solicitado que assinalassem o que facilitava o
plantio no quintal, em ordem de prioridade, e as respostas seguem na Figura 13.
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Figura 13. O que facilita o plantio nos quintais em ordem de prioridade.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Segundo dados da pesquisa de campo, o que mais facilita o plantio nos quintais (33%) é
gostar de trabalhar com a terra, seguido de conhecer e saber trabalhar com a terra, saber organizar
e planejar a produção e ter família numerosa. Como segunda prioridade a resposta mais citada
(33%) foi conhecer e saber trabalhar com a terra, seguida de gostar de trabalhar com a terra, ter
capital e acesso ao crédito, ter área disponível e com espaço suficiente. Como terceira prioridade
as respostas mais citadas (25%) foram ter área disponível e com espaço suficiente, seguidas de
conhecer e saber trabalhar com a terra, ter acesso à água, saber comercializar a produção e ter
mercado garantido.
Ao serem perguntados sobre qual era a finalidade do plantio dos seus quintais, 75% das
respostas relacionaram o autoconsumo, destes apenas uma entrevistada falou que os únicos
produtos que vende é a mandioca e a banana, porque produz mais do que pode consumir. Dos que
responderam a venda, um falou que além de vender, a finalidade também é trocar, doar e
consumir, “A gente vende pra Rede Ecológica19, vendemos também em feiras, a gente
praticamente faz uma troca com os voluntários que vem para os mutirões, a gente faz o alimento
e também doa pra comunidade”.

19

A Rede Ecológica é uma organização que visa fomentar o consumo ético, solidário e ecológico. O grupo é
constituído de consumidores, que realizam compras coletivas numa interação direta com produtores, o que viabiliza
o abastecimento de produtos agroecológicos / orgânicos a preços acessíveis e, ao mesmo tempo, apóia iniciativas
de pequenos produtores que seguem a mesma ideologia (Para mais informações, dados disponíveis no site:
http://www.redeecologicario.org/).
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Tabela 12.

Finalidade do plantio em quintais.
Principal

Entrevistados

Total

Autoconsumo

Venda

Número de respostas

6

2

8

Percentual (%)

75

25

100

Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Através da análise dos dados é possível afirmar que, nas iniciativas de agricultura urbana
pesquisadas, o autoconsumo é uma estratégia de garantir a segurança alimentar e nutricional dos
seus praticantes.
KOC et al. (1999) afirmam que nas últimas décadas, o crescimento demográfico e
econômico tem desafiado os limites da sustentabilidade econômica, social e ecológica, dando
origem a questões sobre Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no nível global. Apesar dos
avanços tecnológicos que modernizaram a condições de produção e distribuição de alimentos a
fome e a desnutrição ainda ameaçam a saúde e o bem-estar de milhões de pessoas em todo o
mundo.
As grandes manifestações de insegurança alimentar, tanto no Brasil como em qualquer
outro lugar, e que precisam de um enfrentamento imediato são a fome e a desnutrição (MALUF,
2007).
O conceito de SAN está em constante construção e tem relação direta com acesso a
alimentos básicos. Possuindo uma vertente alimentar e outra nutricional com ações e estratégias
que buscam a garantia do Direito humano à Alimentação Adequada (DHAA). Pensando também
na proteção dos meios produtivos, qualidade do alimento, meio ambiente, cultura local, dentre
outras, para futuras gerações e plenitude, remetendo assim uma dimensão de sustentabilidade
(VALENTE et al., 2007).
O acesso à alimentação ainda é visto por muitos como um privilégio, ao invés de um
direito humano básico, e estima-se que cerca de 35.000 pessoas em todo o mundo morrem a cada
dia de fome. Um número ainda maior de pessoas (principalmente mulheres, crianças, e os idosos)
sofre de desnutrição. A realidade da fome e continuar a insustentabilidade das práticas atuais,
tanto local como globalmente, fazer a segurança alimentar uma preocupação essencial (KOC et
al., 1999).
De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura da
(FAO) definição amplamente aceita, a segurança alimentar significa que o alimento está
disponível em todos os momentos; que todas as pessoas dispõem de meios de acesso a ela; que é
nutricionalmente adequada em termos de quantidade, qualidade e variedade; e que é aceitável
dentro da cultura dada. Somente quando todas estas condições são presentes em dada região pode
ser considerado que esta população esta em segurança alimentar.
Para alcançar a autossuficiência duradoura a nível nacional e doméstico, as iniciativas
devem ser fundadas nos princípios de viabilidade econômica, equidade, participação ampla, e o
uso sustentável dos recursos naturais. No entanto, o insuficiente poder de compra entre os mais
pobres do mundo levam 800 milhões de pessoas estarem sob insegurança alimentar e o problema
da fome continua a ser o obstáculo principal para a tais princípios.
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Ao serem perguntados sobre o principal motivo para o plantio nos quintais, os
entrevistados responderam alternando entre a primeira e a segunda prioridade, para ter alimento
fresco e livre de agrotóxicos (29%), para assegurar o alimento da família (29%), porque já é
costume (14%) e para dar lucro (14%), em primeira prioridade, e ter contato com a natureza
(14%), em segunda prioridade.

Figura 14. O principal motivo para o plantio nos quintais em ordem de prioridade.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Nos últimos anos, a maioria das iniciativas de pesquisa para a segurança alimentar tem
centrado seu foco em quatro componentes-chave da definição da FAO, citados por KOC et al.
(1999, p. 1-2):
• Disponibilidade - Proporcionar uma oferta suficiente de alimento para todas as pessoas
em todos os momentos historicamente tem sido um grande desafio. Embora inovações
técnicas e científicas tenham dado importantes contribuições, foram focadas na
quantidade de alimentos, e a atenção dada em práticas de pequena escala tem sido
pequena.
• Acessibilidade - A igualdade de acesso aos alimentos é uma dimensão da segurança
alimentar. Dentro e entre as sociedades, as desigualdades têm resultado em sérios
problemas de direito, refletindo classe, gênero, etnia, racial e idade diferenciadas, bem
como lacunas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. A maioria das medidas
para fornecer ajuda alimentar de emergência tentou ajudar os desfavorecidos, mas
tiveram sucesso limitado na superação das condições estruturais que perpetuam tais
desigualdades.
• Aceitabilidade - Como ingredientes essenciais para a saúde humana e o bem-estar,
práticas alimentares e alimentos devem refletir a diversidade social e cultural da
humanidade. Esforços para fornecer alimentos sem prestar atenção ao papel simbólico
de alimentos na vida das pessoas não conseguiram resolver os problemas de segurança
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alimentar. Esta dimensão da segurança alimentar também é importante para determinar
se as informações e inovações no sistema alimentar serão aceitas em um determinado
país, dada as questões sociais e as preocupações ecológicas dos seus cidadãos.
• Adequação - A segurança alimentar também exige que as medidas adequadas sejam
utilizadas em todos os níveis do sistema alimentar para garantir a sustentabilidade da
produção, consumo, distribuição e gestão de resíduos. A sustentabilidade do sistema
alimentar deve ajudar a satisfazer as necessidades humanas básicas, sem comprometer a
capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas necessidades. Deve, portanto,
manter a integridade ecológica e integrar a conservação e o desenvolvimento.

Segundo Menezes (1999) as causas da insegurança alimentar são muitas e de diferentes
ordens e está vinculada a diferentes parcelas da população brasileira. Existe uma causa
fundamental para a insegurança alimentar no Brasil: a incapacidade de acesso. Essa incapacidade
se dá especialmente pela falta de poder aquisitivo de uma parcela considerável da população para
adquirir os alimentos que necessita. A falta de acesso aos serviços públicos (água, esgoto,
educação e saúde) e a falta de informação também tem impactos sobre a segurança alimentar e
nutricional.
Monteiro e Mendonça (2004) dizem que a vulnerabilidade à insegurança alimentar e
nutricional é uma característica que se manifesta de forma recorrente em meio às famílias, o que
se deve à combinação de dois fatores interdependentes: a dificuldade de acesso aos alimentos, em
razão dos baixos níveis de renda familiar e a tendência à homogeneização dos hábitos
alimentares, em que prevalece a baixa qualidade nutricional das dietas, em geral carentes de
vitaminas e sais minerais. E para que a homogeneização dos hábitos alimentares seja reduzida é
necessário uma reeducação alimentar das pessoas, para que seja garantido o direito humano do
cidadão a se alimentar adequadamente.
Na maioria dos países nos quais o Banco Mundial e a Organização Mundial de Saúde
(OMS) atuam existem dados disponíveis e comparáveis, sendo que o número de pobres está
aumentando e que a parcela de pobres urbanos está aumentando, o número de crianças
desnutridas em áreas urbanas também está aumentando, por isso o abismo entre ricos e pobres,
em relação ao nanismo é maior nas áreas urbanas do que nas áreas rurais, é também maior que o
gap geral entre as áreas rural e urbana (Lawrence, citado por MOUGEOT, 2005).
Perspectivas globais apontam que para melhorar a segurança alimentar dois pontos são
fundamentais, o primeiro, as ameaçadas por limitações ambientais sobre a produção, mesmo em
países Revolução Verde, e o segundo, o aumento da pobreza. Assim, apesar da modernização das
técnicas de produção de alimentos, a fome, a desnutrição e a distribuição precária de alimentos
ainda afligem a saúde e o bem-estar de milhões de pessoas, especialmente entre os moradores
urbanos de baixa renda. Isso levou a um estudo da Comissão Europeia em 1997, recomendar o
favorecimento da produção de mais culturas alimentares tradicionais em áreas rurais e no
desenvolvimento da produção em áreas subutilizadas, em áreas periurbanas e urbanas.
Há evidências que sugerem que a contribuição da AU é significativa para o abastecimento
alimentar urbano e doméstico e para a garantia da segurança alimentar urbana e, em muitos casos
está em crescimento. Em 1996, o PNUD estimava que cerca de 800 milhões de pessoas
estivessem envolvidas na AU em todo o mundo no início de 1990, ou um terço das famílias
urbanas fornecendo cerca de um terço de todos os alimentos consumidos nas cidades.
Mediante os dados obtidos e explicitados nos parágrafos anteriores, pode-se identificar
coerência ao analisar a AU a partir dos conceitos de multifuncionalidade e de pluriatividade, uma
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vez que nas famílias estudadas, as iniciativas de cultivo não são economicamente relevantes, se
focarmos apenas os indicadores econômicos (despesas gerais, receita bruta, mão-de-obra familiar
e contratada, bens patrimoniais), inclusive o estatuto sócio-profissional que os entrevistados se
atribuem é na maioria ligado ao setor de serviços. Desta forma, coerente com essa perspectiva, ao
observarmos a família, percebe-se que outros “ganhos” podem ser percebidos, como: a troca de
sementes, o reuso de água da chuva, a conscientização ambiental em relação ao uso de
agrotóxicos. Do mesmo modo as medidas de apoio à agricultura urbana, pensada de maneira
multifuncional levam em conta a atuação da família, integrando não só a diversidade produtiva
do estabelecimento agrícola, mas também as demais inserções (sociais, culturais, ambientais) dos
seus membros, assim como Carneiro e Maluf (2005) em famílias rurais.
Indicadores político-institucionais
Ao dar início à análise desta dimensão, cumpre esclarecer que as informações a esse
respeito foram trabalhadas buscando avaliar a participação política dos entrevistados em sua
região e em suas redes de relacionamento, as percepções dos agricultores urbanos sobre políticas
públicas, assistência técnica, formas de obtenção de informação e divulgação do sistema.
Em relação aos anos de moradia no endereço atual, 3 responderam que sempre moraram
neste endereço, 4 responderam entre 4 e 3 anos e 1 respondeu há alguns meses. Quando
perguntados a respeito da sua relação com a vizinhança à maioria (90%) respondeu que a mesma
é composta por conhecidos e parentes, o que pode significar fortes laços de vizinhança e
solidariedade, assim como união para resolução de problemas.

Figura 15. Rede de relacionamento com a vizinhança.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Em relação ao conhecimento da existência de associações na localidade (sindicato,
produtores, moradores, etc.), todos responderam que sim, 7 responderam para o tipo de
associação, a associação de moradores, e 2 responderam os próprios grupos pesquisados (a
Pastoral da Criança e o Grupo Verdejar). Quando perguntados a respeito do propósito destas
associações as respostas foram bastante variadas, 4 responderam não saber, 2 para realizar os
objetivos dos grupos supracitados, e as seguintes respostas foram citadas uma vez: para ajudar
aos moradores, para oferecer cesta básica para comunidade, para melhorar as condições das ruas
e água e para promover cursinhos.
Ao serem perguntados sobre a sua participação nessas associações, 5 responderam que
não participam, pelos mais diversos motivos (não poder sair ao sol, falta de tempo, a associação
não realiza trabalhos na rua de sua residência), 4 responderam que participam, destes dois são
participantes dos grupos estudados na tese, um sendo voluntário e outro um dos coordenadores.
Percebe-se com estas respostas, que a maioria dos entrevistados não tem uma visão clara
do que pode significar uma associação, e nem como a mesma pode auxiliá-los efetivamente na
resolução de algum problema coletivo.
Em relação à existência de políticas públicas para o apoio à agricultura urbana, dos nove
entrevistados, quatro afirmaram que as mesmas não existiam, três afirmaram não saber e apenas
um demonstrou conhecer a política nacional de apoio à agricultura urbana. Quanto ao
conhecimento em relação ao interesse dos técnicos e pesquisadores a respeito do tema, quatro
afirmaram que estes profissionais têm interesse, dois afirmaram que os mesmos não têm interesse
e um afirmou não saber. Quando perguntados sobre alguma instituição, ONG, ou prefeitura que
os mesmos tivessem contato para falar sobre agricultura urbana, cinco responderam que tinham
este tipo de relação, dois responderam que não e dois não responderam, como expresso na Figura
16.

Figura 16. Percepção do conhecimento a respeito de políticas, pesquisas e instituições sobre
AU.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Na Figura 16, é possível observar a percepção dos entrevistados a respeito do
conhecimento do público em geral (consumidores e vizinhos) sobre a AU, assim como da
necessidade de um apoio institucional para o desenvolvimento das iniciativas.

Figura 17. Percepção a respeito do conhecimento do público em geral sobre AU.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Em relação ao conhecimento dos consumidores, a maioria dos entrevistados (86%)
respondeu que os consumidores não sabem oque é agricultura urbana. Quanto ao conhecimento
dos vizinhos, 71% dos entrevistados acham que a vizinhança não sabe que existem iniciativas de
agricultura urbana nos bairros em que residem. O apoio institucional às iniciativas é percebido
como extremamente necessário para o desenvolvimento da atividade, resposta dada por todos os
entrevistados.
Estes resultados demonstram que as iniciativas de AU realizadas ainda têm um longo
caminho para tornarem-se sustentáveis, se pensadas na esfera econômica, pois em dados
anteriores (Figura 14) dar lucro é apontado por 14% dos entrevistados como primeira prioridade.
Para que este objetivo seja alcançado, necessariamente o consumidor precisaria receber
informações sobre este tipo de cultivo e seus benefícios, para que possa optar pela compra desses
produtos. A articulação com a vizinhança também é fundamental para a manutenção da atividade,
principalmente se o objetivo for à venda. E a fragilidade atual das iniciativas é percebida quando
todos respondem da extrema necessidade de apoio institucional para que o sistema produtivo de
agricultura urbana possa se desenvolver.
Em relação à divulgação do sistema de agricultura urbana, na Figura 18, são relacionados
os aspectos prioritários para divulgá-lo. Cabe aqui esclarecer que os aspectos técnicos da
produção estão relacionados à: variedades, controle ervas “daninhas”, etc.; os aspectos
ambientais referem-se à: conservação dos recursos, como solo, água, ar, etc.; os aspectos
institucionais dizem respeito à: concessão de crédito, acesso às políticas públicas, etc.; os
aspectos sociais e culturais referem-se à: conscientização do consumidor, dos produtores e da
87

sociedade em geral; e os aspectos econômicos referem-se à: comercialização garantia de preços,
cálculo de custos, etc.

Figura 18. Aspectos prioritários para divulgar o sistema de agricultura urbana.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Ellis (2000), ao construir seu conceito de livelihoods, também credita a Sen (1996) a
definição do termo “capacidades”, referindo-se à habilidade que os indivíduos têm para
desenvolver seu potencial como seres humanos. Complementando o conceito de Chambers e
Conway (1992) que atribuem maior força às questões de acesso, particularmente considerando
importante o impacto das relações sociais e das instituições que mediam a capacidade individual
ou familiar para alcançar suas necessidades de consumo.
Percebe-se com a análise destes dados que em ordem de prioridade os aspectos sociais e
culturais e os econômicos foram os mais citados (23%), seguidos dos aspectos técnicos e
ambientais (18%) e por último os aspectos institucionais (6%). Estas respostas confirmam os
resultados anteriores, uma vez que os entrevistados têm a percepção do desconhecimento do
consumidor em relação ao sistema de agricultura urbana, ou seja, faz sentido pensar numa
estratégia de divulgação que priorize a conscientização deste consumidor, dos produtores e da
sociedade em geral. Também faz sentido pensar na divulgação a partir dos aspectos econômicos,
uma vez que esta é uma das razões para que as atividades não sejam ampliadas a ponto de
transformarem-se de uma produção para o autoconsumo para uma produção para o mercado.
Na Figura 19 estão expressas as respostas dos entrevistados em relação aos melhores
meios de obtenção de informações e tecnologias do sistema de agricultura urbana. Percebe-se
que, ao citarem os meios de obtenção de informações e tecnologias, a televisão foi o meio de
comunicação mais expressivo (100%), seguido de jornal (67%), rádio (50%), outros produtores e
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vizinhos (33%) e com 17% de citações a associação de produtores, instituição de consultoria,
outros (o grupo pesquisado) e a EMATER. Em relação aos meios de divulgação do sistema de
AU entre os produtores, a televisão foi o meio mais citado (67%), seguido de jornal, rádio e
ONGs (50%), outros produtores e vizinhos, associação de produtores e prefeitura (33%) e com
17% de citações instituição de consultoria e outros (o grupo pesquisado).

Figura 19. Meios de obtenção e divulgação de informações e tecnologias do sistema de AU.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

3.2.

A sustentabilidade dos sistemas de produção de agricultura urbana

Neste capítulo serão abordados diferentes aspectos da realidade dos agricultores urbanos
das iniciativas pesquisadas. Para isso, a organização do texto será realizada pautada no
questionário utilizado com oito famílias entrevistadas, que foi constituído de questões
estruturadas e questões semiabertas, contendo:
Indicadores técnico-agronômicos (tipo de cultivos, uso da terra, razões para iniciar o
cultivo, problemas para a produção, fatores críticos, aspectos técnicos para pesquisas
futuras, fatores que demonstram o potencial de expansão do sistema de produção
urbana);
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Indicadores ecológico-ambientais (manejo ambiental, diversificação e interação do
sistema produtivo, nível de degradação da propriedade, percepção sobre questões
ambientais, percepção sobre sustentabilidade, sustentabilidade da produção);
Mais uma vez é importante salientar que a divisão em dimensões estabelecida é
meramente um recurso para operacionalização do conceito de sustentabilidade.

Indicadores técnico-agronômicos
No final da década de 1980, na literatura sobre a agricultura mundial, a utilização do
termo sustentável passa a atrair a atenção de um número crescente de profissionais, pesquisadores
e agricultores, fazendo surgir uma infinidade de definições sobre o termo. É possível perceber
através de diferentes manifestações na atualidade, que os termos agricultura e desenvolvimento
sustentável indicam uma aspiração a um novo paradigma tecnológico que não agrida ao
ambiente, em contraponto com a agricultura convencional (ALMEIDA, 1997).
A Agricultura Urbana é um conceito em construção e a sustentabilidade dessa atividade
apoia-se no manejo agroecológico (COMPANIONI et al., 2001). Esse grupo de pequenos
agricultores que trabalham na periferia das cidades com produtos agropecuários merece atenção,
uma vez que em relação ao mercado, essa forma de produção tornou-se um instrumento
interessante para a viabilização da agricultura em pequena escala (AQUINO e MONTEIRO,
2005).
No caso das iniciativas estudadas, alguns trabalhos revisados nos capítulos anteriores
destacam a agricultura urbana como uma excelente alternativa de produção a partir dos princípios
que regem as agriculturas sustentáveis, pois se adaptam mais facilmente às pequenas unidades de
área. Os resultados da pesquisa de campo comprovam que o grupo de agricultores entrevistados,
que estão há mais tempo no sistema, têm conseguido melhorar sua qualidade de vida em termos
de condição de habitação, saneamento, locomoção e acesso a serviços, assim como seus
problemas tecnológicos, em função da sua interação com outros produtores e com as instituições
pesquisadas nesta tese.
Foi possível analisar alguns aspectos importantes para o desenvolvimento do sistema
produtivo da agricultura urbana no contexto regional metropolitano. Este procedimento facilitou
o entendimento dos processos ecológicos e das relações que ocorrem entre o meio rural e o meio
urbano, permitindo destacar de antemão algumas perspectivas futuras para a agricultura urbana.
Em relação à diversidade de cultivos, as culturas do aipim e da banana foram as mais
indicadas pelos agricultores urbanos como aquelas de maior importância para garantir a renda
(Figura 20). No total foram listadas vinte e duas culturas entre os 9 agricultores entrevistados, o
que demonstra a diversidade de produtos produzidos mesmo se tratando de espaços reduzidos.
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Figura 20. Culturas cultivadas pelos entrevistados em suas residências.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

