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Introdução 

Em outubro de 2021, cerca de seis moradores de uma grande cidade brasileira se 

debruçaram sobre um caminhão de lixo, buscando recuperar alimentos para comer. A 

cena divulgada em um jornal 2está longe de ser uma exceção e retrata a emergência da 

segurança alimentar no Brasil no início da década de 2020. Uma pesquisa realizada em 

2022 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e 

Nutricional (Rede Penssan3) mostra que mais da metade da população brasileira 

encontra-se em situação de insegurança alimentar, sendo que 33,1 milhões passam 

fome, um aumento de 14 milhões em relação a dois anos antes, quando teve início a 

pandemia de Covid-19.  

A crise econômica que se agravou após a pandemia contribuiu para agravar um 

processo que já estava em curso desde meados dos anos 20104. Entre os principais 

fatores apontados por pesquisadores como responsáveis por tal processo estão o 

empobrecimento da população face às crises econômicas e o desmonte de políticas 

públicas de promoção da segurança alimentar e nutricional. Diante desse grave cenário, 

o debate sobre o papel do Estado na promoção da alimentação saudável e do bem-estar 

social deve ser retomado.  

Este estudo tem como objeto as políticas públicas de agricultura urbana promovidas 

por municípios brasileiros. Em outras palavras, são investigadas ações de regulação e 

apoio à agricultura urbana promovidas por governos municipais, em parceria ou não 

com outros agentes, no contexto urbano. Trata-se de uma das múltiplas abordagens 

possíveis para endereçar o problema da segurança alimentar e nutricional no país. É 

evidente que a ação local não substitui um conjunto de políticas públicas federais e 

estaduais efetivas, mais do que necessárias para enfrentar o problema da fome hoje. 

Entretanto, este estudo se concentra no papel que os municípios podem cumprir por 

meio do fomento da agricultura urbana, de forma complementar às demais políticas 

voltadas à alimentação. 

Esse é um assunto que vem ganhando relevância na última década, período em que 

alguns governos locais, no Brasil e no mundo, adotaram políticas alimentares e de 

 
2 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/08/fome-no-brasil-numero-de-brasileiros-sem-

ter-o-que-comer-quase-dobra-em-2-anos-de-pandemia.ghtml>. Acesso em: 24 jul. 2022 
3 Disponível em: <https://olheparaafome.com.br/>. Acesso em: 24 jul. 2022. 
4 Em 2018, o Brasil voltou a constar no Mapa da Fome, instrumento das Nações Unidas para 
identificar países com insegurança alimentar grave. Disponível em: 
<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/09/17/ibge-confirma-que-pas-voltou-ao-mapa-da-fome-em-2018-diz-

pesquisador.ghtml>. Acesso em: 24 jul. 2022. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/08/fome-no-brasil-numero-de-brasileiros-sem-ter-o-que-comer-quase-dobra-em-2-anos-de-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/06/08/fome-no-brasil-numero-de-brasileiros-sem-ter-o-que-comer-quase-dobra-em-2-anos-de-pandemia.ghtml
https://olheparaafome.com.br/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/09/17/ibge-confirma-que-pas-voltou-ao-mapa-da-fome-em-2018-diz-pesquisador.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/09/17/ibge-confirma-que-pas-voltou-ao-mapa-da-fome-em-2018-diz-pesquisador.ghtml
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agricultura urbana, também incentivadas por organizações da sociedade civil e 

organismos internacionais.  

Diante desse contexto, este estudo examina as iniciativas adotadas por municípios 

brasileiros para promover a agricultura urbana. Mais especificamente, pretende-se 

traçar um panorama não exaustivo de Políticas Públicas Municipais de Agricultura 

Urbana (PPMAU) em suas principais vertentes e analisar quatro casos de 

implementação de hortas urbanas, em Belo Horizonte, Curitiba, Recife e no Rio de 

Janeiro. A partir dos materiais empíricos examinados, busca-se compartilhar práticas e 

elaborar recomendações para a disseminação de iniciativas semelhantes. 

Para isso, este relatório está estruturado em quatro seções principais. Esta introdução 

corresponde à primeira seção e trata os seguintes temas: a metodologia adotada para 

o desenvolvimento do estudo; o contexto de emergência da agricultura urbana nas 

políticas públicas do Brasil e de outros países; e a conceituação do objeto do estudo. A 

seção 2 apresenta o panorama de 100 casos de PPMAU, bem como a metodologia 

adotada para preparação do banco de casos. A seção 3 contempla os estudos de caso, 

a metodologia e a discussão dos resultados. As considerações finais encerram o 

relatório, contemplando recomendações para políticas públicas e futuros estudos sobre 

o tema. 