O conceito de solo, no sistema de agriculturas sustentáveis, incorpora os aspectos físicos,
químicos e biológicos, e não apenas os físicos e químicos como o faz a agronomia tradicional
(PRIMAVESI, 1990). Por esta razão, para se realizar com sucesso o manejo agroecológico, devese tomar alguns cuidados e lançar mão de opções técnicas.
Em relação ao sistema de preparo de solo. De forma geral, é recomendado que a
mobilização intensiva do solo deve ser tanto quanto possível evitada, dando preferência a
equipamentos que não movimentem o solo de maneira muito profunda, de modo a não expor a
microbiota do solo às chuvas e insolações (que também favorecem a erosão) (DAROLT, 2000).
No caso dos agricultores entrevistados o preparo da terra é mínimo, nas iniciativas que
produzem frutas e plantas medicinais, e mais intensivo nas demais culturas, sendo neste caso,
realizado manualmente, ou seja, contribuem muito pouco para o favorecimento de processos
erosivos.
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Em relação à aquisição de sementes, a compra foi citada quatro vezes, a produção própria
foi citada três vezes, a troca entre vizinhos foi citada duas vezes, desta forma, é possível afirmar
que a maioria dos entrevistados não depende da compra de sementes (cinco citações). Para a
adubação são utilizados compostos orgânicos parados na própria propriedade (compostagem,
minhocário e gongolário) e apenas um entrevistado falou que utiliza esterco comprado de
terceiros, ou seja, a introdução de insumos externos é mínima, que pode ser explicada tanto pela
dificuldade em obtê-los, a dificuldade de transportá-los até a propriedade, assim como o custo
que a compra de insumos representa.
Segundo PRIMAVESI (1990), quanto mais diversificada for a origem da matéria orgânica
tanto mais diversificada será a vida do solo e, consequentemente, maior será o controle biológico
de pragas e doenças. O uso continuado e sem assistência técnica dos materiais preparados e a
compra do esterco sem garantia sanitária, como observado nas iniciativas pesquisadas, pode
causar um desequilíbrio da vida microbiana e aumentar os problemas com pragas e doenças, que
já são consideradas como problema pelos agricultores urbanos, como veremos mais adiante.
Em relação ao controle de pragas e doenças, somente o integrante do grupo Verdejar
afirmou realizar “O que a gente mais procura usar aqui é o agrobiodiversidade, e a gente usa
muito o conceito de agrofloresta e faz o consorciamento, usa gergelim e água com sabão de
coco”. Uma entrevistada falou que não há a necessidade de realizar este controle porque as
pragas e doenças só ocorrem ao final do ciclo produtivo, e é mais viável arrancar somente as
partes afetadas, o que nem prejudica a colheita.
Quanto ao controle de plantas daninhas, todos às controlam com capina manual. Em
relação à produtividade dos cultivos, os agricultores não souberam quantificar, aja vista a
finalidade prioritária da produção que é o autoconsumo ou troca, dos dois que vendem, somente
um soube quantificar a produção da cultura da banana em 150 cachos.
Segundo Darolt (2000) a rotação e consorciação de culturas é um ponto importante ao
considerar-se o preparo do solo. A rotação de culturas é uma prática considerada indispensável,
pois contribui para a diminuição do risco de pragas e doenças, melhora o aproveitamento de
nutrientes e contribui para a diversificação da fauna e da flora. A rotação pode ser realizada com
quatro ou mais espécies diferentes, tomando-se o cuidado para se alternar plantas de diversas
famílias, a fim de evitar o ataque de pragas e doenças que possam permanecer de um período
agrícola a outro. Tanto a rotação como o consórcio de plantas são práticas recomendadas que
contribuem para manutenção da diversidade do sistema.
Analisando os dados da pesquisa de campo percebe-se que, em relação ao grupo
considerado, a principal forma de manejo utilizado nos sistemas de agricultura urbana é a rotação
de culturas. Já no caso do consórcio de plantas, poucos realizam, sendo esta técnica realizada
apenas pelo integrante do grupo Verdejar, nos sistemas agroflorestais instalados na Serra da
Misericórdia.
Em relação ao tamanho das áreas de cultivo, variaram de 6 a 250m². A pesquisa mostrou
que a grande maioria dos agricultores entrevistados é proprietário da terra (66%), fator de
extrema importância quando pensamos em investimentos na atividade e num planejamento em
longo prazo. Em certa medida, esse fator contribui para sustentabilidade da agricultura urbana.
Por outro lado, para os 34% de agricultores que não possuem área própria o risco da atividade é
maior.
Em áreas pequenas, como estas encontradas na pesquisa de campo, é muito difícil ocorrer
o manejo da agrobiodiversidade, fato que se comprova nas respostas com os resultados expressos
na Figura 28.
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Figura 21. Situação quanto à propriedade da terra.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

A pesquisa mostrou que as principais razões que influenciam na decisão de iniciar o
cultivo são a saúde pessoal e da família, a saúde do consumidor, a conservação dos recursos
naturais (Figura 22). Com menor número de citações também foram indicadas as razões
econômicas, a convicção ideológica. Na categoria “outras” foram citadas, “porque gosta de
verduras”, “plantar pra não precisar comprar”, e “para produzir alimentos”.

Figura 22. Razões que influenciaram na decisão de iniciar o cultivo.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Na percepção dos entrevistados, os problemas que dificultam a utilização dos seus
quintais para o cultivo são, o controle de pragas e doenças (resposta mais citada), sendo as outras
respostas citadas apenas uma vez (falta de experiência com agricultura, dificuldade de obter
insumos, falta de máquinas e equipamentos, falta de informação e conhecimento técnico). Na
categoria “outros” foram citadas, “mato”, enchente”, “tempo e espaço”, e “entrada de animais”.
Para a agricultura sustentável as pragas e doenças são entendidas como um problema
ocasionado pelo manejo inadequado do sistema de produção. Os métodos alternativos de controle
buscam minimizar os problemas com pragas e doenças por meio da recomposição ou preservação
do equilíbrio ecológico.
Na pesquisa de campo foi observado que somente três entrevistados demonstraram
conhecer técnicas alternativas de controle de pragas e doenças, o que corrobora com os resultados
expressos na Figura 23.

Figura 23. Problemas que dificultam a utilização dos quintais para o cultivo.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

A escolha do método adequado dependeria de um bom conhecimento das técnicas, assim
como do sistema de cultivo como um todo, do tipo de problema com pragas e doenças, das
condições econômicas e da mão-de-obra disponível na propriedade. Portanto, seria necessária
muita observação e capacidade de gerenciamento desses fatores, oque se observará que é
exatamente o ponto fraco das iniciativas, expresso na Figura 24.
Na Figura 24 estão expressos, na percepção dos entrevistados, os fatores críticos para o
desenvolvimento da atividade agrícola urbana. A falta de mão de obra especializada, a obtenção
de informações e assistência técnica e a falta de crédito agrícola específico foram os fatores mais
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citados (três vezes), a falta de experiência com agricultura e a dificuldade para obtenção de
insumos foram citados duas vezes, e a falta de resultados de pesquisas e a comercialização da
produção foram citados uma vez.

Figura 24. Fatores críticos para o desenvolvimento da atividade agrícola urbana.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Querino (2008) ao realizar um diagnóstico de pequenas propriedades de
hortifrutigranjeiros em Boa Vista em Roraima percebeu que de um modo geral, há carência de
tecnologias para os produtores que possam trazer sustentabilidade para as pequenas propriedades
e melhoria da qualidade de vida aos agricultores.
No caso dos agricultores urbanos entrevistados durante a realização da pesquisa de
campo, os mesmos foram inquiridos sobre que aspectos técnicos seriam relevantes para propostas
de pesquisas acadêmicas, quatro responderam o manejo da matéria orgânica e fertilidade do solo,
três responderam o controle de ervas “daninhas”, dois responderam controle de pragas e doenças
e manejo de resíduos; e foram citadas uma vez as seguintes respostas: desenvolvimento de
máquinas e equipamentos, métodos alternativos para tratamento de doenças e pragas em animais,
estudo de variedades adaptadas. Na categoria “outros” foram citados estudos da qualidade da
água e plantas espontâneas.
Em sistemas de produção de risco e no início de implantação o mais importante no
primeiro momento é conseguir produzir e neste sentido a matéria orgânica e o solo são essenciais.
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Quando os sistemas já estão estabelecidos a diversidade de espécies e as variedades adaptadas
passam a ser mais importantes.

Figura 25. Aspectos técnicos relevantes para propostas de pesquisas acadêmicas.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Quando perguntados sobre o futuro de suas produções para os próximos cinco anos, todos
responderam que pretendem aumentá-las, oque corrobora com a percepção dos entrevistados
sobre o potencial de expansão do sistema de produção urbana a partir dos seguintes fatores:
garantia de renda, segurança alimentar, melhoria da qualidade de vida, harmonia com a questão
ambiental (Figura 26).
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Figura 26. Fatores que demonstram o potencial de expansão do sistema de produção
urbana.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Indicadores ecológico-ambientais
Mougeot (2005) afirma que a ligação mais importante entre a agricultura urbana e as
questões ambientais e à saúde pública é a gestão de resíduos. Milhões de crianças, principalmente
nas áreas urbanas, morrem anualmente de doenças causadas pela disposição inadequada de águas
residuais e resíduos sólidos.
A produção de resíduos urbanos está constantemente em ascensão em grande escala e os
sistemas de coleta e eliminação convencional não são apropriadas para o ritmo e a natureza do
crescimento das populações urbanas e de resíduos urbanos em países em desenvolvimento. Isto é
particularmente verdadeiro para água e saneamento da população urbana nos bairros pobres (UNHABITAT, 2004).
Os agricultores urbanos entrevistados durante a realização da pesquisa de campo,
responderam em relação ao manejo ambiental de suas propriedades, quatro questões, que seguem
na Figura 27.
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Figura 27. Manejo ambiental das iniciativas pesquisadas.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Percebe-se nas respostas que 100% dos entrevistados reciclam seus resíduos orgânicos,
alguns através de compostagem outros os deixando diretamente sobre o solo próximos às áreas
dos cultivos. Em relação ao uso de agrotóxicos, somente um entrevistado os utiliza e quanto ao
uso de fertilizantes sintéticos 100% dos entrevistados não os utiliza. O controle natural de pragas
e doenças e plantas invasoras é realizado por quatro entrevistados (66%).
A diversificação do sistema e a integração de atividades são apontadas pela maioria dos
entrevistados como pouco realizada. Dois entrevistados disseram possuir criações próximas ao
cultivo das hortas ou frutas. Nas duas situações são galinhas caipiras destinadas ao consumo da
própria família.
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Figura 28. Diversificação e interação do sistema produtivo de agricultura urbana.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Quando inquiridos sobre o nível de degradação da propriedade (relacionada à presença de
erosão, desmatamento, contaminação do solo, etc.) a maioria das respostas aponta para
inexistente ou pouca (60%), sendo nível médio de degradação apontado por uma entrevistada que
afirma que sua propriedade possui uma área com solo compactado impróprio para o cultivo. Um
entrevistado respondeu nível alto de degradação, relacionado aos vários processos de
desmatamento, cultivos extensivos e mineração realizados na Serra da Misericórdia.
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Figura 29. Nível de degradação da propriedade.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

No caso dos agricultores urbanos entrevistados durante a realização da pesquisa de
campo, os mesmos foram inquiridos sobre quais questões ambientais mais os preocupam. O
desmatamento foi a resposta mais citada, seguida de qualidade da água e a erosão do solo e os
resíduos de agrotóxicos (dada pela entrevistada que os utiliza). Na categoria “outra”, as respostas
foram: a contaminação por esgoto (dada pela entrevistada que tem como problema na produção a
questão das enchentes) e a recuperação da mata ciliar e a poluição do ar (dada pelo integrante do
grupo Verdejar).

Figura 30. Quais questões ambientais que mais os preocupam.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.
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Quando perguntados sobre oque pensavam quando ouviam a palavra sustentabilidade,
dois entrevistados não sabiam do que se tratava este termo, dois responderam aspectos
econômicos e um respondeu nenhumas das opções do questionário, afirmando que “a
sustentabilidade é a qualidade de vida perene”.

Figura 31. Percepção dos entrevistados sobre os componentes da sustentabilidade.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

Em relação à percepção dos entrevistados sobre a sustentabilidade de sua produção, três
entrevistados acreditam que a mesma seja sustentável, inclusive citam que obtém bons preços,
principalmente em função da produção ser “livre de agrotóxicos” e “ser orgânica”. Os
entrevistados que responderam não saber se suas produções são sustentáveis foram os mesmos
que não sabiam oque era sustentabilidade.
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Figura 32. Percepção dos entrevistados sobre a sustentabilidade de sua produção.
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.

3.3.

Perfil dos Grupos

Foi realizada pesquisa de campo no período compreendido entre Março de 2009 e
Outubro de 2010 para caracterizar os três grupos pesquisados na tese. Primeiro foi realizado um
contato telefônico buscando identificar os coordenadores responsáveis pelas atividades dos
grupos e outras pessoas envolvidas indiretamente em projetos sociais relacionados aos grupos ou
na mesma região de atuação dos mesmos. O objetivo foi apresentar a pesquisa, assim como, os
objetivos e mostrar de que maneira a mesma poderia promover maior divulgação dos grupos e
incentivo para que outros fossem fortalecidos. Após este contato foram realizadas dezessete
entrevistas utilizando o roteiro guiado (Apêndice 2), com questões relacionadas ao significado de
projetos de AU no Rio de Janeiro; sobre o conhecimento das atividades de AU; sobre o papel do
associativismo nas iniciativas de AU; o porquê e quando a instituição decidiu apoiar as iniciativas
de AU; o porquê da relevância do tema; qual significado social da atividade no Rio de Janeiro;
qual a percepção de riscos para as iniciativas de AU; e quais os desafios que se encontram
colocados para a sustentabilidade das iniciativas.
Em relação aos atores externos aos grupos, foram entrevistados: a Coordenadora de
Projetos Sociais da Fundação Xuxa Meneghel (Pedra de Guaratiba); um Componente da
Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro); o Coordenador do Programa de
Agricultura Urbana da ONG AS-PTA (Rio de Janeiro); o Padre da Paróquia Nossa Senhora de
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Fátima (Belford Roxo); a Ex-estagiária da ONG AS-PTA, que acompanhou as atividades iniciais
da Rede Fitovida; e o Padre da Paróquia São Pedro Apóstolo (Pedra de Guaratiba).
Para contribuir com a análise foram realizadas oito observações participantes em reuniões,
encontros e festas dos grupos. O objetivo foi ter uma maior aproximação com o objeto de estudo,
construir uma relação de confiança com os participantes dos grupos e acompanhar o
desenvolvimento das atividades, assim como auxiliar na solução de algum problema técnico
inerente às atividades do grupo.
3.3.1. Grupo ONG Verdejar Proteção Ambiental e Humanismo
A ONG Verdejar Proteção Ambiental e Humanismo é uma instituição sem fins lucrativos
foi fundada em 1997, com membros voluntários, organização horizontal e sem hierarquia, atua na
Serra da Misericórdia no Bairro do Engenho da Rainha, município do Rio de Janeiro desde sua
fundação, e insere-se no movimento ambientalista carioca.
“O Verdejar começou no sentido de preservar a Serra da Misericórdia, depois através
dessa atividade de encontros, o pessoal foi tomando ai essa noção de AU. O Verdejar se
integrou nesse movimento, na verdade é uma das linhas de ação do Verdejar e entre
outras, a AU é uma das linhas de ação do Verdejar e a principal mesmo é a preservação
da Serra, é porque o Verdejar ele tem também a parte cultural” (Coordenador da ONG
Verdejar, 23/01/2010).

Figura 33. Logomarca da ONG Verdejar Proteção Ambiental e Humanismo.
Fonte: http://www.verdejar.org.br/qs.html.

O início das atividades do grupo coincide com o início do movimento ambientalista, que é
denominado com a expressão: “emergência da mobilização ambiental”. E a expressão do
ambientalismo na sociedade brasileira é vista por Viola e Leis (1992) como forças endógenas e
exógenas. Como fator exógeno, a Conferência de Estocolmo em 1972 e endógeno representado o
aumento da devastação amazônica, a formação de uma nova classe média, influenciada pelos
novos debates sobre a qualidade de vida (JACOBI, 2003).
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Na década de 70 as ONGs se subdividiam, a princípio, em dois campos: de
desenvolvimento social, cidadania, defesa de direitos humanos e as ambientalistas ocupadas com
questões relacionadas com a degradação/preservação ambiental e ecológica no meio urbano e
rural. Essa década é caracterizada pelo início da disseminação da temática ecológica,
principalmente pela iniciativa do aprimoramento em busca de aparatos legais de gestão
ambiental.
Viola e Leis (1992) fazem referência às ações realizadas pelas ONGs na década de 80 que
obtinham pouca efetividade por abordar as questões ambientais com determinada extensão das
sociais.
Num país como o Brasil, o último da América a abolir a escravidão e um dos mais
desiguais do mundo, a luta pelos direitos dessas pessoas assume diferentes frentes.
Desde a luta pelo respeito, cumprimento e real universalização dos direitos civis,
políticos e laborais (que reconheçam as populações pobres e excluídas enquanto
indivíduos, cidadãos e trabalhadores) até a luta pela garantia legal e prática dos direitos
sociais, econômicos, culturais e ambientais (ROMANO, 2008, p. 7).

No Brasil, em função das pessoas ainda não terem seus direitos civis assegurados, as
questões ambientais não são totalmente priorizadas, pois as necessidades básicas como
alimentação, saúde, moradias, saneamento ainda são fatores não conquistados pela população em
geral. Por este motivo, a ONG Verdejar tem como um de seus objetivos a articulação da
agroecologia com a geração de renda, por entender que garantindo a renda das pessoas
envolvidas, as mesmas irão perceber que é possível preservar e lucrar com a natureza.
“A gente quer fazer um trabalho pensando a agroecologia pra geração de trabalho e
renda e oportunidade de educação ambiental, para os moradores da Serra. O desafio
agora é outro, que será organizar um espaço para que possamos demonstrar que é
possível gerar trabalho e renda, a partir dessa iniciativa, tanto para os possíveis
financiadores quanto para a própria população que não acredita. A comunidade
realmente não acredita que seja possível gerar trabalho e renda com a recuperação de
áreas degradadas com a agroecologia. É um desafio muito grande para nós”
(Coordenador da ONG Verdejar, 23/01/2010).

Em relação à política ambiental na década de 90 faz-se necessário mencionar a realização
da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como “Rio 92”.
Vários encontros e plenárias nacionais foram promovidos por meio do Fórum Brasileiro de
ONGs e de movimentos sociais que antecederam este evento.
As ações pré-debatidas culminaram na extensão da globalização da agenda ambiental. As
ONGs e o movimento ambientalista se fortaleceram (VIOLA, 1998) e com isso contribuíram para
uma maior divulgação do ambientalismo brasileiro.
Inserida neste contexto ambientalista, a primeira formação da ONG ocorreu em 1997,
tendo como pioneiro o Sr. Luiz Poeta e um grupo de amigos moradores da área, que pensavam
em transformar a Serra da Misericórdia em área de proteção ambiental e parque ecológico na
época. O mesmo possuía algumas mudas em casa e em uma noite resolveu plantá-las no lugar,
onde tantas vezes nos tempos de criança havia brincado.
Em 1998 o grupo promoveu uma série de atividades com a participação da comunidade,
foram organizados dois plantios de mudas e quatro festas. Esses encontros foram feitos com o
intuito de atrair moradores da comunidade para participar do grupo e conscientizá-los da
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importância da recuperação ambiental da Serra da Misericórdia para a melhoria da qualidade de
vida local.
Em 1999, o grupo fez um acampamento ecológico mantendo sentinela de 24 horas por dia
por mais de um mês para conter o crescimento desordenado de habitações da própria comunidade
Sérgio e Silva que crescia sobre a área verde. Para obter êxito, o grupo criou no local a “Horta e o
Horto Comunitários Chico Mendes”, que hoje são projetos da ONG.

Figura 34. Horta Comunitária na Serra da Misericórdia.
Fonte: http://ecoastral.multiply.com/photos/album/103.

Ainda em 1999 o grupo fez contato com a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro – ALERJ, buscando orientações de como proceder para evitar que a
comunidade Sergio e Silva e a comunidade Nova Maracá se expandissem sobre a área verde
restante que o grupo sonhava transformar em parque público ecológico na época. Através desse
contato, o Verdejar articulou-se com outros grupos locais como a Bicuda Ecológica, que atuava
no bairro de Vila Kosmos, e o Conselho Comunitário de Saúde do Complexo do Alemão
(CONSA), que atuava nas comunidades do Complexo do Alemão.
A partir dessas articulações surgiu um movimento ambiental em defesa da Serra da
Misericórdia que elaborou um dossiê orientado pelo geólogo um professor da Universidade
Federal Fluminense (UFF), que entre outras coisas reivindicava a desativação de três pedreiras
das que operam na Serra da Misericórdia, consideradas altamente poluidoras da região e a
transformação dos espaços destas em um grande Parque Socioambiental.
Neste mesmo ano de 1999 um grupo de grileiros de terras se apossou, ilegalmente, de um
grande lote de área verde da Rua Sérgio Silva visando criar um condomínio de classe média, após
dois anos de luta o Verdejar através de sua atuação no Ministério Publico e articulado a outros
movimentos, conseguiu derrubar o loteamento e autuar seus responsáveis por crime ambiental e
grilagem de terras.
Dos pioneiros somente quem permaneceu foi o Sr. Luiz Poeta. O grupo foi renovado em
1999, quando foi promovido o primeiro seminário sobre a Serra da Misericórdia, organizado pelo
movimento ambiental local, que teve como meta o reconhecimento da região como importante
espaço de manutenção de áreas verdes no município do Rio de Janeiro. Além disso, foi criada
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uma agenda comum de ações a serem tomadas pela sociedade civil organizada com o objetivo de
pressionar o poder público para transformar a região em uma unidade de conservação.
A articulação resultou em 2000 na criação do decreto n° 19.144 de 14 de novembro de
2000 (Anexo A), que instituiu a Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana (APARU) da
Serra da Misericórdia. A prefeitura criou um grupo de trabalho com varias de suas secretarias
para formar as bases do conselho gestor da APARU que trataria de criar o plano de manejo da
região esse GT durou apenas o contrato de 180 dias não sendo renovado e deixando uma lacuna
no ideal de ter na Serra um ambiente mais saudável e ecologicamente harmônico.
No ano de 2001 a ONG Verdejar em parceria com Bicuda Ecológica, Os Verdes, CEPEL
e CONSA lançam a “Carta Aberta da Serra da Misericórdia”, com 27 propostas da sociedade
civil para a regulamentação da APARU, competência do poder público executivo e não
cumprida.
Ainda em 2001 a ONG obteve um micro financiamento da Fundação Inter-Americana
(FIA), através do Fundo de Apoio a Iniciativas Sociais (FAIS) para dois microprojetos: Oficina
Artesanal e Projeto Horta Horto Chico Mendes.
Atualmente a ONG vem reformulando sua forma de atuação e agregando novas parcerias,
assim como se articulando com outros grupos, tais como, Articulação de Agroecologia do Rio de
Janeiro, Articulação de Agricultura Urbana, Rede Brasileira de Justiça Ambiental, entre outros.
A Serra da Misericórdia abrange cerca de 44Km2 no município do Rio de Janeiro, e está
localizada após uma faixa de baixada de aproximadamente 6Km ao norte do Maciço da Tijuca e a
3Km da costa oeste da Baia de Guanabara no ponto mais próximo de seu relevo, o bairro da
Maré. O maciço da Misericórdia chega a aproximados 260 metros de altitude em seu pico
culminante na Serra do Juramento, Figura 35.

Figura 35. Vista do ponto mais alto da Serra da Misericórdia, o “Pico 360°”.
Fonte: Juliana Arruda, 2009.

Estando dentro da macrobacia hidrográfica da Baia de Guanabara destacam-se como
principais corpos hídricos da região: o Canal do Cunha, o Canal da Penha, os rios Jacaré, Faria,
Timbó (que tem suas águas enriquecidas por inúmeros afluentes na Serra da Misericórdia), FariaTimbó, Cachorros (com suas nascentes na Misericórdia), Irajá e Ramos; onde se situa a Praia de
Ramos, considerada pelos órgãos públicos como “a mais poluída do Brasil”.
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Não há nenhum programa de controle sobre a poluição dos bairros circundantes ao maciço
da Misericórdia, o que se agrava ainda mais com a existência de três pedreiras com suas jazidas
de granito na região. A ausência de fiscalização se repete na emissão do esgoto industrial, desta
forma a água dos rios da Serra da Misericórdia transporta metais pesados e detritos orgânicos
para a Baia de Guanabara.
Na área central da Serra a atividade de exploração mineral está cada vez mais acentuada,
o que dificulta a recuperação ambiental. Essa situação de risco constante vem motivando as
comunidades a participar das ações de associações de moradores, grupos e ONGs que atuam na
Serra, promovendo a recuperação e a preservação de seu ambiente natural.
Em seu histórico de lutas o Verdejar enfrentou muitas dificuldades, principalmente em
relação ao uso do solo e a gestão ambiental da Serra da Misericórdia, tornando a priori a
iniciativa da instituição vista com maus olhares pelos moradores da Serra.
Os projetos da instituição esbarram em diversos interesses conflitantes, além disso, há
uma grande preocupação em recuperar a Serra invadida pela mineração, usada como rota para o
tráfico e disputada por loteadores.
“Então, a gente enxergou na agroecologia, e aí urbana, pela nossa localização, uma
saída, uma resposta pra essa situação, até de isolamento que existe entre a população e as
áreas verdes, estigmatizadas, onde existe ‘desova’ na região das áreas verdes, nos
terrenos baldios. Quando a gente começou a fazer o trabalho aqui, inclusive essa horta
aqui serviu como fronteira, como marco final pra invasão. Porque a comunidade
expandiu um pouco fizemos essa horta aqui para frear esse crescimento e a partir dessa
horta, a gente começou a deslumbrar e a entender, nas articulações a gente começou a
aprender e ver que tem um potencial muito grande de trabalhar essa questão da
alimentação aqui” (Coordenador da ONG Verdejar, 23/01/2010).

Os diversos problemas sociais e ambientais gerados pela falta de um planejamento urbano
adequado para a região colocam em primeiro plano a preocupação com o ambiente.
Um dos principais conflitos de uso do solo está relacionado às ocupações irregulares das
áreas verdes da Serra. Chama a atenção a preocupação de um dos coordenadores do grupo em
relação ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que vem realizando obras no
Complexo do Alemão e nas favelas adjacentes à Serra da Misericórdia. Segundo ele
“... o programa faz o remanejamento das pessoas para outras casas, sendo que elas
passam a pagar água, luz, condomínio e na antiga casa o morador não pagava nada.
Então quando ela vai para a nova residência e não tem nenhum programa de
profissionalização, de incentivo de trabalho e renda, ela não tem outra opção, a não ser
‘vou vender ou alugar isso aqui e vou voltar para a favela, voltar pro morro’. Quando ela
voltar, não vai voltar para onde morava, porque onde ela morou virou uma pista, um
equipamento público. Ela vai procurar outras ‘áreas livres’ para poder construir. E a
gente está com medo do que vai acontecer nesse ano e no ano que vem” (Coordenador
da ONG Verdejar, 23/01/2010).

Ao se pensar principalmente sobre as condições ambientais e de qualidade de vida local,
pois nesse cenário convivem diversos agentes poluidores, misturados a uma demanda
crescente de ocupação por habitações populares das áreas verdes e condomínios
verticais nas áreas urbanizadas, numa região sem qualquer definição de uso e marcada
pela omissão do poder público há muitos anos. Não se pode deixar de ressaltar a
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presença de grandes jazidas de exploração mineral, convivendo com os bairros mais
populosos da região.
Dentre os devastadores da Serra da Misericórdia, as pedreiras são, sem dúvida, os agentes
mais nefastos, pois os danos que causam são irreversíveis. Segundo o diagnóstico ambiental
realizado por Cláudio Martins, geólogo, professor da UFF, as áreas de mineração na Serra da
Misericórdia apresentam-se bastante degradadas “com amplas faixas de terreno expostas à erosão
laminar em sulcos, dificultando assim a regeneração da vegetação”. Ainda de acordo com
Martins, “tais áreas degradadas definem verdadeiras ‘ilhas de calor’ no âmbito urbano e
configuram processo de desertificação no sentido ecológico”.

Figura 36. Placa na sede da ONG, sinalizando a APARU na Serra da Misericórdia.
Fonte: Daiane Antonio dos Santos, 2011.

A atividade mineradora (Figura 37) causou a degradação da área, destruindo os topos de
morros, eliminando nascentes e a vegetação. Foram poucas as formações naturais peculiares da
Serra da Misericórdia que resistiram à destruição. Citamos a Pedra da Penha e a Pedra Bicuda a
primeira por abrigar a Igreja da Penha e a segunda por atuação da sociedade civil organizada.
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Figura 37. Área de mineração na Serra da Misericórdia.
Fonte: Juliana Arruda, 2009.

Além de causarem danos irreversíveis ao maciço, destruindo nascentes e vegetação, as
explosões lançam partículas sólidas no ar, que somadas à poluição química proveniente do
parque industrial, contribui muito para o aumento dos casos de Infecções Agudas Respiratórias
(IRA) entre a população da região.
O grupo Verdejar surgiu em um momento de intensa propagação de moradias
desordenadas, precisamente para fazer o inverso do que vinha ocorrendo ao longo dos anos em
áreas de proteção ambiental no Rio de Janeiro. Além disso, buscava o equilíbrio natural da área
por meio de atividades de sensibilização social, buscando a associação entre a matriz
agroecológica no manejo da área de vegetação nativa e na produção de alimentos.
A principal prática da ONG Verdejar está nas técnicas agroflorestais, através da
implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF) a partir do ideário que ao mesmo tempo que
pretende reflorestar a Serra da Misericórdia realiza o cultivo de plantas destinadas ao consumo da
comunidade e dos seus coordenadores.
A ONG tem como objetivo a preservação da Serra e de certa forma tentar impedir o
processo de expansão urbana desordenada e assim manter uma das poucas áreas verdes existentes
na região, que possui 27 bairros e 5 conjuntos de favelas. Isso se confirma na fala de um de seus
coordenadores
“... hoje você vê a proposta absurda da prefeitura do Rio de Janeiro em fazer um muro na
Rocinha. Eles oferecem alguns benefícios para as moradias, para as casas e pouco
beneficio para as áreas verdes. E aí, eles estimulam e incentivam um dos maiores
problemas do mundo que é a separação do homem da natureza, esse distanciamento.
Então, o muro só incentiva esse distanciamento e a agroecologia é o contrário. A
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agroecologia estimula o contato, a relação do ser humano com a natureza, com a terra,
com as árvores, com os animais. Para recuperar e preservar as áreas verdes em áreas
urbanas, eu acho fundamental ter a agroecologia, fundamental! Para promover
justamente esta integração. Porque os problemas ambientais que as áreas verdes
enfrentam, hoje, são problemas de falta de informação, falta de relação das pessoas, de
proximidade com a natureza. Então, se a agroecologia consegue lidar com esses
problemas, ela é uma aliada. Sem dúvida!” (Coordenador da ONG Verdejar,
23/01/2010).

A entidade é composta por poucos integrantes fixos e os recursos financeiros variam ao
longo do ano em volume e periodicidade, pois são provenientes de doações de moradores,
comerciantes do bairro e execução de projetos ambientais junto a instituições diversas (SESI, ASPTA, escolas da região, secretarias municipais, etc.).
No ano de 2010 a ONG conseguiu a aprovação de um novo projeto, com financiamento
da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, chamado “Eco Escola”, que propõe gestão
ambiental do espaço escolar a partir da educação ambiental.
Segundo Loureiro (2006) um fator determinante em relação aos problemas enfrentados
pelas ONGs esta na organização da infraestrutura, no número reduzido de militantes e na
ausência de organicidade na luta social.
Quanto aos dois primeiros problemas levantados pelo autor, estes se confirmam na ONG
Verdejar, o que pode ser percebido na entrevista com um dos coordenadores da ONG quando o
mesmo fala, sobre a manutenção financeira da instituição.
“... mas assim são as coisas, consegue uma vez e depois demora um pouco, esse ano a
gente esta pensando em trabalhar em projetos, pra ter recursos para manter um pouco
mais de pessoas trabalhando nessa área, na manutenção, a parte de agrofloresta mesmo e
a de Educação Ambiental pra essas comunidades próximas” (Coordenador da ONG
Verdejar, 18/03/2009).
“... aqui é mais por colaboração mesmo, não existe a coisa assim sistematizada,
organizada, o pessoal aqui é meio na base do improviso, eu acho até que tinha que ter
mais, ser mais elaborado esse movimento” (Coordenador da ONG Verdejar,
18/03/2009).
“hoje nosso trabalho aqui, o SAF urbano só existe por conta do associativismo, por conta
dos mutirões. Então, isso seria praticamente impossível manter um trabalho desse aqui
prático, né? De manutenção. Se você andar dentro desse SAF você vê que falta alguma
manutenção, da expansão dele e tudo mais, e é muito mais por conta disso, por falta de
mão de obra” (Coordenador da ONG Verdejar, 23/01/2010).

No entanto em relação ao terceiro problema, ausência de organicidade, o mesmo não é um
problema na Verdejar, haja vista que a mesma demonstra capacidade política para sustentar
posições antagônicas através de parceiros afinados com seus objetivos. Além disso, atualmente
com a acessibilidade dos computadores e a disseminação da internet, algumas entidades
ganharam mais aparatos profissionais, além de parcerias com o Estado. Isto influencia na
organicidade dessas entidades e no aumento de recursos adquiridos por meio da concorrência em
editais de apoio financeiro.
Para se ter ideia da organicidade da ONG e seus parceiros, no Complexo do Alemão, logo
após o anúncio de que a comunidade seria uma das contempladas pelo PAC, foi criado o Comitê
de Desenvolvimento Local da Serra da Misericórdia. "A perspectiva do comitê é criar canais
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para qualificar o diálogo com o poder público e a sociedade civil, além de realizar o perfil
socioeconômico da região, ampliando para as comunidades vizinhas. Assim, teremos
informações técnicas qualificadas para aprofundarmos a participação social nas intervenções
públicas na região”, conclui o coordenador do grupo Raízes em Movimento, Alan Brum
Pinheiro (IBASE, 2008).
A instituição trabalha com voluntários, que todos os meses se organizam para os mutirões.
Os mutirões servem para a conservação e a manutenção do espaço, nestes momentos, são
realizadas atividades de manutenção, trilhas, recolhimento de lixo, plantio de mudas, capina
preventiva contra incêndios e outras atividades, ao final do mutirão é servido um almoço aos
participantes e o dia termina normalmente com atividades culturais.

Figura 38. Dia de Mutirão na ONG Verdejar com almoço ecológico.
Fonte: Juliana Arruda, 2009.
“Tem dia aqui que você tem uma atividade com gente de vários lugares da cidade, zona
norte, zona sul, zona oeste, de várias condições sociais, às vezes até de outros países, de
outros estados e todo mundo junto, trabalhando, dançando, se divertindo, comendo”
(Coordenador da ONG Verdejar, 23/01/2010).

Essas atividades propõem uma vivência aos participantes com as práticas que a Verdejar
possui. A proposta do trabalho é realizar agricultura urbana agroecológica, com ações de
reaproveitamento de materiais, recuperação de áreas degradadas, alimento vivo, sistemas
agroflorestais e interação com a comunidade local.
Com esta metodologia a ONG vai agregando mais pessoas com interesse em suas
temáticas e para a prática de preservação na Serra. Inclusive um dos coordenadores atual entrou
para o grupo após uma destas atividades no ano de 2004.
“Eu conheci através de propaganda, divulgação da caminhada que fazem aqui, então foi
através dessa caminhada que eu conheci o Verdejar ai de lá para cá já faz parte da minha
vida” (Coordenador da ONG Verdejar, 18/03/2009).
111

Figura 39. Caminhada na trilha da Serra da Misericórdia.
Fonte: Juliana Arruda, 2009.

“Quando o Luiz iniciou esse trabalho aqui e eu fui me envolvendo isso transformou a
minha vida de uma maneira fantástica, porque eu não tinha menor perspectiva de fazer
faculdade, nem de estudar, nem de nada disso. A minha visão era totalmente outra.
Depois de ter contato, eu fiz faculdade de Gestão ambiental e agora vou iniciar
Geografia. E tenho uma vivência de como foi fundamental na minha vida esse trabalho,
me transformou e transforma as pessoas” (Coordenador da ONG Verdejar, 23/01/2010).

Duas vezes por ano a Verdejar realiza o “Domingo Ecológico”. Sempre no Dia da Árvore
e na Semana do Meio Ambiente, o projeto realiza oficinas de educação ambiental em escolas
públicas da região, caminhadas e organiza atividades ecológicas e culturais com a comunidade.
Durante as festividades de final de ano, também é realizado com as crianças da
comunidade Sérgio e Silva o evento “Verdejar de Natal”, através do qual são desenvolvidas
atividades de educação ambiental com crianças moradoras da região e com apoio do comércio
local são distribuídos brinquedos com a presença do Papai Noel.
Desde ano de 2002 o Verdejar em parceria com o Grêmio Recreativo Escola de Samba
Boêmios de Inhaúma promove a “Ala Verdejar”, com o intuito de fortalecer a escola de samba
incentivando a comunidade a participar de suas atividades incentivando a cultura popular local.
Em 2007, a escola apresentou um enredo ecológico falando sobre as histórias e lendas indígenas
locais envolvendo o meio ambiente. O Verdejar colaborou na pesquisa para formação do enredo
juntamente com o presidente do G.R.E.S. Boêmios de Inhaúma.
Outra característica do grupo está na constante procura por formação. Há um amplo
envolvimento com cursos, simpósios, congressos e encontros que abordem as temáticas
trabalhadas pelo grupo como Agricultura Urbana, Agroecologia e Alimentação Saudável.
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O objetivo futuro da ONG é estabelecer um Centro Comunitário de Produção de
Alimentos para o entorno da comunidade localizada na Serra da Misericórdia. Este desafio
permite que ao longo de alguns anos, devido à urbanização acelerada e a culminância nas fortes
mudanças nas práticas agrícolas urbanas e periurbanas (CARVALHO e KNAUSS, 2007) se
consiga aproximar ou reaproximar as pessoas dessa atividade.
Um dos desafios vistos também nas cidades se encontra no aumento da competição, pois
normalmente o produtor urbano não é detentor da área que cultiva o que o deixa à margem do
interesse do proprietário da terra e da condescendência por parte do poder público (ARRUDA,
2006). Em contrapartida, existem ações dos movimentos ambientais e de moradores das áreas
afetadas por essas transformações, com o propósito de preservação dos espaços rurais e de seus
recursos naturais.
Atualmente há um grande respeito quanto ao trabalho que desenvolve na comunidade,
além de determinada conivência devido às ações que impediram a expansão urbana e
aumentaram a floresta, proporcionando um ambiente muito mais agradável à localidade.
A amplitude do movimento ambientalista, do qual a Verdejar participa, assim assinala
Castells (1999) se nos propuséssemos a avaliar os movimentos sociais por sua produtividade
histórica, a saber, por seu impacto em valores culturais e instituições da sociedade, poderíamos
afirmar que o movimento ambientalista do último quarto desse século conquistou posição de
destaque no cenário da aventura humana.
A ideia em resgatar os jovens da região para as atividades da ONG se faz necessária, na
concepção do Verdejar, pela oportunidade de representação da entidade em obter um
reconhecimento das suas ações e, além disso, oportuniza a inserção desses em um meio
multicultural, o qual a responsabilidade ambiental, a cultura, alimentação saudável são difundidos
de modo a trazer melhorias na qualidade de vida dessas pessoas. Haja a vista a missão da ONG,
que é “fomentar o desenvolvimento sustentável socioambiental da zona norte da cidade do rio de
janeiro através de atividades de educação, preservação, recuperação e gestão ambiental no
maciço da serra da misericórdia e comunidades de seu entorno, valorizando a cultura, saberes e
vivências de seus habitantes para enfrentar o paradigma de degradação desta região”.
Na ONG Verdejar, as práticas culturais na Serra da Misericórdia são caracterizadas pelo o
Sr. Luiz Poeta, principal idealizador, como um alicerce experimental. A produção de alimentos é
principalmente decorrente da aproximação da ONG com a comunidade que gera, por sinal, uma
satisfação e conhecimento em obterem alimentos de qualidade e livres de agrotóxico.
Esta práxis se confirma na entrevista com o coordenador que fala sobre a relevância das
atividades de agrícolas realizadas em um contexto urbano
“Eu acho relevante sim, porque na cidade em si, a pessoa pensa muito em consumo,
pensa em cinema, teatro, televisão, ir ao shopping e esquece muito da agricultura, essa
parte de natureza. Então isso é uma forma da pessoa ter um relacionamento mais direto
com a natureza, sair daquela rotina que é o trabalho (chega em casa, vê televisão ou vai
pra escola) ... faz a gente refletir também sobre a questão da alimentação, pensar em
muitas coisas, a questão dos transgênicos, quando você começa a trabalhar com
agricultura, seja da maneira que for, você começa a refletir sobre essas coisas que
acontecem relacionadas à saúde alimentar, aos transgênicos, à monocultura, aos
agrotóxicos, você começa a pensar no meio ambiente” (Coordenador da ONG Verdejar,
18/03/2009).
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A Verdejar também defende a criação de um "parque ecológico, cultural, científico e
esportivo" ligando os bairros de Engenho da Rainha, Olaria, Inhaúma e Vila da Penha.
A ideia é reflorestar 70% e deixar 30% para as atividades sociais. E, recentemente,
iniciou uma campanha pela implantação de um "corredor ecológico urbano" ligando o Parque
Nacional da Tijuca à Serra da Misericórdia. As duas áreas estão separadas por cerca de 1
quilômetro, que corta o bairro de Cascadura.
Diante do que já foi exposto a respeito da ONG Verdejar, é possível afirmar que existe um
movimento fomentador de agricultura urbana organizado pela ONG Verdejar, iniciada pelos
coordenadores e voluntários da instituição, ainda que essa iniciativa não obtenha finalidade
comercial para a sustentabilidade financeira do grupo (SANTOS, 2010).
A entidade busca propor uma maior interação do homem com a natureza, a partir do
momento que propõe eventos de aproximação do público com a localização da sede da ONG, na
Serra da Misericórdia.
A agroecologia é o tema mais discutido nos encontros, possivelmente pelo manejo
realizado de toda área ser influenciado pelos princípios norteadores da agroecologia, os quais
priorizam a harmonificação dos aparatos ecológicos e sociais, associados à produção de
alimentos.
Outro tema constante é a segurança alimentar e nutricional, difundida nos momentos de
produção de vegetais livres de resíduos agroquímicos e na produção de sementes germinadas,
nova tecnologia utilizada para consumo de verduras com maior teor nutricional.
Quanto aos riscos que a atividade possui, um dos coordenadores coloca a certificação dos
produtos como o principal deles. Segundo as respostas da entrevista realizada, o mesmo expõe a
dificuldade que o grupo encontraria para certificar os seus produtos como agroecológicos.
“A certificação certamente será um problema, porque você vê que aqui entra cachorro,
tem gato, as casas são muito próximas. Então, para você fazer aqui um trabalhado que
possa ter um certificado para comercialização é um pouco complicado, não é impossível.
Dá para fazer, inclusive a gente está trabalhando para isso. A Verdejar almeja fazer isso,
mas isso é um risco” (Coordenador da ONG Verdejar, 23/01/2010).

Outro risco relatado pelo mesmo coordenador é um risco físico direto, relacionado às
queimadas, aos incêndios, que são causados por várias razões, dentre elas: rituais religiosos,
queda de balões, abertura de clareiras para futuras invasões.
“... a gente está agora no Maciço da Tijuca, a Serra da Misericórdia. Esse lado todo do
Maciço da Tijuca é todo Parque Nacional, mas você não tem uma entrada, um Portal, um
Centro de Educação Ambiental, não tem gente para dar informação nenhuma. Aqui
(Serra da Misericórdia) é ainda pior, porque aqui é uma Serra que, às vezes, as pessoas
nem se tocam que ela existe. É o quarto maior maciço do Rio de Janeiro. Então é assim,
com a falta de educação ambiental a gente enfrenta uma série de problemas que aí são
esses outros que eu estou te falando: queimadas, invasões” (Coordenador da ONG
Verdejar, 23/01/2010).

Para concluir a explanação sobre o grupo, uma informação que ainda não foi destacada é a
participação da ONG na Rede de Economia Solidária.
Economia Solidária pode ser compreendida como prática social de resgate da luta
histórica e sistemática dos trabalhadores e trabalhadoras, como defesa contra a exploração do
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trabalho humano e como alternativa ao modo de produção capitalista de organizar as relações
sociais dos seres humanos entre si e destes com a natureza (COSTA et al., 2006).
A economia solidária esta ligada ao desenvolvimento local. Com o aumento do
rendimento do trabalho associado, há a busca por promover o desenvolvimento local dos
aspectos econômico e social, sendo que este se define como o processo que mobiliza
pessoas e instituições buscando a transformação da economia e da sociedade locais,
criando oportunidades de trabalho e renda, superando dificuldades para favorecer a
melhoria das condições de vida da população local (Jesus, citado por CATTANI, 2003,
p.72).

A economia solidária tem por base a autogestão e a autonomia de cada grupo de
produção, de unidade ou empreendimento e pela igualdade entre os seus membros. Ela aproveita
a mudança nas relações de produção provocada pelo grande capital para lançar os alicerces de
novas formas de organização da produção, à base de uma lógica oposta àquela que rege o
mercado capitalista. Tudo leva a acreditar que a economia solidária permitirá, ao cabo de alguns
anos, dar a muitos, que esperam em vão um novo emprego, a oportunidade de se reintegrar à
produção por conta própria individual ou coletivamente (SINGER, 2002).
A empresa solidária se administra democraticamente, ou seja, pratica a autogestão,
quando são pequenas as decisões são tomados em assembleias, mas quando são maiores os sócios
elegem delegados por seção ou departamento, que se reuniram para deliberar em nome de todos.
As ordens e instruções devem fluir de baixo para cima e as demandas e informações de cima Para
baixo. Para a realização da autogestão, é preciso que todos os sócios se informem do que ocorre
na empresa e das alternativas disponíveis para a resolução de cada problema (SINGER, 2002).
“... mas na minha opinião, acho que tem que ter uma hierarquia mínima, mas não de uma
pessoa e sim de pessoas, por um conselho, uma coordenação. Por pessoas que possam
estar à frente e se responsabilizar pelas atividades, porque às vezes como as coisas são
coletivas, mas não tem uma responsabilização das atividades, das ações, tudo corre
muito solto, geralmente acontecem, chegam a acontecer, mas às vezes não acontecem e
às vezes quando acontecem, ficam em um nível mais baixo do que poderiam, pela
quantidade, pelo potencial das pessoas que de repente estariam envolvidas naquilo ali”
(Coordenador da ONG Verdejar, 23/01/2010).