 

I. METODOLOGIA DO ESTUDO 

Para atingir os objetivos de apresentar um panorama das políticas públicas municipais 

de agricultura urbana e, ao mesmo tempo, detalhar sua implementação a partir de 

alguns exemplos, o estudo empírico foi estruturado a partir de duas etapas principais, 

com métodos mistos: (i) a preparação do panorama de 100 casos de políticas públicas 

de agricultura urbana de municípios brasileiros; (ii) a elaboração de 4 estudos de caso 

de políticas públicas de hortas urbanas. A primeira etapa envolveu a preparação de um 

quadro amplo de casos que pudesse apontar para os diferentes tipos de políticas 

adotadas e suas características mais gerais. Foi possível observar tipos recorrentes de 

políticas públicas nesse conjunto, voltadas, por exemplo, ao fomento de hortas urbanas 

ou de produção de insumos por meio de compostagem. Diante da recorrência de casos 

de políticas de hortas urbanas, optou-se por analisar um mesmo tipo – políticas de 

hortas urbanas – por meio dos estudos de caso. Dessa forma, a etapa seguinte buscou 

explorar variações na implementação da política em quatro diferentes municípios. 

A primeira etapa se baseou somente em dados secundários, enquanto para a segunda 

foram coletados também dados primários. Inicialmente, foram analisados 

levantamentos de políticas públicas relacionadas à agroecologia e à segurança 

alimentar e nutricional em municípios brasileiros, além de identificados casos 
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complementares, a partir de pesquisa de documentos on-line. O extenso volume de 

documentos consultado descreve de forma sucinta as experiências de políticas 

públicas no que diz respeito à segurança alimentar em nível local, servindo ao propósito 

de mapeamento de casos. Sua principal limitação, entretanto, é a ausência de 

detalhamento sobre a operacionalização da política pública, necessária para a segunda 

etapa. Por isso, os estudos de caso se basearam em entrevistas com atores-chave e 

foram complementadas com análise documental, principalmente de documentos 

citados pelos entrevistados. A estratégia de composição de fontes de dados distintas 

para o estudo buscou, portanto, satisfazer os dois objetivos principais – elaborar um 

panorama exploratório de políticas de agricultura urbana municipais e compreender em 

maior detalhe seu desenvolvimento – valendo-se de dados compatíveis e relevantes 

para cada um deles. 

II. A AGRICULTURA URBANA NA AGENDA DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Desde os anos 2000, vêm ganhando importância discursos e iniciativas que advogam 

por elevar o papel do setor público e da sociedade civil nos sistemas alimentares 

contemporâneos. Em contraste com o modelo baseado na produção industrial de 

alimentos por grandes corporações, que se faz dependente de cadeias globais de 

distribuição, governos e ativistas propõem iniciativas de agricultura urbana, estratégias 

alimentares locais, sistemas alternativos de distribuição alimentar, entre outros. 

Diversas dessas práticas têm em comum a tentativa de relocalizar o alimento, isso é, 

recuperar a dimensão territorial e a valorização dos atores locais em sua contribuição 

para a alimentação (BRAND et al., 2019). 

A relocalização dos alimentos vem sendo impulsionada mundialmente pela sociedade 

civil, muitas vezes com apoio de governos locais. Desde os anos 2000, governos de 

cidades europeias, por exemplo, passaram a instituir diversos tipos de políticas públicas 

para aprimorar a sustentabilidade e a acessibilidade de alimentos, buscando integrar e 

reconhecer iniciativas sociais e promover processos mais participativos (CRETELLA, 

2019). As chamadas “estratégias alimentares urbanas” valem-se dos meios e dos 

recursos à disposição dos governos locais para intervir no sistema alimentar, com 

dispositivos como compras públicas, gestão do uso do solo, desenvolvimento de 

atividades comerciais, estruturas de governança etc. (BRAND et al., 2019). A 

incorporação do alimento na agenda de políticas públicas também ganhou impulso com 

a atuação de redes nacionais e internacionais, tais como RUAF (Resource centre on 

Urban Agriculture and Food security), ICLEI (International Council for Local 

Environmental Initiatives) e C40 (Grupo de Grandes Cidades para a Liderança Climática), 

sendo a agricultura urbana um dos principais conjuntos de práticas disseminados. De 

forma análoga, redes e associações nacionais e latino-americanas também passaram 

a fomentar essa agenda. No Brasil, dois exemplos são a ANA (Articulação Nacional de 
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Agroecologia), criada em 2002, e a ONG (Organização Não Governamental) AS-PTA 

Agricultura Familiar e Agroecologia, que atua desde 1983. 

A abordagem contemporânea das relações entre alimentação e cidade passa por uma 

revisão das visões dicotômicas entre o espaço rural e o espaço urbano. Questionando 

a longa tradição do planejamento regional, que opunha usos do solo urbano aos do rural, 

a literatura nesse campo hoje propõe abordar as diferenças entre rural e urbano como 

parte de um gradiente (VAN VLIET et al., 2020). Isso significa que não há uma distinção 

rígida entre as duas categorias, mas o reconhecimento de um leque de tipos de uso e 

ocupação do solo entre esses dois extremos e da multifuncionalidade do uso do solo. 