A partir da lógica da economia solidária, foi possível perceber na fala de um dos
coordenadores do grupo que atualmente, a ONG vem tentando se reorganizar com o foco na
autogestão, principalmente quando se refere ao dia-a-dia do trabalho coletivo envolvendo pessoas
diferentes com um objetivo comum.
“A gente já fez planejamento do Verdejar de não definir muito, de não responsabilizar,
de não criar um responsável pelas coisas e por isso as coisas não andaram, não
funcionaram, e aí depois a coisa veio mudando e agora, por exemplo, no Verdejar, hoje,
a gente tem caminhado pra criação de grupos de trabalho, tem uma secretaria executiva
que coordena o geral da instituição. A gente tem caminhado pra esse modelo, pra depois
experimentar uma coisa coletiva da autogestão, mesmo intuitivamente, sem muita base
teórica e tudo mais, muito mais pela experiência e aí a gente experimentou e teve
problema, muita coisa avançou também, né? Eu acho que tem que ter hierarquia, mas
não essa hierarquia estabelecida, de um mandar e todo mundo obedecer, seria um
híbrido, eu acho, entre autogestão e hierarquia mais rígida, eu acho que as coisas
funcionam mais e melhor” (Coordenador da ONG Verdejar, 23/01/2010).
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Se forem compreendidas como parte de um sistema abrangente de ação social e não como
iniciativas isoladas, as ações de promoção de economia solidária e da agroecologia, em suas
diferentes escalas, incorporam, a luta pela construção de uma sociedade sustentável como um
núcleo comum de problematização.
É fundamental, compreender, no entanto, que nas práticas cotidianas desses grupos e
organizações, a resistência ao capitalismo e a sobrevivência dentro do capitalismo fazem
parte de uma equação. Em seu agir, estão presentes demandas e contradições de
diferentes tipos, refletindo os múltiplos pertencimentos através dos quais se constroem
suas identidades (SCHMITT e TYGEL, 2009, p.106).

A partir da análise das entrevistas e observações de campo foi possível perceber que a
ONG Verdejar promove atividades de AU para preservação ambiental seguindo os critérios
adotados pela Agroecologia, assim como é relevante sua articulação tanto localmente como
regionalmente no município do Rio de Janeiro, no contexto da agricultura urbana e da economia
solidária.
3.3.2. Rede Fitovida Movimento Popular de Saúde Alternativa
A Rede Fitovida Movimento Popular de Saúde Alternativa é uma organização presente
em 24 municípios no estado do Rio de Janeiro, formada por 108 grupos de pessoas voluntárias
que se organizam para preparação de medicamentos fitoterápicos em cozinhas comunitárias.
A maior parte desses grupos se organizou na década de 80, a partir da iniciativa da CNBB
de promover, em 1981, a Campanha da Fraternidade com o lema “Saúde para Todos”.
Segundo Marins e Mendonça (2007, p. 11)
as reflexões sobre as realidades locais realizadas durante a campanha fizeram com que as
lideranças da igreja e das comunidades percebessem que já tinham em mãos um
poderoso instrumento para promover a melhoria da qualidade de vida da população que
sofria com as consequências dos precários serviços de saúde oferecidos pelo Estado.
Práticas populares de tratamento de doenças e enfermidades baseadas no uso de
remédios caseiros elaborados com plantas medicinais eram muito comuns nas
comunidades, apresentavam grande eficiência e não vinham recebendo o seu devido
valor e apoio.

Assim surge a Rede Fitovida, com início no final da década de 90 após três assessores de
diferentes grupos populares no estado do Rio de Janeiro se conhecerem e observarem que havia
uma necessidade de articulação das iniciativas que estavam relacionadas à saúde alternativa no
estado, e em 1999 estes fizeram um mapeamento dos grupos que trabalhavam com a manipulação
das ervas medicinais com o intuito de promover o crescimento e a troca entre esses, conservando
o saber popular das ervas.
Analisando o mapeamento eles puderam observar que existiam muitos grupos isolados,
que trabalhavam com ervas medicinais e geralmente eram mulheres jovens e idosas, que não
tinham nenhum apoio financeiro e que atuavam em suas casas ou nas igrejas, muitas vezes com
medo de que suas práticas fossem criminalizadas, por não possuírem autorização oficial para a
elaboração de seus produtos medicinais.
Após o mapeamento, no ano 2000 aconteceu o I Encontro Estadual Popular de Terapias
Alternativas em Saúde, em que foram promovidos, além da troca de experiência, alguns
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encaminhamentos para que o trabalho tivesse continuidade. Este encontro, mais tarde, foi
denominado como o primeiro Encontrão da Rede Fitovida.
Depois do primeiro Encontrão, as visitas de intercâmbio entre os grupos se tornaram mais
frequentes. Por meio delas foram sendo construídas as teias da rede, em um processo horizontal
de trocas que se deu independentemente de questões partidárias ou religiosas. Dessa forma, a
identidade da rede foi aos poucos sendo construída em torno de quatorze princípios norteadores.
Estes princípios surgiram da experiência e do empenho dos grupos de saúde alternativa
espalhados pelo estado do Rio de Janeiro e foram aprovados em 2001, no II Encontro Estadual de
Trocas de Experiências em Saúde Alternativa.
Tomando os princípios da organização como fios condutores da narrativa da sua relação
com a agricultura urbana e, no que concerne a esta tese, à agroecologia e à segurança alimentar e
nutricional se segue a discussão destes temas em relação aos dados levantados.
1. Praticar a solidariedade e ter comprometimento com a transformação da
sociedade, valorizando pequenas experiências e a multiplicação delas
As relações que ocorrem nas mais distintas esferas da vida social, na família, no trabalho,
no lazer, nos espaços públicos em geral, devem ser observadas e analisadas dentro de um
contexto cultural e histórico específico.
A atuação da Rede Fitovida em prol da saúde no seu sentido pleno (espiritual, social,
biológico e mental) está articulada à valorização do conhecimento e das iniciativas de cultivo e
uso de plantas medicinais, independente da escala de produção, mas fundamentalmente, no
sentido que esta prática tem na vida das pessoas que a praticam. Esta constatação foi fruto de
análise de vários momentos de contato com o grupo, nos encontros durante as observações de
campo e se confirma nas entrevistas realizadas.
“Dá outro sentido na vida delas por que a pessoa tá na cidade e vai perdendo a conexão
com a natureza, então quando ela, ou se ela nunca praticou e ela começa a praticar, ou
volta a praticar, ela vai novamente se reconhecendo, ela vai religando, essa iniciativa de
estar plantando de estar ativo na AU é uma forma de se religar com o seu eu interior, por
que a natureza tem uma simbologia, um papel na vida muito forte, de estar trazendo a
natureza pra tua vida, melhorando sua alimentação, se re-conectando com as formas de
curar, eu acho que é muito legal” (Ex-estagiária da AS-PTA, 07/07/2010).

O incentivo ao investimento em áreas públicas ou privadas ociosas para melhoria das
condições dos quintais subaproveitados garante a melhoria da qualidade de vida da população,
melhor aproveitamento de espaços pequenos, utilização de resíduos orgânicos para a manutenção
de nutrientes na horta, utilização de embalagens recicláveis como suporte das plantas; melhor
aproveitamento de espaços ociosos, evitando o acúmulo de lixo e entulhos ou o crescimento
desordenado de plantas daninhas, onde poderiam abrigar-se insetos peçonhentos e pequenos
animais prejudiciais à saúde humana.
“Olha, pra mim, é uma coisa maravilhosa, é muito bom, você poder aproveitar seu
quintal, quem não tem espaço pode plantar dentro da latinha, dentro da bacia, qualquer
lugar você planta, e ajuda muita gente principalmente a gente no nosso hábito do dia-adia, da nossa alimentação, que a gente depende de uma salsinha, depende de uma
cebolinha, de uma hortelã, o remédio, o chazinho, todas essa folhas, então todas essas
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ervinhas, essa verduras, legumes, isso pra mim seria maravilhoso se pudesse continuar
esse trabalho e realmente ter êxito” (Coordenadora do Espaço Solidário do Lote XV,
02/03/2010).

Em relação à mudança social que a prática de cultivo nos quintais pode trazer à vida das
pessoas a ex-estagiária da AS-PTA fala a respeito de uma integrante da Pastoral que também
atuava na Rede que
“revolucionou o quintal dela, ela fez um sistema muito integrado, ela tinha mais de cem
espécies, ela ajudou o marido dela a se curar de um câncer, ela era da Pastoral da
Criança, mas acabava se envolvendo com a Rede Fitovida em função de toda a conexão
que acontecia na época, por conta do projeto de AU (da AS-PTA) que estava sempre
juntando esse pessoal. (...) é mais um exemplo de uma pessoa que esta sempre se
transformando em função do trabalho” (Ex-estagiária da AS-PTA, 07/07/2010).

2. Não ter fins lucrativos. Os recursos gerados se destinarão para a continuação do
trabalho da comunidade e nunca serão destinados ao benefício das pessoas do grupo.
Priorizar sempre as trocas solidárias. Facilitar para que as pessoas se tornem agentes
protagonistas e não meros consumidores
“Nós damos de graça pra quem não podem pagar, eles levam de graça como o pessoal do
mutirão, mas as pessoas que podem pagar nós cobramos dois reais, o de bronquite é três,
esse que é vitamina é três também, o mais caro é três” (Coordenadora do espaço
solidário Lote XV, 02/03/2010)

Quanto aos motivos da cobrança simbólica pela venda dos produtos a coordenadora
explica que
“é mais pra manter se não vamos manter com o que? Nós temos que ter essa ajuda né, eu
preparo também o sabão do óleo saturado que é também pra vender, que é também pra
arrecadar fundos, agente viu também que o óleo está estragando a natureza, entopem os
ralos” (Coordenadora do espaço solidário Lote XV, 02/03/2010).

A garantia do acesso às informações sobre consumo e educação alimentar é fundamental
no contexto social atual. O estímulo ao consumo das hortaliças produzidas pode garantir uma
alimentação sadia, rica em vitaminas e sais minerais e nutrientes indispensáveis a saúde, além de
combater o desperdício dos alimentos.
“Na realidade da baixada é indispensável, se a gente soubesse cultivar, e depois
aproveitar bem os alimentos, seria uma saída, ou pelo menos uma porta pra sair de
situações de miséria mesmo. Essa experiência que motivou a abertura das cozinhas
alternativas no Lote XV foi porque uma família não tinha o que comer, então, se fosse
educada a cultivar algo até mesmo dentro da sua casa ou no quintal, talvez fosse uma
possibilidade da gente fugir dessa situação, na área nossa de querer transformar a
realidade, é indispensável isso, é uma forma alternativa dentro do capitalismo que você
vive pelo capital” (Padre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 04/03/2010).
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3. Cuidar da natureza, lutando contra todo tipo de violência contra ela e
preservando sua diversidade. Pensar sempre em plantar toda vez que necessitar, colher ou
usar uma planta medicinal. Valorizar as plantas regionais e incentivar hortas comunitárias
As atividades de agricultura urbana conduzidas através do manejo orgânico, com enfoque
agroecológico, têm o compromisso de manter e/ou recuperar a biodiversidade dos
agroecossistemas e do entorno, ao mesmo tempo em que possibilitam aumento de renda para a
família ao agregar valor aos produtos e ampliar o mercado, facilitando a comercialização
(AQUINO e ASSIS, 2007).
“Eu que morei em zona Rural, sabia que a pobreza era grande, mas, não tanta como na
cidade, por que na cidade se você não tem dinheiro pra comprar você não come, e nada,
hoje por você tem uma horta comunitária, ou uma horta dentro da sua casa, horta
simples, a gente conhece pessoas aqui que tem, coisa simples, então você de onde tirar
alguma coisa, ou você partilhar com outro que não tem, alguma coisa que você cultivou”
(Padre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 04/03/2010).

Na AU o fator de ordem cultural tem um peso bastante significativo quando se fala em
plantas medicinais. E o trabalho que a Rede Fitovida realiza compreende que a alimentação é
uma forma de cura preventiva, e os remédios com as ervas medicinais são uma forma de curar
consequências.
“A Rede Fitovida ela traz a coisa da saúde da cura, só que eles têm uma visão mais
holística que não é visão da homeopatia, eles tem uma visão da alimentação como uma
forma de cura preventiva, a maioria das salinhas tinha uma consciência de que a
alimentação é uma forma de cura preventiva, assim como os remédios que elas faziam é
uma forma de curar consequência, acho que em todas as salas as pessoas tinham uma
consciência bem grande, pelo menos para o consumo de legumes, verduras e frutas” (Exestagiária da AS-PTA, 07/07/2010).

“Não adianta um médico passar um remédio, se a pessoa não tiver uma alimentação boa,
a pessoa tem que comer verdura, legume, tudo isso também é remédio” (Coordenadora
do espaço solidário no Lote XV, 02/03/2010).

Com isso é relevante pensar esse tema na cidade do Rio de Janeiro não só apenas como
resgate mais também como qualidade de vida, em resposta à baixa qualidade da área pública de
saúde.
“Pessoas que vieram de outros estados e que teve essa cultura que ficou meio abafada,
meio que sufocada, assim com um tempo isso foi fluindo e uma das motivações foi a má
qualidade da saúde pública, só que hoje eu já não vejo nem mais por esse lado, acho que
a saúde pública foi um fator, mas acho que hoje as pessoas veem isso como uma forma
de qualidade de vida mesmo” (Integrante da Comissão da Rede Fitovida, 04/02/2010).
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4. Facilitar e fortalecer o movimento de organização, as trocas de experiências e a
articulação entre os grupos, mas sempre respeitando as diferenças e mantendo a autonomia
de cada grupo. Um grupo não deve querer mandar no outro e sim trocar com o outro.
Manter uma direção descentralizada
A valorização da troca de informações entre vizinhos, criando oportunidades para o
desenvolvimento de grupos, o incentivo a uma cultura solidária e de boas relações de vizinhança,
valorização da produção local de alimentos e outras plantas úteis, como medicinais e
ornamentais, fortalecem a cultura popular e criando oportunidades para o associativismo e além
da formação de lideranças e trocas de experiências.
“É indispensável. A gente procura fazer todo trabalho social no coletivo, por que além
de ser um exercício pessoal, em saber respeitar os outros é uma forma de educação,
quando, por exemplo, a gente tem um trabalho na pastoral da criança, que a gente poça
decidir e discutir os problemas que a gente encontra nas famílias juntos, é uma forma da
gente fomentar uma transformação disso. E aí a gente descobre outras coisas, outros
dons de cada um, e também outros meios pra poder sair dessa situação, e daí nascem às
organizações populares” (Padre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 04/03/2010).

“É muito bom, é até bom pra nossa autoestima, que na medida em que você ta fazendo
alguma coisa que é pro bem estar do outro você também se sente bem com você, se sente
valorizada, não só eu como todo o nosso grupo, sou muito feliz aqui graças a Deus,
passa a conhecer muita gente, tem grandes oportunidades de participar de vários
encontros, encontros bons que eu valorizo muito isso, que através deles a gente aprende
muita coisa e não só aprende mais também ensina, através das oficinas, através do bate
papo um com o outro, isso pra mim é maravilhoso” (Coordenadora do espaço solidário
Lote XV, 02/03/2010).

5. Participar da luta pela valorização de uma vida simples, mas com dignidade. Uma
comunidade sem dignidade não é natural e nem saudável
Segundo Weitzman (2007), as mulheres são as principais responsáveis no trabalho feito
em quintais e na conservação do ambiente domiciliar, e em sua maioria não representam a
comunidade em espaços públicos, sendo o homem o “porta-voz”. Contudo as mulheres da Rede
fortalecem as práticas de AU e de segurança alimentar com sua participação dentro da
comunidade em que residem, e este já é um ponto de suma importância quando pensamos no
contexto vivido pela RMRJ.
O trabalho da Rede agrega alguns fatores que estão relacionados com as condições de
pobreza, ou seja, a falta de condições econômicas para poder comprar alimentos e remédios.
Incentivando as atividades de AU, a obtenção dos alimentos e remédios fitoterápicos será mais
fácil, além disso, essas pessoas estarão reduzindo suas despesas, essa realidade se confirma na
fala da ex-estagiária da AS-PTA.
“Eu sempre vejo a AU com esse viés, não só de produzir alimento, mais produzir planta
medicinal, acho que resgata um pouco a tradição das comidas, das plantas medicinais, de
cuidado com terra, a questão de segurança alimentar, que é muito forte, por que é muito
caro comprar frutas, legumes e verduras no Rio de Janeiro” (Ex-estagiária da AS-PTA,
07/07/2010).
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6. Resgatar sempre a nossa cultura e reconhecer a sabedoria popular como a fonte
mais importante de conhecimento
A valorização do conhecimento popular, e a partir dele a valorização das pessoas
detentoras desse conhecimento promove uma verdadeira revolução, no sentido de que as mesmas
começam a perceber sua importância no contexto social e passam a se expressar e se
autovalorizar pelo que são.
“Eu não falava, sabe por que eu não falava, eu achava, por que eu tenho pouco estudo
né, eu achava que eu ia falar coisa errada e alguém ia reparar, medo de errar em tudo que
ia falar e de repente através da Fitovida, o nosso trabalho e da Doutora Suzana, ela até
fala com a gente assim, do jeito que você falar é dessa maneira que você vai escrever,
coisa que eu não consigo muito não, que hoje em dia eu vou conversar com as pessoas
eu já acho muitas pessoas falando errado, que eu me corrigia bastante, então já que falou
errado eu vou escrever, e quem mais usa essa coisa você sabe quem é, é o pessoal lá do
interior que mal sabe falar, não é assim? Que tem um grande conhecimento dos
trabalhos, e que tem muito saber sobre a cura medicinal das ervas, coisa que a gente sabe
pouco, sabia pouco, mais agora a gente sabe bastante também” (Coordenadora do espaço
solidário Lote XV, 02/03/2010).

Ainda neste contexto de valorização, na análise da entrevista com um a integrante da
comissão da Rede percebeu-se que a agricultura urbana é entendida pela entrevistada como uma
prática que vem como um resgate social, cultural ou até mesmo histórico. Isto se confirma na
resposta sobre o significado de projetos de agricultura urbana no Rio de Janeiro.
“É uma forma de resgatar a coisa dos quintais das famílias, antigamente todo mundo
tinha uma hortinha no seu quintal, e acho que tinha uma vida muito mais saudável e hoje
você vê os quintais ai a maioria tudo cimentado sem um pedacinho de chão (...) a
agricultura urbana vem resgatar um pouco isso, mostrando que mesmo nos tempos
modernos de alta tecnologia é possível ter qualidade de vida” (Integrante da Comissão
da Rede Fitovida, 04/02/2010).

7. Valorizar e estimular a participação de cada pessoa da comunidade, respeitando
as possibilidades de cada um
É forte e evidente que a sustentabilidade dos trabalhos desenvolvidos pela Rede Fitovida
depende do voluntariado das pessoas que apresentam uma grande capacidade de realizar tarefas
que visam o bem do próximo, e isso requer continuidade e disponibilidade destas. E isso se
confirma nas entrevistas, quando os entrevistados expõem o porquê que eles decidiram apoiar
essas iniciativas de AU e as dificuldades de manter os espaços.
“Quando eu conheci a Rede eu comecei a me interessar a aprender mais as coisas,
conhecer as plantas, acho que foi paixão mesmo. E hoje eu vejo como compromisso
(...)” (Integrante da Comissão da Rede Fitovida, 04/02/2010).
“A partir do momento que eu me coloco como voluntária no trabalho da Rede,
automaticamente eu tenho que estar inserida em tudo que venha a visar o bem comum,
eu me vejo assim, na obrigação até, de conhecer e de participar mais perto até para poder
divulgar” (Coordenadora da Região Metropolitana, 23/03/2010).
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“Tem gente que quer trabalhar, mas não sabe como, vai aprender a pesar, preencher a
ficha, essa coisinhas assim, quer dizer então que, graças a Deus nossa dinâmica de
trabalho é boa quando uma está doente a outra não esta podendo fazer alguma coisa, eu
vou lá na Igreja na hora da missa peço umas duas ou três pessoas e elas vem ajudar,
então a nossa dinâmica de trabalho é boa, mas pelo lado da plantação por enquanto,
também a gente não tem, um local” (Coordenadora do espaço solidário no Lote XV,
02/03/2010).
“A única coisa que dificulta a gente é achar pessoas pra trabalhar, desde 2001 que abriu
a cozinha, mais é difícil arrumar pessoas pra trabalhar sabe, ninguém quer assumir esse
trabalho, a gente vê que as pessoas não têm muito interesse de aprender, se inserir no
trabalho voluntário, diz que vem mais na hora mesmo não aparece, e pessoas que
conheça as ervas, o conhecimento das ervas tá muito escasso, pra assumir esse trabalho
tem que conhecer alguma coisa, como vai assumir sem saber, tem que conhecer, cada
tipo de doença tem tratamento, e hoje em dia também tem a falta de interesse”
(Coordenadora do espaço solidário no Lote XV, 02/03/2010).
“Mas iniciativas de comunidade, eu percebi que não eram muito sustentáveis, a horta da
praia da Brisa, a horta coletiva, no início todos participam, mas depois aquilo, até por
que cada um tem que se preocupar com a sua casa, com a sua vida, e pra coisa acontecer
tem que colocar muita energia, então isso não é sustentável, não dura muito, a do
Mendanha foi a mesma coisa, depois acabou que uma teve que fazer isso, a outra se
mudou, a outra teve que cuidar do marido, então eu percebi que não era muito
sustentável, a dinâmica era boa no início, mas depois caía” (Ex-estagiária da AS-PTA,
07/07/2010).

8. Procurar sempre ouvir e respeitar a opinião do outro, principalmente daqueles
que geralmente nunca são ouvidos pela sociedade
“Aqui na Paróquia São Simão nós trabalhamos tranquilamente, aqui não tem briga não
tem nada, a gente tem que participar do conselho comunitário, que é onde tem as outras
pastorais, as outras podem ter tido problemas entre elas, mais aqui com a gente não, as
pessoas ajudam a gente em tudo que a gente precisar, nós nunca batemos de frente com
ninguém, se precisar de ajuda e a gente puder, a gente ajuda, mais graças a Deus nunca
teve nada. Se tiver alguma coisa pra conversar a gente vai conversar aqui, é assim que eu
falo se tiver alguma coisa contra mim vocês me falam claramente, por que não gosto de
fofoca” (Coordenadora do espaço solidário no Lote XV, 02/03/2010).
Até irmão de sangue têm divergências quem dirá as pessoas com culturas e
conhecimentos diferentes. Porém, há um respeito muito grande entre as pessoas com
relação à cultura. Sempre há divergências, mas nada que agrida a ninguém
(Coordenadora da Região Metropolitana, 23/03/2010).

9. Os grupos devem ser independentes do poder público
Apesar da AU no Brasil já ser uma política pública, no estado do Rio de Janeiro ela ainda
não favorece grupos sociais independentes, como a Rede Fitovida.
“(...) o principal de tudo é a falta de legislação e de política pública. Também tem a
questão da burocracia, e na hora de comercializar o produto tem que ter selo disso, selo
daquilo e pra conseguir o selo é uma penca de documentação e que as pessoas não têm
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estrutura pra conseguir, e acaba ficando impossibilitado de comercializar” (Integrante da
Comissão da Rede Fitovida, 04/02/2010).

Esse pensamento se concretiza na entrevista com a ex-estagiária da AS-PTA, que expõe
sua indignação pelo descaso do poder público.
“Falta de investimento, em forma de políticas, e consequentemente em forma
econômica, por que também a gente não pode trabalhar só de graça, muitas iniciativas
conseguem sobreviver por que dependem dessas pessoas que estão se doando por outras
vias, Pastoral da Criança, a Pastoral da Saúde onde entra a Rede Fitovida, mais
iniciativas onde tem técnico liberado pra isso, onde tem dinheiro pra divulgar pra colocar
na televisão, isso aí não tem” (Ex-estagiária da AS-PTA, 07/07/2010).
“Falta de investimento e de reconhecimento por parte do governo de que isso é uma
coisa importante, que é uma política, que tem que acontecer, não só no nosso Estado”
(Ex-estagiária da AS-PTA, 07/07/2010).

10. Somos um movimento popular de grupos comunitários que não deve ser
caracterizado como religioso e nem partidário. Não pertencemos a nenhuma igreja
específica nem a nenhum partido político
Este princípio da Rede Fitovida se confirma na fala de um dos entrevistados, que fala em
“evangelização” em um contexto mais amplo, relacionado à formação para o cultivo de valores
de solidariedade, sem relacionar especificamente com uma religião.
“Mudar o paradigma das pessoas, aqui na baixada, nessa área em que tudo é concreto. A
gente quando começou a fomentar a horta medicinal, era mesmo com esse intuito de
pensar que poderia ser um dos pontos de evangelização e que a solidariedade podia ser
cultivada por ai... Mas, eu acho que é uma mudança de paradigma além de uma
educação alimentar, também semear esses valores de solidariedade, de partilha mesmo,
aqueles que mais precisam” (Padre da Rede das Pastorais Sociais, 04/03/2010).

11. Facilitar o acesso das nossas comunidades a alimentos saudáveis e integrais
Diante do paradigma vivido pelas pessoas que moram em áreas urbanas, a AU veio para
fomentar a plantação, e ajudar no resgate dos valores que acabam sendo esquecidos na cidade. Os
alimentos produzidos pela AU, quando produzidos de forma agroecológica são ricos em
nutrientes e necessários para aliviar a subnutrição nos lares pobres e podem, assim, contribuir de
modo importante para segurança alimentar doméstica (NUGENT e EGAL, 2000).
“(...) na cidade se você não tem dinheiro pra comprar você não come, hoje por você ter
uma horta comunitária, ou uma horta dentro da sua casa, você tem de onde tirar alguma
coisa, até mesmo partilhar com outro que não tem” (Padre da Paróquia Nossa Senhora de
Fátima, 04/03/2010).

Nos dias atuais há uma crescente procura por alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos
com preços mais acessíveis, o que não ocorre no mercado, pois os produtos orgânicos são
onerosos, e esse motivo acaba elitizando o consumo desses produtos, causando uma grande
inadequação entre a sua procura e a oferta. E isto foi confirmado na entrevista realizada com a
coordenadora do Espaço Solidário.
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“As pessoas não compram os produtos orgânicos, mesmo sabendo que ali não tem
agrotóxico e faz bem pra saúde, por causa dos preços caros” (Coordenadora do espaço
solidário no Lote XV, 02/03/2010).

Segundo Nugent e Egal (2000) para atender as necessidades nutricionais de uma família,
levando em consideração vários pontos como suas condições de saúde uma alimentação saudável
requer vários nutrientes. Contudo há fatores que impedem essa alimentação, e um dos principais,
se não o principal, é a pobreza, pois dificilmente estas famílias têm condições financeiras para
comprar alimentos que contém os nutrientes essenciais. Por isso a AU é uma forma de buscar
uma alimentação mais saudável e minimizar a insegurança alimentar.
“(...) sabendo cultivar, e depois aproveitar bem os alimentos, seria uma saída, ou pelo
menos uma porta pra sair de situações de miséria mesmo. Essa experiência que motivou
a abertura das cozinhas alternativas no Lote XV foi porque uma família não tinha o que
comer” (Padre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 04/03/2010).

No entanto, nem sempre terrenos adequados ao cultivo estão disponíveis em áreas
urbanas. Isso se confirma na entrevista com o padre da paróquia Nossa Senhora de Fátima.
“Tinha um terreno emprestado pra fazer uma horta, e ai tentou criar primeiro uma
educação com as crianças pra pesquisar algumas plantas, e ai a gente até começou em
uma comunidade aqui no bairro Quebra Coco, começamos a trabalhar a terra e depois
começou a plantação, depois não deu a continuidade por que mudou, parece que o dono
teve que vender o terreno, mas a gente focalizava a educação com projetos com as
crianças, que teria a Pastoral do Menor, por exemplo, seria um pouco pra educar as
crianças ou tirar um pouco da rua no período que elas não estão na escola” (Padre da
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 04/03/2010).

12. Socializar sempre as informações e os materiais
As experiências urbanas com agricultura se dirigem à valorização de espaços limitados,
onde residem populações socialmente marginalizadas, para uma produção voltada ao
autoconsumo, possibilitando o aumento da disponibilidade de alimentos e a diversificação da
dieta das famílias. E isso se confirma na fala da integrante da Rede Fitovida.
“(...) aí vê a importância de preservar esse saber dentro da região urbana, porque mais
para o interior ainda tem uma preservação melhor, com todo o consumismo, com toda a
tecnologia que a gente tem na cidade grande é muito difícil mais acho que hoje tem um
bom grupo de pessoas que acreditam nessa possibilidade” (Integrante da Comissão da
Rede Fitovida, 04/02/2010).

De encontro a esta realidade foi constatado nos relatos do II Encontro Nacional
Agroecológico, que ocorreu em julho de 2007 que as atividades de AU devem sim ser propostas
para manter a soberania e segurança alimentar das populações pobres das cidades principalmente
as vinda de zonas rurais – por já possuírem um histórico com a agricultura – e a intensificação e
disseminação dessas práticas devem ser estimuladas cada vez mais pelas políticas públicas, para
que pessoas com o objetivo de desenvolver a construção de um grupo social possam obter
melhores condições para concretização de tal propósito.
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“(...) cada vez mais as pessoas se articulando com fé que esse assunto se torne mais
comum entre a sociedade em geral, pelos meios de comunicação e cada vez mais isso só
fortalece a sociedade em geral a reconhecer a importância da AU, por todos os sentidos
que eu citei e pelo sentido ecológico também da gente trazendo mais verde pra cidade
(...)” (Ex-estagiária da AS-PTA, 07/07/2010).

Figura 40. III Encontro de Experiências e Saúde nas Cidades.
Fonte: Pammella Galdino Dutra, 2009.
“Na manutenção, esse papel é indispensável, até mesmo de pessoas assistidas pelas
hortas comunitárias, era uma forma de educar, e ai era diferente como, por exemplo, lá,
se reunia ao melhor reaproveitamento dos alimentos, era diferente, por exemplo, quando
fosse ao sacolão ou a feira comprar e fosse elaborar os alimentos, pelo menos tinha uma
ideia mais precisa, já nessa linha de elaboração e melhor reaproveitamento dos
alimentos, aqui e no Lote XV tem, e ai se descobre coisas que não sabia, é mesmo uma
educação né!” (Padre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 04/03/2010).

13. Não aceitar o oportunismo, a desonestidade e a injustiça como naturais. Procurar
sempre transformar a nossa sociedade em mais honesta, participativa e justa
“A gente já sofre tanto aí com tanta poluição e tanta coisa ruim, então a gente tem que
buscas as alternativas na natureza para melhorarmos nossa qualidade de vida. Eu sei que
para mim, pessoalmente, não vou usufruir disso, mas eu quero que as minhas próximas
gerações usufruam de coisas melhores, eu acho que é importante por causa disso”
(Coordenadora do espaço solidário no Lote XV, 02/03/2010).

Segundo a coordenadora geral de Identificação e Registro do Departamento de Patrimônio
Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Ana Gita Oliveira,
é dever da comunidade expor o que é mais importante para o seu bem estar, e o inventário ajuda a
refletir de um modo legítimo sobre as políticas que visam o desenvolvimento da população
envolvida (MENEZES, 2009).
Rodrigues (2007) relata que no ano de 2004, a Rede assinou um termo de compromisso
com o IPHAN para a utilização do método do Inventário Nacional de Referências Culturais
(INRC), que visa identificar e documentar os bens culturais da sociedade. Para os membros da
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Rede Fitovida, o inventário é um importante instrumento a continuidade e o reconhecimento
público das práticas de uso e manejo das plantas medicinais. O principal objetivo desse empenho
coletivo é que esses conhecimentos e práticas sejam consagrados como patrimônio imaterial, o
que vai proporcionar para a comunidade os direitos de continuarem com suas práticas de cuidado
com a saúde, sem deixar de mencionar, uma melhor compreensão de onde esta se desenvolvendo
essas práticas e os problemas e desafios a serem superados.
O IPHAN utiliza este método por entender que o mesmo cria condições para que as
próprias comunidades realizem um diagnóstico a respeito do tema em questão, na medida em que
as envolve e mobiliza no processo de levantamento de suas referências culturais. Além de
identificar os portadores dos saberes e suas referências culturais, a metodologia situa o bem
cultural no contexto social específico em que foi identificado, para que dessa forma sejam
elaboradas políticas públicas pertinentes e eficazes.
Durante a fase exploratória e da revisão bibliográfica para a elaboração da tese foi
possível perceber que a Rede se organiza em cinco regiões: sul; norte; São Gonçalo e Niterói;
metropolitana; Baixada e Serrana. Nas regiões, metropolitana, sul e de São Gonçalo, os grupos se
encontram em áreas urbanas, sendo alguns na cidade e outros na periferia. Na região norte, os
grupos estão nas áreas de assentamentos rurais e de comunidades quilombolas. Na Baixada
Fluminense e Serrana, há grupos urbanos e rurais (MARINS e MENDONÇA, 2007).
O grupo em que foi concentrado o estudo desta tese atua no bairro Lote XV, localizado no
município de Belford Roxo, Rio de Janeiro, denomina-se Grão de Mostarda, funciona na cozinha
da Igreja Nossa Senhora da Fátima (Figura 41), que tem como integrantes jovens senhoras que
realizam atividades em prol do bem estar da comunidade, funciona graças ao apoio da Igreja, que
fornece o espaço para o plantio e preparo dos medicamentos.

Figura 41. Cozinha do grupo Grão de Mostarda em Belford Roxo.
Fonte: Pammella Galdino Dutra, 2009.
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A Rede Fitovida realiza um trabalho social auxiliando na diminuição da desnutrição com
o preparo da multimistura e do leite forte. Estes dois produtos são destinados ao complemento e
fortalecimento da alimentação de crianças. Alguns grupos atuam junto com a Pastoral da Criança,
outros preparam os produtos e os fornecem diretamente às mães.
“Algumas cozinhas da Rede tem essa relação com a Pastoral da Criança, acho que mais
forte aqui na Baixada, no Rio com alguns grupos, na região Sul também, na
metropolitana, mas na região da Baixada e da Metropolitana tem mais” (Integrante da
Comissão da Rede Fitovida, 04/02/2010).

“Aqui (Belford Roxo) e no Lote XV, tem uma elaboração de remédios naturais, a
Pastoral da Criança acompanha a gestante e a criança de 0 a 6 anos, e ai quando encontra
uma dificuldade de saúde, ou até mesmo na recuperação do peso, por que este é o
trabalho da Pastoral da Criança, a gente procura a ajuda da Fitovida por que eles podem
dar um apoio” (Padre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 04/03/2010).

Menezes (1999) relaciona a “batalha da desnutrição” à falta do acesso a informação.
Quando esta parcela da população passa a ter conhecimento sobre questões relacionadas SAN
elas participam de trabalhos que visam o bem estar da sua família. Podemos citar como exemplos
os trabalhos realizados pela Rede, com a preparação de produtos que ajudam no combate a
desnutrição de crianças preparando a multimistura e o leite forte, que são produtos destinados ao
complemento e fortalecimento da alimentação destas. E o mutirão da desnutrição materno infantil
realizado pelo grupo do Lote XV em Belford Roxo, que cuida do bebê desde a gravidez da mãe
até os 10 anos de idade da criança.
“(...) é todo mês, mesmo que a criança esteja bem, mas aí sabemos se ela baixou ou se
ela levantou o peso. Trabalhamos com a multimistura, leite forte, o xarope pra
complemento e o remédio de verme. Por que é difícil uma criança que não esta bem
nutrida, não ter verme, antes a gente conversa com a mãe pra ver o que esta acontecendo
(...)” (Coordenadora do espaço solidário no Lote XV).
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Figura 42. Encontro da Partilha na Rede Fitovida realizado em Belford Roxo.
Fonte: Pammella Galdino Dutra, 2009.

Além dos intercâmbios realizados a partir da iniciativa dos grupos envolvidos, a Rede
estimula a organização de encontros, cada encontro acontecendo em uma região do estado, a cada
semestre com a finalidade de valorizar as diversas práticas dos grupos, facilitando a troca de
saberes. Esses encontros, denominados Encontros da Partilha, têm a duração de um dia e são
pautados por temas específicos. No período da manhã, ocorrem trocas de experiências e a
apresentação de receitas (parte teórica). À tarde, são elaborados remédios caseiros ou realizadas
práticas relacionadas ao tema do dia, como, por exemplo, o preparo de xaropes caseiros, tinturas
e garrafadas (parte prática).
No ano de 2009 o encontro aconteceu em Belford Roxo (Figura 42) e teve como tema
principal receitas sobre diversos tipos de pomada, a partilha dos conhecimentos foi feita por meio
de oficinas, depoimentos e palestras e após o encontro foi apresentado a todos o local onde será
construído o Centro de Memória da Rede (Figura 43), um espaço destinado a divulgar a história
da Rede Fitovida, que ficará aberto para a visitação.
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Figura 43. Futuras instalações do Centro de Memória da Rede Fitovida.
Fonte: Pammella Galdino Dutra, 2009.

No ano de 2010 não houve o encontro da partilha e sim o “Encontrão do Estado” que
ocorreu em Valença, e teve por objetivo reunir todos os grupos da Rede Fitovida para discutir
questões relacionadas à Rede, e refletir sobre as experiências das comunidades envolvidas com
trabalhos relacionados à saúde popular.
Além do encontro da partilha e o “Encontrão do Estado”, na Região Metropolitana são
feitas reuniões trimestrais (Figura 44), onde são discutidos a agenda de compromisso e os
encontros que serão feitos no decorrer do ano, estas reuniões contam com a presença da
Coordenadora da Região Metropolitana, de um representante da Assessoria e Serviços a Projetos
em Agricultura Alternativa (AS-PTA), que ajuda a coordenar a reunião, e dos representantes dos
grupos presentes na RMRJ.
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Figura 44. Reuniões trimestrais na Rede Fitovida.
Fonte: Pammella Galdino Dutra, 2010.

Em relação a estas reuniões a ex-estagiária da AS-PTA, que participou diretamente com a
Rede, afirma que a dinâmica de realização eram em dias úteis, o que dificultava a participação de
pessoas que trabalhavam fora. Este é um fato importante a ser considerado, quando se pensa na
realização de trabalhos com grupos coletivos, a escolha por um dia e horário adequado para uma
reunião não é uma tarefa fácil, haja vista a diversidade de pessoas envolvidas e de recursos
humanos e operacionais muitas vezes diminutos. Muitas vezes, a escolha limita a participação de
pessoas que até se interessam pelo assunto, no entanto, por motivos diversos ficam
impossibilitadas em comparecer. Esta pode ser uma das razões pela baixa participação de homens
às reuniões.
“a única coisa que não era muito legal é que, as reuniões eram sempre durante a semana,
então acabava ficando mais restrito aos grupos de mulheres que não trabalham, ou que
trabalham meio período, mas no geral elas conseguiam se organizar” (Ex-estagiária da
AS-PTA, 07/07/2010).

A partir da análise das entrevistas e observações de campo foi possível perceber que as
práticas, os princípios e a dinâmica de atuação da Rede Fitovida se relacionam com a lógica da
agricultura urbana familiar. Desta maneira, apoiar a Rede é uma forma de garantir o acesso ao
alimento, assim como de alguns recursos naturais materiais e imateriais, e a utilização de áreas
subutilizadas no estado do Rio de Janeiro.
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3.3.3. Pastoral da Criança
Antes de começar a relatar as atividades da Pastoral da Criança, será feita uma
retrospectiva das datas mais importantes e marcantes, que antecederam a formação do grupo a
partir do seu processo de construção social como agentes transformadores de atuação local,
regional, nacional e mais recentemente mundial. Além de trabalhar no Brasil, a Pastoral da
Criança atua em outras regiões do mundo, titulada como Pastoral da Criança Internacional que foi
instituída no dia 18 de novembro de 2008, em Montevidéu, no Uruguai.
Os objetivos da Pastoral da Criança Internacional têm em pauta a promoção de atividades
para redução da mortalidade infantil e materna, da desnutrição e da violência familiar, bem como
o desenvolvimento integral das crianças, desde a sua concepção, em seu contexto familiar e
comunitário.
A Pastoral da Criança está presente em 20 países, sendo eles: Brasil, Angola, GuinéBissau, Moçambique, Timor Leste, Argentina, Paraguai, Honduras, México, Venezuela, Bolívia,
Uruguai, Peru, Panamá, República Dominicana, Colômbia, Guatemala, Filipinas, Guiné e Haiti.
Foi na década de 90 que se iniciou a movimentação da sociedade, focando como tema
principal a fome. Vale lembrar que, todos os estudos anteriores feitos com esse tema, foram
realizados pelo médico pernambucano Josué de Castro, elaborando o primeiro mapa da fome no
Brasil.
Nos documentos de fundação da Pastoral estão expostos alguns componentes importantes
dentro do conceito de SAN como a capacidade de promover a satisfação das necessidades
alimentares da população em curto prazo, sem que haja sacrifício dos recursos naturais (água,
terra, ar e matas), higienização dos alimentos, o não desperdício, preocupação com o aumento ou
surgimento de doenças carências e crônicas não transmissíveis, necessidade de divulgar práticas
alimentares e estilos de vida saudáveis. Alegam ainda que as riquezas não estão distribuídas de
forma igual, a discussão e a prática da SAN são fundamentais para garantir que todos tenham
acesso a uma alimentação adequada e que garanta a qualidade de vida.
Ainda que a fome e a desnutrição sejam seus resultados mais perversos e injustos, a
insegurança alimentar possui diversas expressões em peso e as doenças relacionadas à
alimentação inadequada e à baixa qualidade dos alimentos (MARQUES e COSTA, 2005).
A estrutura da PC é a mais simples e ágil possível. Aproximadamente 75% dos recursos
são gerenciados diretamente pelas equipes regionais, nos setores, que os distribuem às equipes de
ramo e comunidades, para possibilitar o trabalho voltado à população necessitada, conforme
organograma (Figura 45).
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Figura 45. Organograma da Pastoral da Criança.
Fonte: Raphaella Santos de Souza, 2010.

O Conselho Diretor é composto por Presidente, Diretor Pastoral, Secretário e Tesoureiro
como membros efetivos, e dois suplentes, no qual o Conselho Diretor é homologado pela CNBB
e, a Assembleia Geral elegerá o Presidente, o Tesoureiro e o Secretário, bem como seus dois
suplentes. O Conselho Diretor da Pastoral da Criança, ao criar a coordenação estadual, de núcleo,
de grande metrópole ou de setor, delimitará a circunscrição territorial objeto da sua atuação. O
Conselho Diretor administra o patrimônio social e promove o bem geral dos beneficiários; Zelar
pelas atividades da Pastoral da Criança para que estejam em consonância com as Diretrizes
Pastorais da Igreja no Brasil; Cria ou extingui sucursais, agências, sedes regionais ou escritórios,
dentro do território nacional e fora deles, na forma do Regimento; Determina sindicâncias
previstas em lei; Convoca a Coordenação Nacional, o Conselho Econômico, o Conselho Fiscal e
o Conselho de Representantes dos Beneficiários e Agentes Voluntários, quando julgar necessário
ou pertinente, por decisão da maioria de seus membros.
A Assembleia Geral deve fazer a avaliação geral das atividades da Pastoral da Criança e o
seu planejamento para os 12 meses seguintes; Apreciar as prestações de contas de todos os
recursos recebidos, suas fontes, como foram empregados, saldo disponível e situação patrimonial;
Apresentar os convênios, contratos e compromissos vigentes; Enviar propostas e recomendações
à instância superior; Apreciar o parecer do Conselho Econômico sobre os recursos financeiros e
demais atividades; Fazer a indicação da lista tríplice para o próximo mandato de coordenação;
Eleger o Conselho Econômico.
Cabe à Coordenação Nacional, auxiliada por sua equipe, promover e animar a Pastoral da
Criança em nível nacional; Articular-se com organismos governamentais ou não governamentais,
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nacionais e internacionais, para soma de esforços e captação de recursos, a fim de melhor atingir
os objetivos institucionais; Promover e supervisionar a capacitação de seus agentes e
coordenadores nos diversos níveis; Promover a participação da Pastoral da Criança nos
Conselhos de Saúde, da Educação, da Assistência Social, dos Direitos da Criança e do
Adolescente, de Segurança Alimentar em seus diferentes níveis, e em outras instituições que
possam influir nas políticas públicas relacionadas com a criança e a família.
A equipe da Coordenação Estadual é formada pelos Coordenadores de Núcleo,
Coordenadores de Setor, Coordenadores de Área e Equipes. A coordenação Estadual estará
sempre vinculada à Coordenação Nacional.
O Coordenador Estadual, juntamente com a sua equipe, deve organizar, gerenciar e
coordenar as ações do Estado; Visitar anualmente todos os Setores, de acordo com planejamento
e cronograma, dando prioridade aos que mais precisam de apoio; Eleger o Conselho Diretor;
Descentralizar as atividades, ou seja, formar, manter e acompanhar a Equipe de Coordenação do
Estado, dividindo e distribuindo as diversas funções; Formar equipes de multiplicadores
voluntários, que tem como missão, capacitar os setores, nas ações básicas de saúde, educação e
nutrição.
O coordenador de núcleo, ouvidos os coordenadores dos setores do respectivo núcleo,
será nomeado pelo coordenador estadual. Ele substitui o coordenador estadual nas funções que
este delegar, participa das Assembleias do Estado com direito à voz.
A equipe da Coordenação de Setor é formada pelos Coordenadores de Área e Equipes. A
coordenação de Setor estará sempre vinculada a uma Diocese e em algumas Dioceses poderá
haver um ou mais Setores.
O Coordenador de Setor, juntamente com a sua equipe, deve organizar, gerenciar e
coordenar as ações do Setor; Gerenciar os recursos financeiros recebidos: apoio financeiro
mensal, apoio financeiro de líderes, capacitações, doações, promoções, e outras fontes; Implantar
a Pastoral da Criança em todos os ramos e comunidades de seu Setor, iniciando pelos mais
pobres; Visitar, ao menos anualmente, todos os Ramos do Setor, de acordo com planejamento e
cronograma, dando prioridade aos que estão iniciando o trabalho; Promover Assembleia Geral
Diocesana Anual; Eleger o Conselho Econômico; Descentralizar as atividades, ou seja, formar,
manter e acompanhar a Equipe de Coordenação do Setor, dividindo e distribuindo as diversas
funções; Formar equipes de capacitadores voluntários, que têm como missão, capacitarem os
Líderes da Pastoral da Criança, nas ações básicas de saúde, educação e nutrição, dentre outras;
Promover articulações com autoridades públicas e dirigentes da iniciativa privada; Articular-se
com as Pastorais Sociais, Conselhos e Movimentos de Pastorais, em todos os níveis.
A Coordenação de Área deve visitar os ramos e comunidades da sua área, priorizando as
que estão iniciando, ou que estão com dificuldades, para animar a caminhada e orientar a prática
das ações a serem desenvolvidas com as famílias; Promover encontros e reuniões com as
Coordenações de Ramo de sua Área para auxiliar no planejamento das atividades; Participar das
reuniões da equipe da Coordenação de Setor e colaborar na organização e dinamização dos
encontros e capacitações em nível de Setor; repassar aos Coordenadores de Ramo de sua Área,
remetendo os recibos ao Coordenador de Setor.
É responsável por diversas comunidades de uma mesma paróquia; o coordenador de ramo
deve acompanhar o Líder dando orientações para melhor desenvoltura do trabalho e
esclarecimentos sobre as dúvidas que surjam ao longo do serviço voluntário, para que assim ele
possa realizar uma orientação adequada às famílias de sua comunidade e, sinta-se seguro em suas
atividades.
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Além disso, o coordenador deve elaborar a implantação e ampliação da Pastoral da
Criança, fazendo um levantamento das comunidades e priorizando as mais pobres para iniciar os
contatos, procurando pessoas que sejam conhecidas na comunidade para ajudar na busca por
lideranças (pároco, catequistas, professores, etc.), visitando as famílias ou utilizando os meios de
comunicação locais para divulgar as ações da Pastoral da Criança, e incentivar os líderes de uma
comunidade para que visitem outras comunidades a fim de ajudar a ampliar e implantar a Pastoral
da Criança.
É exercida por um dos líderes da comunidade, e os líderes atuam na sua própria
comunidade. Por viver no mesmo local, o líder conhece bem a família e as condições em que ela
vive e, junto com ela, busca maneiras de melhorar a realidade. O líder também orienta as famílias
sobre os seus direitos, deveres e contribui para prevenir a violência.
O desenvolvimento de suas atividades se dá com apoio dos demais voluntários, orientados
pelo Guia do Líder da Pastoral da Criança que o ajuda a desenvolver suas habilidades como líder.
As atividades desenvolvidas pelos líderes capacitados revelaram-se a melhor forma de combater
a maior parte das doenças de fácil prevenção e a marginalidade das crianças.
Os mandatos do Conselho Diretor, Coordenação Nacional e Conselho Fiscal são
coincidentes, com a duração de quatro anos, permitindo uma única recondução consecutiva. O
tempo dos mandatos se conta a partir da data de ratificação do Conselho Diretor pela CNBB e se
encerra com a posse dos novos titulares. No intervalo entre a designação e a homologação dos
novos titulares, permanecem vigentes os mandatos dos titulares anteriores, salvo se a Assembleia
Geral deliberar de outra forma.
Diante de todas essas atribuições dos voluntários, nenhum ato ou negócio jurídico
envolvendo o nome e/ou responsabilidade da Pastoral da Criança pode ser cometido, em qualquer
nível ou por qualquer pessoa, sem expresso e formal mandato do Coordenador Nacional, e, nos
casos de âmbito nacional e internacional, também do Presidente do Conselho Diretor.
A Pastoral da Criança baseia seu trabalho, segundo seus documentos de fundação, na
solidariedade humana e na partilha do saber, visando o desenvolvimento integral das crianças, da
concepção aos seis anos de idade, em seu contexto familiar e comunitário, a partir de ações de
caráter preventivo e que fortaleçam o tecido social e a integração entre a família e a comunidade.
Foi oficializada quando em 1983, a pedido da CNBB e com a Dra. Zilda Arns iniciou o
projeto-piloto em Florestópolis, Paraná. Onde desenvolveu uma metodologia comunitária própria
de multiplicação do conhecimento e da solidariedade entre as famílias mais desfavorecidas.
Os reconhecimentos internacionais da Pastoral da Criança provem do seu objetivo
principal, que consiste em trabalhar o desenvolvimento integral das crianças desde a concepção
até os seis anos de idade e a melhoria da qualidade de vida das famílias. Além de promover a
inserção em função delas, também de suas famílias e comunidades, na sociedade sem distinção
de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político. Estipulados no estatuto e
o regimento interno do grupo, respectivamente.
Após 26 anos, a Pastoral acompanha em media 1.600.000 milhão de crianças menores de
seis anos e 1.200.000 milhão de famílias pobres, em 4.000 municípios brasileiros. Seus mais de
240.000 voluntários – nível comunitário – levam solidariedade e conhecimento para as
comunidades mais vulneráveis (dados registrados até o 2º trimestre de 2009). Assim, criam
condições para que elas sejam protagonistas de sua transformação social.
Com o objetivo de multiplicar o saber e a solidariedade, foram criados três instrumentos
utilizados a cada mês: a visita domiciliar as famílias com gestantes e crianças menores de seis
anos; o dia do peso, também chamado de dia da celebração da vida; e a reunião mensal para
avaliação e reflexão.
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Nas visitas domiciliares, as líderes da Pastoral visitam mensalmente as famílias
acompanhadas. É nesse momento que se desenvolve um trabalho mais pessoal e direcionado às
necessidades de cada família em particular. É a oportunidade que o voluntário tem de conhecê-la
melhor e partilhar conhecimentos e experiências. Nesse momento, o líder também analisa o que
pode ser melhorado no cuidado com as crianças, com a gestação e no convívio familiar. O
cuidado é ainda maior quando há crianças e gestantes com baixo peso. Nesses casos, as líderes
visitam a família com mais frequência.
No dia de celebrar a vida na Pastoral da Criança, as crianças são pesadas, o peso é
registrado na Caderneta da Criança, para controle da família, e no Caderno do Líder, para
posteriormente ser enviado à Coordenação Nacional da Pastoral da Criança.
Esse encontro mensal é enriquecido com brincadeiras junto às crianças, intercâmbio de
experiências entre as famílias, discussão em palestras para trocas de informação e fraternidade
entre as famílias e a partilha de um lanche. Esse momento significa reunir as famílias para avaliar
o desenvolvimento de suas crianças e proporcionar a solidariedade na comunidade.

Figura 46. Dia da Celebração da Vida na Pastoral da Criança.
Fonte: Raphaella Santos de Souza, 2010.

“Trabalha com parte de alimentação isso é imprescindível no trabalho, mesmo que você
não tenha tempo de visitar as crianças há uma diversidade de coisas para se fazer na
Pastoral. Dar palestra, orientar as mães como fazer determinada coisa, é um lanche, é um
pratinho, do que pode fazer no quintal, vamos fazer aquilo ali, isso aí é de grande valia,
aonde você for, onde você mora, conversar com as mães é fazer a sua parte com esse
conhecimento tem ai muito importante para saúde pública” (Coordenadora de Núcleo,
04/09/2009).
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A riqueza cultural do Brasil se reflete na Pastoral, pois cada comunidade tem seu jeito
próprio de organizar sua celebração de acordo com suas necessidades e particularidades. A
espiritualidade está presente em todas as atividades realizadas. Todos são convidados a
compreender a importância da fé e da vida, em uma visão ecumênica.

Figura 47. Distribuição do lanche no dia da Celebração da Vida.
Fonte: Coordenadora de comunidade, 2009.

“A Pastoral da Criança acompanha as crianças, as gestantes e as pessoas que trabalham
nas comunidades, cada um dentro da sua comunidade. Então ali dentro da comunidade
não precisa ficar no dia da Celebração da Vida pegando as crianças só dentro da igreja,
ela parte para a comunidade bairro também, ela não é só dentro da igreja e não é só na
igreja católica, a gente tem Pastoral da Criança, em centro de candomblé, em igreja
batista. Ela não fica ligada somente à igreja católica, ela tem uma igreja como referência,
se eu quiser colocar a Pastoral da Criança aqui nesse bairro, a paróquia será referência, o
padre fica sabendo, mas eu posso partir para as comunidades, cada um com seu papel na
comunidade” (Coordenadora de Núcleo, 04/09/2009).
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Figura 48. Oração com as famílias após a pesagem das crianças.
Fonte: Coordenadora de comunidade, 2009.

Na reunião mensal para avaliação e reflexão, os líderes, os demais voluntários e o
coordenador comunitário, encontram-se depois que as visitas domiciliares e o dia da celebração
da Vida já foram feitos, analisando os progressos de suas ações na comunidade, com base nos
indicadores anotados no caderno do líder, utilizando a metodologia do Ver, Julgar, Agir, Avaliar
e Celebrar.
Nesse encontro, eles observam a realidade das famílias que acompanham, identificam as
causas e consequências de determinada situação, unem esforços e avaliam quais alternativas
podem ajudar as famílias ou a comunidade. Preenchem as Folhas de Acompanhamento e
Avaliação Mensal das Ações Básicas de Saúde e Educação na Comunidade (FABS), que são
enviadas à Coordenação Nacional. Esse retrato mensal da comunidade é importante indicador de
saúde e bem-estar das famílias acompanhadas.
A metodologia do Ver, Julgar, Agir, Avaliar e Celebrar é utilizada nas reuniões entre os
coordenadores da seguinte forma:
Momento VER: é para conversar sobre os trabalhos realizados nas comunidades,
utilizando os relatórios recebidos da Coordenação Nacional, o Mapa de Acompanhamento e as
observações feitas nas visitas às comunidades.
Momento JULGAR: é para analisar se todos têm o material básico para realizar o trabalho
e se a comunidade está preenchendo as FABS; verificar número de crianças por líderes; verificar
a necessidade de mais capacitações para reforçar o trabalho ou para capacitar novos líderes; se
houve mortalidade infantil, refletir sobre as causas do problema; analisar os motivos da
devolução de FABS; se existem comunidades que precisam ser visitadas com maior frequência e
urgência; se é preciso captar mais lideranças; se é preciso conversar com o pároco ou com
representantes dos serviços de saúde e outras pastorais e entidades, etc.
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Momento AGIR: é para planejarem as visitas às comunidades, as capacitações necessárias
e outras ações para fortalecer e animar os líderes na caminhada.
Para assim, a partir de todas essas causas, AVALIAR as necessidades das comunidades,
os indicadores alcançados e CELEBRAR as vitórias alcançadas ao longo da atarefada trajetória
dos coordenadores voluntários que mantém o trabalho da Pastoral da Criança.
Essa metodologia consiste, na organização do grupo em relação às comunidades e na
capacitação dos líderes voluntários que ali vivem e assumem a tarefa de orientar e acompanhar
entre 10 e 15 crianças vizinhas, em ações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania, para
que elas se tornem sujeitos de sua própria transformação pessoal e social. O instrumento
fundamental dessa estratégia é a formação de uma rede solidária de apoio às famílias mais
pobres, em especial às mães ou aos responsáveis pelas crianças. Essa rede é formada pelos
líderes, outras pessoas da comunidade e pelas próprias famílias acompanhadas.
“A importância do nosso trabalho são os voluntários, eles são um grupo muito grande.
Todos nós somos voluntários não só para acompanhar a criança, é uma espiritualidade
muito grande que tem dentro do trabalho da Pastoral a gente trabalha com o místico com
a espiritualidade, você ver no outro a partir disso, você vê no outro em si. Você vê que a
Pastoral não é um trabalho fácil não, é um trabalho de transformação. Porque, se é difícil
transformar aquele que está em casa todo dia contigo, imagina aquele que esta lá fora da
sua casa, imagina você transformar uma mãe, que tudo falta na vida dela, que tem a
autoestima lá embaixo, não é fácil. Porque para você mudar essa pessoa você tem que se
mudar primeiro” (Coordenadora de Núcleo, 04/09/2009).

É uma rede de multiplicação do saber e da solidariedade, pois a Pastoral capacita todos os
seus voluntários, para que a soma da solidariedade com o conhecimento, resulte no
fortalecimento do tecido social e na transformação da realidade das comunidades mais pobres.
Para que o voluntário possa realizar o seu trabalho e gerar transformação social em sua
comunidade, o mesmo precisa se sentir preparado e munido de ferramentas adequadas. A
formação inicial é de 56h. Isso é fundamental, pois através do trabalho voluntário a Pastoral
promove o desenvolvimento infantil e a melhoria da qualidade de vida.
As ações desses voluntários são realizadas com o intuito de reduzir a desnutrição, a
mortalidade infantil e ainda promovem a paz e a justiça social nos grandes bolsões de pobreza e
miséria do país. Todo trabalho tem como base a solidariedade e a multiplicação do saber.
3.4.

Reconhecimento e valorização das iniciativas de agricultura urbana

Os resultados encontrados mostraram que ao contrário do que se imaginava, os
agricultores urbanos, formuladores de projetos ou educadores, não são apenas os migrantes, eles
ou tem ascendência rural, ou tiveram contato com as práticas agrícolas na infância e
adolescência.
Em relação à qualidade de vida, os desafios estão sobretudo, em questões que independem
diretamente da atuação dos agricultores, uma vez que um dos principais problemas enfrentados é
a dificuldade de transporte, o que limita o acesso à alimentos diversificados e a aquisição de
insumos.
No que diz respeito ao potencial da agricultura urbana, pode-se destacar nesta dimensão a
capacidade de fortalecimento da produção em pequenos espaços como um ponto central.
Analisando as iniciativas de agricultura urbana nos capítulos anteriores, nota-se a importância da
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sustentabilidade ambiental no sentido de preservação dos recursos em longo prazo. Além disso, a
agricultura urbana pode ser vista como uma forma de lutar contra a destruição do meio,
permitindo a manutenção de áreas verdes, mesmo no interior das cidades.
Como características comuns aos três grupos podem-se destacar três: a atuação em áreas
urbanas e como consequência, sujeitas a pressão de ocupação e de especulação do solo urbano;
estão envolvidos na Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, portanto, envolvidos numa
dinâmica de produção a partir de métodos agroecológicos; e a natureza do envolvimento das
famílias é de voluntariado, desta forma, a motivação para participação não está relacionada ao
interesse econômico.
Em relação à atuação em áreas urbana, concordando com Nolasco (2009) talvez fosse
necessário repensar o papel da agricultura urbana dentro do ecossistema urbano a fim de valorizar
a atividade através de uma confluência das percepções dos diversos atores sociais. Assim seria
possível enxergar os agricultores urbanos como prestadores de serviços ambientais à cidade e
assim, valorizá-los.
Concomitantemente, buscar soluções e adaptações para que a agricultura urbana possa ser
realizada de forma adequada e em conformidade com a legislação ambiental e sanitária, a fim de
não ser agente de degradação ambiental e fator de pressão negativa sobre as áreas ocupadas.
Entendida desta forma, a AU passará a ser uma atividade de promoção efetiva de melhorias
ambientais, proteção de biodiversidade, segurança alimentar e saúde da população urbana, além
de resguardar os saberes tradicionais deste específico grupo social que são os agricultores
urbanos.
O desafio para grande parte das iniciativas de AU praticadas em áreas sob fragilidade
social é para que se tornem um ativo ambiental, em vez de um passivo, e para ser visto sob esta
luz pelas autoridades. Porque os agricultores urbanos frequentemente operam ilegalmente, em
locais periféricos e muitas vezes perigosos, com meios limitados e assistência, as suas práticas
são muitas vezes insustentáveis, o que representa riscos para a sua própria saúde, de sua família e
os consumidores (MOUGEOT, 2005). Esta não é uma constatação em relação aos agricultores
estudados, uma vez que os mesmos estão articulados sob uma lógica agroecológica.
O envolvimento dos grupos estudados com a Articulação de Agroecologia do Rio de
Janeiro demonstrou que a maioria das iniciativas reflete os princípios do movimento
agroecológico em seus discursos e suas práticas. Ou seja, os grupos estão realmente sendo fonte
de informação para a transição da agricultura convencional para um modelo mais sustentável de
produção.
A perspectiva de interesse nas atividades dos grupos a partir de uma lógica não restrita aos
fatores econômicos da participação voluntária de todos os entrevistados (coordenadores e
famílias envolvidas) confirmou-se nos dados obtidos na pesquisa de campo, os sentidos e
motivações presentes nas entrevistas trazem elementos ligados às trajetórias ideológicas de
respeito à natureza, assim como busca de direitos para equidade e ampliação de qualidade de
vida.
Há duas características que diferenciam os grupos: a primeira é o local onde a atividade de
cultivo é realizada, enquanto na Pastoral da Criança o cultivo é no quintal, nos outros dois grupos
(Rede Fitovida e ONG Verdejar) o cultivo é realizado em áreas coletivas; a segunda é a
religiosidade presente em dois grupos (Rede Fitovida e Pastoral da Criança).
A diferença dos locais de cultivo, no quintal ou coletivo, não se mostrou como um fator
de diferenciação entre o perfil dos envolvidos nos grupos, uma vez que todos os entrevistados
demonstraram possuir atuação coletiva marcante, nos grupos e fora deles.
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Nos dois casos há uma semelhança que se estabelece, é a presença de instituições
religiosas no apoio das atividades de cultivo, seja através do incentivo e capacitação (Pastoral da
Criança) ou na disponibilização de estrutura (Rede Fitovida). Evidenciando, desta forma, como já
observado por Arruda (2006) a importância destas instituições como agentes de mobilização e
apoio às bases comunitárias, principalmente em áreas sob risco social.
Verifica-se que nas iniciativas de agriculturas urbanas estudadas, as atividades são
realizadas com respeito aos saberes e conhecimentos locais e promovendo a equidade de gênero
através do uso e coexistência de tecnologias apropriadas e processos participativos, que podem
contribuir para a gestão social e ambientalmente sustentável das cidades.
A agricultura urbana e sua interação com o ecossistema urbano pode ser uma ferramenta
acessível e eficaz para a urbanização sustentável (DEELSTRA e GIRARDET, 2000). Com o
objetivo de tornar a urbanização mais sustentável, a agricultura urbana pode ser planejada
separadamente ou combinada com outros usos da terra, quer por uma base temporária ou
permanente. A diversidade dos sistemas de produção e o grau em que a AU pode ser praticada a
torna compatível com uma ampla gama de atividades urbanas, articuladas com o tecido urbano
em diferentes escalas (quintal, bairro, município, em áreas urbanas e periurbanas). O desafio é
legitimar a atividade e conseguir introduzi-la na agenda política para que a mesma possa se
desenvolver de uma forma mais equilibrada.
Essa atividade pode ter grande importância, como forma de equilibrar o ecossistema
urbano. Ou seja, como forma de melhorar as condições econômicas, sociais, ambientais e até
culturais dos seus habitantes. Isto porque a AU é uma atividade simples, tecnologicamente
acessível, requerente de pouco ou nenhum recurso financeiro. Além disso, pode ser praticada em
pequenas áreas como quintais e jardins, utilizando, de forma racional, recursos reciclados e
recicláveis produzidos nas cidades (RESENDE e CLEPS JÚNIOR, 2004).
O planejamento dinâmico também deve prever a agricultura urbana ao longo do tempo,
considerando a evolução à medida que a cidade se expande e se transforma. Formas de cultivo
intensivo em sistemas de AU exigem áreas relativamente pequenas (árvores frutíferas, plantas
medicinais e ornamentais, cogumelos, pequenos animais) podem prosperar no interior das
cidades, enquanto as formas mais extensivas que gerem um volume maior de resíduos devem ser
realocadas para locais menos centrais e menos povoadas em áreas mais periféricas, ou
periurbanas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa parte final, serão retomadas as principais questões abordadas na tese em função de
suas conclusões gerais, bem como se apresentam algumas proposições e indicações de
investigações futuras como desdobramento do trabalho realizado.
Primeiramente, contrariando o que é admitido pelo governo do estado, existe agricultura
no Rio de Janeiro. Ela existe não somente nas áreas consideradas rurais, mas também, como visto
nesta tese, nas áreas urbanas.
De acordo com Alentejano (1997) é preciso questionar a noção de que a agricultura no
Rio de Janeiro é insignificante e decadente. De fato, como afirma o autor, não há no estado uma
agricultura comercial de grande porte. No entanto, na página 45 de sua dissertação, o autor afirma
“Isso não quer dizer que não haja uma agricultura dinâmica no estado. Quer dizer que
não há uma agricultura nos padrões do que se convencionou entender como a moderna
agricultura no Brasil: a grande produção empresarial articulada com o mercado externo
ou as agroindústrias. Como o dinamismo da agricultura fluminense esta nos pequenos
agricultores familiares de hortifrutigranjeiros, este não aparece, sufocado de um lado
pela pouca visibilidade social e política que estes agricultores têm na sociedade e, de
outro, pelo enorme peso que têm os setores industrial, comercial e de serviços no
estado.”

Retomando as conclusões do primeiro capítulo, os três bairros onde se localizam as
iniciativas de AU estudadas foram uma boa base empírica para abordar as questões tratadas nesta
tese, por serem bairros marcados por um contexto de violência e vulnerabilidade social em que as
populações em sua maioria vivem sob condições precárias de mobilidade e de acesso aos bens de
capital e de serviços e pensar numa atividade que possa minimizar os efeitos nocivos deste
contexto é fundamental para o alcance da sustentabilidade urbana. Neste contexto, a agricultura
urbana demonstrou ser uma atividade com grande potencial de melhoria de qualidade de vida aos
grupos envolvidos, sendo que estão, sobretudo, em questões que independem diretamente da
atuação dos agricultores, uma vez que um dos principais problemas enfrentados é a dificuldade
de transporte, o que limita o acesso a alimentos diversificados, à aquisição de insumos e ao lazer,
pois, pensar melhoria de qualidade de vida pressupõe a inclusão de diferentes aspectos, além do
econômico, como a melhoria ambiental, a inclusão social, a valorização cultural, o acesso a uma
alimentação adequada.
Assim como nos três bairros estudados, a agricultura urbana é uma ferramenta potencial
para minimizar, em outras áreas, os efeitos nocivos de um contexto de violência e vulnerabilidade
social. Deste modo, as características de cada território influenciariam as possibilidades de
desenvolvimento, criando situações distintas de maior ou menor potencialidade.
Em hipótese alguma as questões mais relevantes da administração pública se esgotam nos
temas abordados e nas análises sobre cada assunto apresentado. É preciso que haja um aumento
significativo de oferta de informação pelas próprias administrações federal, estaduais e
municipais, no que se refere à política de apoio à AUP. Estas instâncias administrativas deveriam
fomentar a formação de um banco de dados confiável e representativo das inúmeras iniciativas
existentes no estado do Rio de Janeiro.
Este mesmo banco de dados deveria conter informações de indicadores socioeconômicos
e ambientais, assim como das interações da atividade de agricultura urbana com outras atividades
urbanas, como o processamento e a comercialização, por exemplo. Com o objetivo de subsidiar
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AU há uma necessidade de intensificar a sistematização de dados e da adoção de estratégias de
produção que minimizem custos, e reduzam riscos para a saúde e o ambiente.
Como visto nesta tese, o Brasil possui uma Política Nacional de AUP, no entanto a
mesma carece de uma integração maior com outros programas de segurança alimentar,
certamente este é um fator essencial para a sustentabilidade das iniciativas apoiadas após o
término dos convênios, pela geração de recursos para continuidade tanto dos investimentos como
da participação dos beneficiários. Como demonstrado em estudos realizados sobre os resultados
do Programa de AUP, um dos principais pontos positivos é o efeito sobre a saúde e nutrição dos
beneficiários, a partir do acesso aos alimentos e a melhoria da qualidade da dieta fez com em
alguns casos houvesse mudanças de hábitos alimentares, pela inclusão nas refeições de verduras e
legumes frescos.
Em relação aos grupos estudados, os mesmos não conseguem acessar os recursos porque
os municípios em que estão localizados não preenchem todos os critérios de elegibilidade, assim
como não possuem convênios com as instituições que os representem e que constem no edital
como partícipes/executores, ou seja, não têm autonomia para apresentarem propostas sozinhos,
assim como não realizam suas atividades em áreas públicas, outro requisito para sua participação.
Quanto à proposta de desenvolvimento das iniciativas de AU, caso fosse possível à
elegibilidade das instituições estudadas no Programa de AUP, os temas prioritários seriam
plenamente atendidos, pois adotam mecanismos de acompanhamento da gestão participativa do
projeto junto aos beneficiários; consideram gênero, geração e etnia; consideram os enfoques da
transição agroecológica; consideram a inserção no sistema de economia popular solidária;
integram seus projetos numa perspectiva de planejamento urbano; e privilegiam o reuso e a
conservação de recursos naturais.
Observa-se que a partir das mobilizações dos grupos e do apoio de organizações da
sociedade civil, como a ONG AS-PTA, as famílias participantes de iniciativas de AU adquirem
legitimidade para negociar suas demandas em relação ao acesso aos programas públicos, como
por exemplo, o PRONAF.
A AU em longo prazo parece ser sustentável, especialmente quando seu potencial
multifuncional é reconhecido e desenvolvido plenamente. A sustentabilidade da agricultura
urbana parece fortemente relacionada às suas contribuições para o desenvolvimento de uma
cidade sustentável, isto é, inclusiva, com segurança alimentar e nutricional, produtiva, e
ambientalmente saudável.
Compreender a AU como um ativo ambiental e prestadora de serviços ambientais na
cidade colabora na elucidação de elementos favoráveis e desfavoráveis às iniciativas de
agricultura urbana que possam ser desenvolvidas nas mais diversas esferas e desta forma
contribuir para a sustentabilidade da atividade como forma de garantir o acesso aos alimentos
(quantidade e qualidade), melhorar as condições ambientais e sociais, responsáveis pela maioria
dos problemas urbanos.
É possível retomar uma consideração do segundo capítulo a respeito de possibilidades
futuras para a avaliação da AU a partir da utilização da valoração econômica dos serviços
ambientais e se traduz no valor dos serviços e funções intangíveis da agricultura e benefícios
ambientais gerados em suas adjacências e que realçam áreas urbanas. Nesta relação de benefícios
gerados pela AU o ganho de um indivíduo não exclui o de outro em experimentar benefícios
similares, imediatamente e indefinidamente. Por exemplo, as práticas urbanas de agricultura
podem produzir alimentos e plantas medicinais, assim contribuindo com a segurança urbana ao
alimento. O alimento produzido localmente reduz os custos dos sistemas de distribuição
necessários, se comparado com o transporte do alimento de outras áreas.
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Os resultados deste estudo permitem definir e caracterizar as iniciativas de agricultura
urbana, bem como avaliar vantagens, limitações e oportunidades do sistema como uma opção
para os dois municípios da RMRJ, assim como a possibilidade de se reproduzir para diferentes
realidades e níveis de observação (local, regional, nacional).
No decorrer do trabalho, a partir da pesquisa de campo constatou-se a necessidade da
ampliação de pesquisas, do ensino e da extensão nos temas “manejo da matéria orgânica e
fertilidade do solo”, “controle de ervas daninhas”, “controle de pragas e doenças” e “manejo de
resíduos” em áreas urbanas.
O papel da agricultura urbana, nas iniciativas estudadas, a partir dos seus papéis,
socioculturais e ambientais, é incontestável. Muitas famílias escolhem esta atividade para sua
subsistência, e não somente com este objetivo, também vendem seu excedente, conseguindo
preços competitivos graças ao sistema produtivo escolhido, que é o orgânico.
Pensando o impacto social desta agricultura, é possível afirmar que é muito positivo em
uma área onde a migração rural e os problemas do desemprego sejam cruciais. Para os
agricultores mais vulneráveis economicamente, a existência desta agricultura permite o acesso a
alimentos frescos e diversificados e assim conservar os recursos financeiros para a compra de
outros produtos.
É uma agricultura diversificada e dinâmica, dirigida principalmente para o consumo
familiar, mesmo que sua escala na produção e a produtividade de alimento na cidade não seja tão
significativa, é muito importante na manutenção dos costumes e da cultura de seus praticantes,
assim como do banco de sementes, haja vista a maioria dos agricultores entrevistados afirmarem
que produzem e trocam as suas próprias sementes.
No que diz respeito ao potencial da agricultura urbana, pode-se destacar a capacidade de
fortalecimento da produção em pequenos espaços como um ponto central. Analisando as
iniciativas de agricultura urbana nos capítulos anteriores, nota-se a importância da
sustentabilidade ambiental no sentido de preservação dos recursos em longo prazo. Além disso, a
agricultura urbana pode ser vista como uma forma de lutar a favor da preservação do ambiente,
permitindo a manutenção de áreas verdes, mesmo no interior das cidades. Parece assim
primordial apoiar a agricultura urbana para incentivar as iniciativas por uma política do auxílio
específica aos pequenos agricultores urbanos.
Como características comuns aos três grupos podem-se destacar três: a atuação em áreas
urbanas e como consequência, sujeitas à pressão de ocupação e de especulação do solo urbano;
estão envolvidos na Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, portanto, envolvidos numa
dinâmica de produção a partir de métodos agroecológicos; e a natureza do envolvimento das
famílias é de voluntariado, desta forma, a motivação para participação não está relacionada ao
interesse econômico.
A perspectiva de interesse nas atividades dos grupos a partir de uma lógica não restrita aos
fatores econômicos da participação voluntária de todos os entrevistados (coordenadores e
famílias envolvidas) confirmou-se nos dados obtidos na pesquisa de campo, os sentidos e
motivações presentes nas entrevistas trazem elementos ligados às trajetórias ideológicas de
respeito à natureza, assim como busca de direitos para equidade e ampliação de qualidade de
vida.
Há duas características que diferenciam os grupos: a primeira é o local onde a atividade de
cultivo é realizada, enquanto na Pastoral da Criança o cultivo é no quintal, nos outros dois grupos
(Rede Fitovida e ONG Verdejar) o cultivo é realizado em áreas coletivas; a segunda é a
religiosidade presente em dois grupos (Rede Fitovida e Pastoral da Criança).
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A diferença dos locais de cultivo, no quintal ou coletivo, não se mostrou como um fator
de diferenciação entre o perfil dos envolvidos nos grupos, uma vez que todos os entrevistados
demonstraram possuir atuação coletiva marcante, nos grupos e fora deles.
Nos dois casos há uma semelhança que se estabelece, é a presença de instituições
religiosas no apoio das atividades de cultivo, seja através do incentivo e capacitação (Pastoral da
Criança) ou na disponibilização de estrutura (Rede Fitovida). Evidenciando, desta forma, como já
observado por Arruda (2006) a importância destas instituições como agentes de mobilização e
apoio às bases comunitárias, principalmente em áreas sob risco social.
As observações tanto do mestrado em Campinas, quanto da pesquisa de campo junto aos
grupos do Rio de Janeiro, permitiram que fosse constatado que das várias dimensões de
sustentabilidade, a dimensão sociocultural é que mais se destaca no sentido de assegurar a
continuidade da atividade. Nesta dimensão incluem-se a presença da mulher e a valorização do
conhecimento popular, assim como a origem rural dos envolvidos, que pela sua atuação ativa
fazem com que sejam superadas dificuldades e conflitos para a permanência das iniciativas de
AU ao longo do tempo.
O planejamento dinâmico também deve prever a agricultura urbana ao longo do tempo,
considerando a evolução à medida que a cidade se expande e se transforma. Formas de cultivo
intensivo em sistemas de AU exigem áreas relativamente pequenas (árvores frutíferas, plantas
medicinais e ornamentais, cogumelos, pequenos animais) podem prosperar no interior das
cidades, enquanto as formas mais extensivas que gerem um volume maior de resíduos devem ser
realocadas para locais menos centrais e menos povoadas em áreas mais periféricas, ou
periurbanas.
Confirmando a tese inicial a agricultura urbana contribui na criação de melhores
condições de vida para as famílias, ao mesmo tempo em que traz um maior protagonismo da
mulher e assegura um papel importante aos conhecimentos populares adquiridos ao longo da vida
e passados às novas gerações. Além disso, o desenvolvimento dessa atividade também contribui
para fortalecer a organização comunitária, a segurança alimentar e a melhoria ambiental, valoriza
a cultura e o conhecimento popular sobre plantas e métodos de plantio.
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APÊNDICES
Apêndice A. Detalhamento da Metodologia
A metodologia foi dividida em três fases: o levantamento bibliográfico, a fase exploratória e logo após,
duas etapas de pesquisa de campo, uma para conhecer os grupos e outra para conhecer as famílias.
Levantamento Bibliográfico
Foi realizado amplo levantamento bibliográfico relacionado ao desenvolvimento sustentável e suas
dimensões, à agricultura urbana e às ‘funções’ desempenhadas num processo de desenvolvimento e à Política
Nacional de Agricultura Urbana. Analisaram-se também os relatórios produzidos sobre o programa
governamental e sobre a AU nas regiões metropolitanas brasileiras.
Com o objetivo de conhecer melhor a ‘realidade’ dos municípios de Belford Roxo e Rio de Janeiro foi
realizada uma ampla coleta de dados secundários, especialmente: aqueles processados no âmbito do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os Censos Demográficos e o Banco de Dados SIDRA (Sistema
IBGE de Recuperação Automática); aqueles obtidos junto ao Centro de Informações e Dados do Rio de
Janeiro (CIDE), como o Anuário Estatístico do SEBRAE, e outras publicações; às informações obtidas junto
ao sítio eletrônico das Prefeituras Municipais; aqueles obtidos junto ao Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), entre outros.
Fase Exploratória – se aproximando do objeto de estudo
A fase exploratória foi realizada do segundo semestre de 2008 ao primeiro semestre de 2009, através
do contato direto com instituições envolvidas em alguma atividade de agricultura e que atuassem na RMRJ.
Neste momento não houve recorte do objeto para não limitar a busca de informações somente à AU e
nem aos dois municípios, para se conseguir compreender e perceber como a agricultura de maneira geral é
trabalhada na RMRJ e como a agricultura urbana interage com esta realidade.
Foram realizados contatos com os responsáveis pelas secretarias de agricultura e de ação social ou
similar de todos os municípios da RMRJ, com instituições religiosas e outras associações, assim como listas
de discussão da internet. Através de telefonemas, mensagens eletrônicas e quando possível, a ida ao local,
para obter informações gerais de locais e pessoas que estivessem de alguma forma participando de atividades
relacionadas à AU.
Nesta etapa da pesquisa foram identificadas 70 iniciativas que trabalhavam com agricultura na RMRJ,
envolvendo em média 240 pessoas, em 11 dos 17 municípios da região.
Para estes contatos foi elaborado um roteiro com questões abertas, tais como: conhecimento sobre
grupos que estivessem discutindo e gerando material sobre AU na região, a disponibilidade de acesso às
informações de projetos de AU, conhecimento sobre a ocupação de terrenos baldios com hortas dentro da área
urbana e periurbana, relação de temas interessantes para o auxílio de políticas de AU, apontar lacunas que
poderiam ser estudadas na tese e conhecimento de alguma organização de agricultores urbanos.
Para contribuir com a coleta de informações nesta etapa da pesquisa foram realizadas quatro
observações participantes em encontros promovidos no município do Rio de Janeiro. O objetivo era ter uma
maior aproximação com o objeto de estudo, construir uma relação de confiança com os participantes dos
grupos e acompanhar o desenvolvimento das atividades.
(17/11/2008) Entrevista com integrantes da Associação Univerde, no bairro Parque Geneciano, em Nova
Iguaçu.
(19/11/2008) Entrevista com um integrante do Núcleo de Alimentação e Saúde Germinal, no Campus da
UFRuralRJ, em Seropédica.
(05/04/2009) Entrevista com integrantes da Associação de Produtores Autônomos do Campo e da Cidade
(APAC), no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti.
(28/05/2008) Encontro da Semana da Alimentação, no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro.
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(12/11/2008) Seminário de Promoção da Agricultura Urbana, no bairro Jardim Guaratiba, no Rio de Janeiro.
(13/11/2008) Seminário de Promoção da Agricultura Urbana, no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro.
(22/11/2008) Encontro Metropolitano de Agroecologia, no Campus da UFRuralRJ, em Seropédica.
Pesquisa de campo – conhecendo os grupos
Esta primeira etapa da pesquisa de campo foi realizada com os três grupos selecionados e outros atores
atuantes na mesma região dos grupos. Ocorreu no período compreendido entre Março de 2009 e Outubro de
2010. Foi realizado um primeiro contato telefônico buscando identificar os coordenadores responsáveis pelas
atividades dos grupos e as pessoas envolvidas indiretamente em projetos sociais relacionados aos grupos;
apresentar a pesquisa assim como os objetivos; e mostrar de que maneira a mesma poderia promover maior
divulgação dos grupos e incentivo para que outros fossem fortalecidos.
Após esse primeiro contato, foram realizadas dezessete entrevistas guiadas para obter esclarecimentos
sobre os grupos e sobre outras instituições que trabalham nas mesmas regiões que estes.
Para contribuir com a análise foram realizadas sete observações participantes em reuniões, encontros e
festas dos grupos. O objetivo era ter uma maior aproximação com o objeto de estudo, construir uma relação
de confiança com os participantes dos grupos e acompanhar o desenvolvimento das atividades, assim como
auxiliar na solução de algum problema técnico inerente às atividades do grupo.
(18/03/2009) Coordenador da ONG Verdejar, no bairro Engenho da Rainha, no Rio de Janeiro (Grupo ONG
Verdejar);
(04/09/2009) Coordenadora do Núcleo da Arquidiocese, no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro
(Grupo Pastoral da Criança);
(26/09/2009) Coordenadora de Setor, no Bairro de Paciência, no Rio de Janeiro (Grupo Pastoral da Criança);
(18/11/2009) Coordenadora de Área, no bairro Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro (Grupo Pastoral da
Criança);
(21/01/2010) Coordenador de Estado, no bairro São Bento, em Duque de Caxias (Grupo Pastoral da Criança);
(23/01/2010) Coordenador da ONG, no bairro Serra da Misericórdia, no Rio de Janeiro (ONG Verdejar);
(23/01/2010) Coordenador da ONG, no bairro Serra da Misericórdia, no Rio de Janeiro (ONG Verdejar);
(29/01/2010) Coordenadora de Comunidade, no bairro Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro (Grupo Pastoral
da Criança);
(29/01/2010) Padre da Paróquia São Pedro Apóstolo, no bairro Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro (Grupo
Pastoral da Criança);
(3/02/2010) Coordenadora de Projetos Sociais, no bairro Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro (Fundação
Xuxa Meneghel);
(04/02/2010) Integrante da Comissão da Rede Fitovida, no bairro XYZ, no XYZ (Grupo Rede Fitovida);
(02/03/2010) Coordenadora do Espaço Solidário do Lote XV, no bairro Lote XV, em Belford Roxo (Grupo
Rede Fitovida);
(04/03/2010) Padre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Lote XV, em Belford Roxo (Grupo Rede
Fitovida);
(23/03/2010) Coordenadora da Rede na RMRJ, no bairro XYZ, no XYZ (Grupo Rede Fitovida);
(07/05/2010) Componente da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, no Centro, no Rio de Janeiro
(AARJ);
(10/05/2010) Coordenador do Programa de Agricultura Urbana, no Centro, no Rio de Janeiro (ONG AS166

PTA);
(07/07/2010) Ex-estagiária que acompanhou as atividades iniciais da Rede Fitovida, Campus da UFRuralRJ,
em Seropédica (ONG AS-PTA);
(10/06/2009) II Encontro de Experiências e Saúde nas Cidades, no bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro
(Organizado pela AS-PTA);
(17/10/2009) Pré - Encontro do III Encontro de Experiências e Saúde nas Cidades, no bairro Engenho da
Rainha, no Rio de Janeiro (Grupo ONG Verdejar);
(24/10/2009) Encontro da Partilha, na Paróquia Cristo Ressuscitado, município de Belford Roxo (Grupo
Rede Fitovida);
(18/11/2009) Reunião mensal da Coordenadoria da Área 5 com as Coordenadoras dos Seis Ramos: Nossa
Senhora da Conceição, Santa Clara, Príncipe, São Pedro Apóstolo, Salvador do Mundo, Nossa Senhora
Aparecida (Grupo Pastoral da Criança);
(27/11/2009) III Encontro de Experiências e Saúde nas Cidades, no bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro
(Organizado pela AS-PTA);
(28/11/2009) Dia da Celebração da Vida, no bairro Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro (Grupo Pastoral da
Criança);
(27/01/2010) Reunião trimestral da RMRJ, no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro (Grupo Rede Fitovida);
(16/10/2010) Visita à área do Verdejar, no bairro Engenho da Rainha, no Rio de Janeiro (Grupo ONG
Verdejar);
Pesquisa de campo – conhecendo as famílias
A segunda etapa da pesquisa de campo foi realizada a partir de Janeiro a Março de 2010 com a
realização de oito entrevistas guiadas mediadas por um questionário constituído de questões fechadas e
questões semiabertas aos entrevistados que desejassem participar da pesquisa e fizessem parte das famílias
participantes dos grupos.
O questionário (Apêndice B) formulado em dois níveis, um relacionado ao perfil do agricultor urbano
(dimensões de sustentabilidade socioculturais, socioeconômicas e o envolvimento político-institucional) e
outro relacionado ao sistema de produção urbana (dimensões de sustentabilidade ecológico-ambientais e
técnico-agronômicas).
Em resumo, a obtenção de dados diretos foi realizada com 25 entrevistas, divididas em dois
momentos, descritos a seguir:
1° Momento: Na fase exploratória com 17 entrevistas menos detalhadas, para realizar uma
aproximação com a área geográfica e os atores atuantes;
2° Momento: Na pesquisa de campo com 8 entrevistas com maior nível de detalhamento, para captar a
“imagem” da AU no município a partir dos grupos e das famílias que deles participam.
(30/01/2010) Integrante de família atendida pela Pastoral da Criança;
(30/01/010) Integrante de família atendida pela Pastoral da Criança;
(30/01/010) Integrante de família atendida pela Pastoral da Criança;
(30/01/2010) Integrante de família atendida pela Pastoral da Criança;
(30/01/2010) Integrante de família atendida pela Pastoral da Criança;
(04/02/2010) Integrante de família participante da Rede Fitovida;
(09/02/2010) Integrante de família participante da ONG Verdejar;
167

(23/03/2010) Integrante de família participante da Rede Fitovida.
Análise dos Dados
O grupo
O roteiro das entrevistas foi constituído de questões semiestruturadas para obter esclarecimentos sobre
a organização hierárquica que o grupo estabelece para entender melhor o desempenho de suas atividades e
com perguntas abertas relacionadas à agricultura urbana. Estas perguntas foram feitas com intuito de saber
como o grupo se articula, qual o significado da agricultura urbana nos grupos, como eles se organizam, o que
o projeto significou na vida das pessoas envolvidas e quais as barreiras que ainda precisavam que ser
transpostas.
As famílias
O questionário foi avaliado em relação ao perfil do produtor urbano com o objetivo de obter dados
mais detalhados do lugar da agricultura urbana na reprodução das famílias.
Foi constituído de questões estruturadas e questões semiabertas, contendo:
Identificação e localização da atividade de AU;
Indicadores socioculturais (caracterização socioeconômica da família, indicadores de qualidade de
vida, organização social, migração, trajetória familiar na agricultura e qualificação na atividade,
questões de relacionadas ao gênero);
Indicadores econômicos (despesas gerais, receita bruta, mão-de-obra familiar e contratada, bens
patrimoniais e tempo na atividade agrícola);
Indicadores político-institucionais (políticas públicas para o setor, assistência técnica, formas de
difusão de tecnologia e associativismo).
O sistema de produção
O questionário foi avaliado em relação ao sistema de produção urbana com o objetivo de obter dados
mais detalhados de como se dá a prática da agricultura urbana pelas famílias.
Foi constituído de questões estruturadas e questões semiabertas, contendo:
Indicadores ecológico-ambientais (área de preservação, práticas de manejo conservacionista,
reciclagem de resíduos, integração das atividades, diversificação do sistema e nível de degradação
da unidade de produção agrícola);
Indicadores técnico-agronômicos (uso do solo, principais culturas, técnicas de preparo do solo,
adubação, controle de pragas, doenças e invasoras, manejo e produtividade do sistema, e finalidade da
produção).
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Apêndice B. Roteiro da entrevista semiestruturada
Informante/Instituição:
Data:

Horário:

1. Qual significado de projetos de agricultura urbana no Rio de Janeiro? Quantos você conhece?
2. Qual é o papel do associativismo nas iniciativas de agricultura urbana que você conhece?
3. Por que e quando você decidiu apoiar as iniciativas de agricultura urbana?
4. Como você avalia o papel das iniciativas na vida das pessoas que as realizam?
5. Por que acha que é relevante pensar este tema no Rio de Janeiro?
6. Que significado social as atividades de agricultura urbana adquirem no contexto do Rio de Janeiro?
7. Existem dificuldades relativas às relações entre os membros dos grupos?
8. A dinâmica de trabalho coletivo nas iniciativas de agricultura urbana é boa?
9. Qual é a sua percepção de riscos para as iniciativas de agricultura urbana no Rio de Janeiro?
10. Quais são os desafios que se encontram colocados para a sustentabilidade das iniciativas?
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Apêndice C. Questionário de entrevista guiada com as famílias
I - IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO/ LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE
1-Nome entrevistado:
4-Membro ligado à:
Prog. do governo ( ) Sim ( ) outra org. ( )Qual:

2-Endereço:
5- Entrevistador:

3- Município:
6- Data:

II – INDICADORES SOCIOCULTURAIS
2.1. MEMBROS DA FAMÍLIA

NOME

Identificação
(1)

Sexo
(2)

Idade

Estado
Civil
(3)

Local de nascimento
Cidade

Est.

País

Escolaridade
s/
escol

1º Grau
Até 4ª
I
C

5ª a 8a
I
C

2º Grau

3º Grau

I

I

C

Códigos:
(1) 1-marido/pai; 2-esposa/mãe; 3- filho (a); 4-genro/nora; 5-neto (a); 6- outros;
(2) M – masculino; F – feminino;
(3) SO - solteiro; C - casado; V - viúvo; AM - amigado; SE – separado;
2.2. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA
Água
(1)

Esgoto
(2)

Lixo Org.
(3)

Lixo Comum
(3)

Energia
(4)

(1) 1-rede pública; 2-poço; 3-poço artesiano; 4-fonte; 5-outro;
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Equipamentos
(5)

Veículos
(6)

Informações gerais
Principais fontes
(7)

C

(2) 1- fossa séptica; 2-fossa seca; 3-fossa negra; 4-fossa aérea; 5- outro;
(3) 1- recicla; 2-queima; 3-joga em terreno/rio; 4-enterra; 5-coleta pública; 6-outro;
(4) 1- elétrica; 2-bateria; 3-querosene; 4-vela; 5-outro;
(5) 1-fogão a gás; 2-fogão a lenha; 3-geladeira; 4-freezer; 5-batedeira/liquidificador; 6-televisão; 7-rádio; 8-aparelho de som; 9computador; 10-telefone; 11-outros;
(6) 1-carro de passeio; 2-veículo de transporte de mercadorias; 3-bicicleta; 4-carroça; 5- cavalo, 6-outros;
(7) 1- rádio; 2-televisão; 3-jornal; 4-igreja; 5-outros;
2.2.1 Descritores Econômicos Gerais
Anos de agricultura
(1)

Anos nesta
casa
(2)

O que fazia
antes? *

Mão-de-obra (n. pessoas)**
Usa Micro-Crédito

Familiar

s=sim n=não
tempo

>14 anos
sex

esc.

tempo

< 14 anos
sex
esc.

(1) Quem não mexe: Gostaria de iniciar? Por que?
(2) Caso tenha nascido ali colocar S - sempre
* 1= agricultor (a); 2 = comércio; 3 = serviços;
** ti = tempo integral; tp = tempo parcial; m = masculino; f = feminino; escolaridade = n° de anos;
2.2.2 Aspectos Gerais
1- O senhor (a) tem dificuldades de encontrar materiais para sua horta na região?
Qual (is)?

Sim

Não

Não sabe

2- O senhor (a) vende/troca algum produto da horta?
3- Assinale os três principais problemas que dificultam o desenvolvimento da horta:
( )Falta de recursos do produtor; ( )Preços baixos p/ venda; ( )Altos investimentos iniciais; ( )Elevação dos custos de produção; ( )Falta
de mercado; ( )Falta de mão-de-obra qualificada; ( )Dificuldade de planejar e administrar; ( ) outros. Quais?_________________________
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2.3. ORGANIZAÇÃO SOCIAL

2.3.1. Acesso a serviços formais (assinalar com “x”)

No seu bairro

Local
No centro

Outro lugar / onde

Boa

Qualidade do serviço
Razoável

Ruim

ESCOLA
MÉDICO
DENTISTA
TRANSPORTE

2.3.2. Serviços informais relativos à saúde
Tem parteira
A família já
na região* usou o serviço*

Tem
benzedeiras
na região*

A família
utilizou estes
serviços*

A família
usa ervas
medicinais*

Liste as mais
usadas

Para que serve

*1- sim; 2- não, 3- não sabe;
2.3.3. Participação comunitária
Há na localidade associações (sindicato,
produtores, moradores, etc.)? Qual e com
que propósito?

O Sr. ou alguém da família participa?
Se sim: exerce alguma função? Qual?
Se não, por quê?

(1) 1-parentes, 2-conhecidos; 3-desconhecidos;
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A vizinhança é na maioria: (1)

Com quem
aprendeu a usar

2.3.4. Lazer
Qual é o dia de descanso da família?

Qual as 2 principais atividades deste
dia?

Existem festas na região? Qual a família participa?
(igreja, de produtos, etc.)

2.4. MIGRAÇÃO
Trajetória

Local
Município

Área
rural

Área
urbana

Ocupação principal do chefe

Local que prefere morar
(1)

UF

Nasc.

(1) 1-área rural, 2-área urbana;
2.5. QUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE
2.5.1. Como o Sr(a) denomina a sua atividade atual?
2.5.2. O que facilita o plantio no quintal (Resposta Múltipla = R.M. / assinalar as três principais opções)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ter nascido no campo / ter família numerosa para o trabalho;
Gostar de trabalhar na terra;
Saber planejar e organizar a produção;
Conhecer e saber trabalhar a terra;
Saber comercializar a produção / ter mercado garantido para os produtos;
Saber reconhecer os sinais (da natureza) do clima, da mudança de lua, para fazer o plantio, a colheita, a limpeza, etc.;
Ter tecnologia apropriada para o trabalho na agricultura;
Ter capital e acesso a crédito para investir na atividade;
Receber assistência técnica para o trabalho;
Ter uma área disponível e com espaço suficiente;
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2. 5.3. O que motiva o Sr(a) a plantar no quintal (assinale duas)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

O sustento da família;
Direito ao uso do terreno;
A aquisição de bens necessários para a produção;
Dar lucro;
Assegurar pelo menos o alimento da família;
Outro___________________________________________

2.6. GÊNERO (Para todas as respostas: 1- homem; 2- mulher; 3- ambos);
Quem se dedica mais tempo nas tarefas da horta no quintal?
Quem se ocupa de garantir a rega?
Quem prepara os solos?
Quem processa o lixo orgânico e os converte em adubo?
Quem recebe e quem controla os lucros por comercialização dos produtos?
Quem é reconhecido por este trabalho?
III - INDICADORES TÉCNICO-AGRONÔMICOS
OQUE
CULTIVA

ÁREA
2

m

SEMENTE
1=própria
2=compra
o= org.
c= conv.

PREPARO
SOLO

ADUBAÇÃO
TIPO
o=
orgânica
n=mineral
natural
q=
química
m= mista

FONTE
c-compra
p-própria

PRAGAS E
DOENÇAS
QUANT P= prod.
Perm.
GERAL
Kg/ha
Q=
ou
químicos
Kg/m2
M=
mistos
X=
outros

Finalidade da Produção (%) = ( ) autoconsumo familiar ( ) autoconsumo e venda
( ) animais
( ) troca entre vizinhos
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PLANTAS
DANINHAS
H= herbic.
C=
rotação/alelo
M= mecân.
(ma= arranque
manual;
ca=capinal;
ta=t.animal;
tm=máq.)
X= outros

COMO
CULTIVA

PRODUÇÃO
Kg
Maço
Cabeças
Caixas

( ) Vendas
( ) outros. Quais?_____________________________

3.1. USO DO SOLO
A ÁREA QUE UTILIZA É ( )própria; ( )arrendada; ( )parceria; ( )comunitária; ( )invadida; ( )posse; ( ) OUTRO, QUAL:
3. 2. ASPECTOS GERAIS
1 - Assinale os três principais problemas relacionados com o cultivo em quintais que dificultam a sua utilização:
( ) Falta de experiência com agricultura
( ) Controle de pragas e doenças
( ) Dificuldade de obter insumos
( ) Falta de recursos para acesso à terra
( ) Falta de máquinas e equipamentos
( ) Dificuldade em relação a programação de produção
( ) Falta de informação e conhecimento técnico
( ) outros_________________________
2 - Cite 3 aspectos técnicos da horta mais importantes para que a nossa pesquisa possa ajudar:
( ) Estudo de variedades adaptadas
( ) Manejo da matéria orgânica e fertilidade do solo
( ) Controle de pragas e doenças
( ) Controle de ervas
( ) Métodos alternativos eficientes para tratamento doenças e pragas em animais
( ) Desenvolvimento de máquinas e equipamentos
( ) Manejo de resíduos
( ) Outros___________________________________

IV - INDICADORES ECOLÓGICOS-AMBIENTAIS
PRÁTICAS

% da área
USA

1. Reciclagem de resíduos orgânicos **
CP=compostagem; CI=uso de cinzas; CH=chorume; ET= esterco ; LX=Lixo urbano;
2. Uso de agrotóxicos **
I=inseticida ; fu=fungicida; hb=herbicidas; x=outros
3. Uso de fertilizantes sintéticos **
4. Controle natural de pragas, doenças e plantas invasoras **
5. Integração de atividades (agricultura X pecuária X floresta X outras)
6. Diversificação do sistema (número de ecossistemas diferentes /plantas e animais)
7. Nível de degradação da propriedade (se tem erosão, desmatamento, etc.)

inexistente
inexistente
inexistente

NÃO USA

pouca
pouca
pouco

boa
boa
médio

ótima
ótima
alto
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4.1. PRODUÇÃO X AMBIENTE
1- Qual a questão ambiental que mais preocupa o senhor (a)? (assinalar as 3 principais)

( ) Qualidade da água (contaminação)
( ) Erosão do solo
( ) Resíduos de agrotóxicos

( ) Desmatamento
( ) perda da biodiversidade (fauna/flora)
( ) baixa produtividade das culturas e animais

2- Para o senhor(a) o termo “Sustentabilidade” lembra:
( ) Aspectos Econômicos
( ) Aspectos da produção
( )Aspectos do meio ambiente
( ) Asp. Institucionais/Polít.
3- Você acha que a sua atividade é sustentável?
4- A produção agrícola urbana consegue bons preços?
5- Nos próximos 5 anos a sua produção irá:
( ) aumentar ( )diminuir ( ) ficar igual ( ) não sabe

(
(

) Aspectos sociais
) Todos

( ) outra_____________________

(
(

) Nenhum
) Não sabe
Sim
Sim

Não
Não

Não Sei
Não Sei

6 – Quando você decidiu produzir na cidade, quais as razões que influenciaram sua decisão? (cite os 3 aspectos principais)
( ) saúde pessoal e da família
( ) Razões econômicas (ter + lucro)
( )A conjuntura política atual
( ) saúde do consumidor
( ) Conservação dos recursos naturais (razões ambientais) ( ) convicção ideológica (razões
pessoais)
( ) melhorar produtividade (razões técnicas) ( ) outras__________________
7- Assinale os 3 problemas mais críticos da sua atividade agrícola?
( )Falta de crédito agrícola específico
( )Falta de experiência com agricultura ( )Falta de mão de obra especializada
( )Falta de resultados de pesquisa
( )Comercialização da produção
( )outros________________________
( )Dificuldade p/obtenção de insumos
( )Obtenção de informações e assistência técnica
8- Assinale 3 fatores que fazem a sua atividade agrícola um sistema com grande potencial de expansão:
( ) Harmonia com a questão ambiental
( ) Diminuição dos custos de produção e melhores preços
( ) Melhoria da qualidade de vida (saúde dos agricultores e consumidores)
( ) Nicho de mercado específico
( ) Redução do uso de agrotóxicos, adubos solúveis e energia
( ) Fortalece a proposta de trabalho coletivo
( ) Manejo correto de pragas, doenças e conservação dos recursos naturais ( ) Garantia de renda
( ) Segurança alimentar
( ) Outros____________________________
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V - INDICADORES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS
1- Existem políticas públicas para financiamento da produção em AU?

Sim

Não

Não sabe

2- O senhor (a) acha que os técnicos e pesquisadores têm interesse pela AU?

Sim

Não

Não sabe

3- O senhor (a) tem tido contato com instituições, ONGs, prefeitura, para falar sobre AU?

Sim

Não

Não sabe

4- Qual (is)?

5-Indique pelos menos 3 formas mais importantes de obter informações e tecnologias?
1.Rádio

2. Jornal

7. Instituições consultoria

3. Televisão

4. EMATER

5. outros produtores e vizinhos 6. Associação produtores

8. Prefeitura 9. Mercado 10. ONGS 11. outros

6- Qual seria a melhor maneira para divulgar o sistema de agricultura urbana entre os produtores? (indique três)
1.Rádio

2. Jornal

7. Instituições consultoria

3. Televisão

4. EMATER

5. outros produtores e vizinhos 6. Associação produtores

8. Prefeitura 9. Mercado 10. ONGS 11. outros

7- Qual seria a melhor maneira para divulgar o sistema de agricultura urbana entre os consumidores? (indique duas)
1.Rádio

2. Jornal

3. Televisão

4. Material publicitário

5. Feiras

6. Mercados

7. Órgãos do governo

8.outros

8- O senhor acha que o consumidor sabe o que é agricultura urbana?

Sim

Não

Não sabe

8- O senhor acha que as pessoas sabem que tem agricultura urbana neste bairro?

Sim

Não

Não sabe

9- O apoio institucional é extremamente necessário para desenvolvimento da AU?

Sim

Não

Não sabe

10- Para divulgar o sistema de agricultura urbana, o trabalho deveria começar observando: (assinalar os 3 principais)
( ) aspectos técnicos da produção(variedades, controle ervas,etc.)
( ) aspectos ambientais (conservação recursos solo, água, ar)

( ) aspectos econômicos (comerc.,preços,custos,etc.)

( ) aspectos institucionais (crédito, políticas, etc.)

( ) Não sabe

( ) aspectos sociais e culturais (conscientização consumidor, produtor, sociedade geral)

( ) Outros__________________
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ANEXOS
Anexo A. Decreto nº 19144 de 14 de novembro de 2000, cria a APARU
Cria a Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana da Serra da Misericórdia - AP-3.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 463, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o que consta do processo
administrativo n.º 14/001.629/98, CONSIDERANDO o objetivo da Lei Orgânica do Município
de compatibilizar o desenvolvimento urbano com a proteção do meio ambiente, mediante a
utilização racional do patrimônio natural, cultural e construído, bem como a sua conservação e
recuperação em benefício das gerações atuais e futuras;
CONSIDERANDO o disposto no inciso XXI do artigo 67 da Lei Complementar n.° 16/92, que
dispõe sobre a política urbana do Município e institui o Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio
de Janeiro, estabelecendo como diretriz de uso e ocupação do solo para a Área de Planejamento 3
a criação de unidade de conservação na serra da Misericórdia;
CONSIDERANDO o disposto no inciso VII do artigo 68 da Lei Complementar n.º 16/92, que
estabelece que a Serra da Misericórdia constitui patrimônio paisagístico do Município sujeito a
proteção ambiental;
CONSIDERANDO a Lei Federal n.° 9985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a serra da Misericórdia é constituída pelo conjunto de elevações
referentes aos morros do Sapê, da Serrinha, do Dendê, do Juramento, dos Urubus, do Caricó, da
Fé, do Sereno, do Alemão, da Baiana, das Palmeiras e do Engenho da Rainha e de Bonsucesso,
todos localizados na Área de Planejamento 3 do Município;
CONSIDERANDO a proximidade da serra da Misericórdia com as Unidades de Conservação
Ambientais constituídas pelos Parques Orlando Leite e Ari Barroso, pela Área de Proteção
Ambiental da Fazendinha e da Área de Proteção do Ambiente Cultural do morro da Penha;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 163 do Regulamento de Zoneamento do Município do
Rio de Janeiro, Decreto Municipal n.º 322/76, que classifica as áreas acima da curva de nível de
100m, Zona Especial ZE-1, como reserva florestal sujeitas a proteção ambiental;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 7° do Decreto Municipal n.° 6787 de 2 de julho de 1987,
que institui o Programa de Reflorestamento e Preservação de Encostas, que estabelece que as
essências vegetais que vierem a ser repostas por ação do programa objeto deste Decreto, não só
pelas terras a elas revestidas, mas pelo caráter de interesse comum que representam, passam a ser
consideradas formas de preservação permanente, como definido pelo Código Florestal;
CONSIDERANDO a proximidade da Serra da Misericórdia com a Serra dos Pretos Forros, que
apresenta importantes remanescentes florestais de Mata Atlântica, objeto de projetos de
reflorestamento e de recuperação ambiental realizados pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente;
CONSIDERANDO que o crescimento urbano desordenado na área da serra da Misericórdia tem
produzido impactos ambientais nas encostas, nascentes e rios;
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CONSIDERANDO que a carência de cobertura florestal da serra da Misericórdia e de
arborização nas áreas com ocupação urbana do seu entorno vem provocando prejuízos à
qualidade ambiental da região;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer parâmetros de controle de crescimento e
ocupação das encostas do bairro, para que passem a constituir instrumentos de efetiva proteção e
recuperação ambiental;
CONSIDERANDO as ações de recuperação ambiental em desenvolvimento na bacia hidrográfica
da baía de Guanabara, empreendidas pelos governos estadual e municipal do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO as ações relacionadas a licenciamento, fiscalização, reflorestamento e
educação ambiental desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC na Área
de Planejamento 3;
CONSIDERANDO as ações de urbanização de assentamentos populares desenvolvidas e em
implantação pela Secretaria Municipal de Habitação - SMH em diversas comunidades localizadas
na serra da Misericórdia;
CONSIDERANDO a implementação da AGENDA 21, promovida pelo FÓRUM 21 da Cidade
do Rio de Janeiro, destinada à gestão participativa para o desenvolvimento sustentável local;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Constituição Federal; no Código Florestal - Lei n.°
4771, de 15 de setembro de 1965; no Código de Caça - Lei n.º 5197, de 3 de janeiro de 1967; nas
Leis Federais n.° 6902, de 27 de abril de 1981, e n.° 6938, de 31 de agosto de 1981; no Decreto
Federal n.0 99.274, de 6 de junho de 1990; nas Resoluções CONAMA n.° 001, de 23 de janeiro
de 1986, e n.° 04, de 18 de setembro de 1983; na Constituição Estadual; na Lei Orgânica do
Município, e nos Decretos Municipais n.º 322, de 3 de março de 1976, e n.° 8321, de 29 de
dezembro de 1988,
DECRETA:
Art. 1° - Fica criada a Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana -APARU da serra da
Misericórdia, com área aproximada de 3695 ha, conforme delimitação constante dos Anexos l e
II a este Decreto.
Art. 2o - São objetivos da APARU da serra da Misericórdia:
I. recuperar parte dos domínios originais de mata Atlântica da região;
II. promover a compatibilização entre o aproveitamento do solo e a defesa do meio ambiente,
mediante a revisão dos parâmetros de uso e ocupação do solo;
III. promover a regularização das favelas existentes, nos seus aspectos fundiário, urbanístico e
ambiental;
IV. promover o controle do crescimento das favelas existentes;
V. estabelecer prioridades para projetos e ações de recuperação ambiental e urbanística em sua
área;
VI. proteger e recuperar os mananciais existentes;
VII. desenvolver a recreação, o lazer e o ecoturismo compatíveis com os demais objetivos da
APARU e com o Plano de Manejo a ser criado para a área;
VIII. promover o desenvolvimento de programas de educação ambiental;
IX. ampliar o patrimônio ambiental público do Município;
X. preservar e ampliar a biodiversidade;
XI. melhorar a qualidade de vida da população local.
Art. 3º - A tutela da APARU da serra da Misericórdia caberá à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, ouvido o órgão competente do Patrimônio Cultural quando se tratar de defesa do
Patrimônio Cultural.
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Art. 4o - A APARU da serra da Misericórdia deverá dispor de um Plano de Manejo, prevendo-se
a gestão integrada e participativa.
Art. 5o - Na área a que se refere o artigo 1° ficam proibidas quaisquer atividades potencialmente
degradadoras ou modificadoras do meio ambiente, ou em desacordo com o Plano de Manejo, tais
como:
I. novas frentes de extração de recursos minerais;
II. alteração do perfil natural do terreno;
III. supressão total ou parcial da cobertura vegetal existente sem a devida autorização;
IV. ações que danifiquem, impeçam ou dificultem a regeneração da vegetação ativa;
V. atividades capazes de provocar erosão, assoreamento ou alteração dos cursos hídricos;
VI. utilização de fogo para a destruição de lixo, limpeza de terreno ou como prática agrícola;
VII. lançamento de efluentes sem o devido tratamento;
VIII. lançamento de resíduos sólidos sem destinação final adequada;
IX. criação de gado bovino, eqüino, suíno e caprino nas encostas.
Art. 6o - A gestão da APARU da serra da Misericórdia caberá à SMAC, que deverá instituir um
Conselho por ela presidido, constituído por órgãos públicos, por organizações da sociedade civil,
e por representantes da população residente em sua área de influência.
Art. 7o - O Poder Executivo regulamentará a APARU da serra da Misericórdia.
§ 1° - O ato de regulamentação da APARU disporá sobre:
I. programa de recuperação das condições ambientais, contemplando reflorestamento, controle de
desmatamento, arborização e proteção dos mananciais, rios e encostas;
II. programa de recuperação de áreas degradadas;
III. revisão dos parâmetros de exploração das frentes de extração de recursos minerais existentes.
§ 2° - Os estudos para a elaboração do ato de regulamentação da APARU da serra da
Misericórdia serão realizados por grupo de trabalho a ser criado no âmbito da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
Art. 8o - As infrações ao presente Decreto, bem como às demais normas de proteção ambiental,
sujeitarão os infratores às sanções cabíveis, sem prejuízo da obrigação de reparação e indenização
dos danos causados.
Art. 9o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2000 - 436º ano da fundação da Cidade.
LUIZ PAULO FERNANDEZ CONDE
Anexo I
Delimitação da APARU da Serra da Misericórdia
Ponto de partida no sentido anti-horário a partir da confluência da Avenida Automóvel Clube
com a Estrada do Barro Vermelho, seguindo por esta até a confluência com a rua Conselheiro
Galvão, seguindo por esta e continuando pela Rua Carvalho de Souza, seguindo por esta e
continuando pela Rua Alfeu Faria de Castro (trecho de projeção do Viaduto Negrão de Lima) até
o ponto de cruzamento deste com a Rua Carolina Machado, seguindo por esta e continuando pela
Rua Goiás até o cruzamento com a Linha Amarela, seguindo por esta até o cruzamento com a
Rua Uranos, seguindo por esta e continuando pela Rua Ibiapína até a Avenida Braz de Pina,
seguindo por esta até a Estrada Vicente de Carvalho, e por esta até a Avenida Automóvel Clube,
por esta até o ponto de partida (confluência com a Estrada do Barro Vermelho).
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