Assim, passaram a ser revistos e adaptados modelos de planejamentos regionais, como 

o de cinturão verde (green belt)5, que cedem o lugar para as noções de infraestruturas 

verdes e áreas verdes 6(AMATI; TAYLOR, 2010; PRIOR; RAEMAEKERS, 2007). De forma 

análoga, também se entende que os espaços urbanos podem ser sustentáveis, o que 

fica evidente pela disseminação da noção de agricultura urbana, que por muito tempo 

foi entendida como um oxímoro (MORGAN, 2015). 

Ainda que a agenda de relocalização dos alimentos também se faça presente no Brasil, 

a incorporação da agricultura urbana na agenda de políticas públicas se diferencia pelo 

vínculo com políticas públicas em âmbito nacional. Mais especificamente, a promoção 

da agricultura urbana no Brasil foi vinculada a programas federais de segurança 

alimentar e nutricional e de agricultura familiar, tais como a Política Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)7. Nesse contexto, a 

agricultura urbana aparece nas políticas públicas brasileiras como uma das ações para 

o combate à fome e a promoção de SAN (Segurança Alimentar e Nutricional) em meios 

urbano e metropolitano (SANTANDREU; LOVO, 2007), sendo impulsionada com 

objetivos de apoiar o pequeno agricultor, promover o autoconsumo de alimentos como 

meio de redução da fome e servir como formas alternativas de comercialização, a 

exemplo das feiras de produtores (CALDAS; JAYO, 2019). 

 
5 Difundido internacionalmente pelo planejamento moderno do século XX e baseado na visão 
modernista de separação funcional e top-down de usos do solo, o cinturão verde preconizava 
a contenção da expansão urbana, com uma reserva de área normalmente com função de 
abastecimento alimentar e hídrico (PRIOR; RAEMAEKERS, 2007). 
6 Inseridas em um discurso mais amplo de sustentabilidade no planejamento regional, tais 
noções buscam diferenciar os tipos de usos contemplados, distinguindo, por exemplo, a 
monocultura agrícola das áreas florestadas, uma vez que oferecem contribuições ambientais 
diferentes. 
7 Os três programas foram criados em momentos distintos, que evidenciam o acúmulo de 
políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. O PNAE foi criado na década de 1950 e 
incorporado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no ano de 1997. O 
PRONAF foi criado em 1996, tendo o número de contratos e vínculos ampliado na década 
seguinte. Já o PAA foi criado no âmbito do programa Fome Zero, em 2003. 
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Mesmo que essa seja uma agenda emergente (ou recuperada) para muitos municípios 

desde meados dos anos 2000, algumas prefeituras já desenvolviam políticas de 

agricultura urbana anteriormente, como será discutido mais adiante. Casos como os de 

Belo Horizonte e Curitiba ilustram que, há mais de três décadas, cidades brasileiras 

estão envolvidas com o tema sob propósitos variados, como promover a segurança 

alimentar e nutricional e a qualidade do meio ambiente urbano. 

A partir dos anos 2010, observa-se a disseminação de um modelo de agricultura urbana 

mais próximo da agenda de relocalização dos alimentos discutida acima, 

principalmente por meio da sociedade civil. Dessa forma, para além das iniciativas 

dedicadas ao autoconsumo e à comercialização, identificam-se também, nas cidades 

brasileiras, iniciativas voltadas para o ativismo alimentar e para a ocupação de espaços 

públicos, buscando maior visibilidade local à agenda alimentar (BIAZOTI et al., 2021; 

CALDAS; JAYO, 2019). Trata-se de uma agricultura urbana de “guerrilha”, nos termos de 

McClintock (2014). 

III. CONCEITUANDO POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 

DE AGRICULTURA URBANA  

Este estudo focaliza a ação pública em governos locais voltada à agricultura urbana. 

Para elaborar uma definição de trabalho adequada, foram mobilizados conceitos 

referentes aos dois principais componentes deste objeto de estudo: agricultura urbana 

e políticas públicas, com ênfase em governos locais. 

As conceituações de agricultura urbana – ou agricultura urbana e periurbana – 

encontradas na literatura especializada tendem a apontar para uma gama de atividades, 

incluindo a produção agrícola, pecuária ou de insumos realizada em áreas urbanas ou 

periurbanas. Para além de atividades produtivas, são também abarcadas práticas 

associadas, como a transformação da produção (de forma artesanal ou em pequena 

agroindústria, por exemplo), sua comercialização (em mercados tradicionais ou não), 

autoconsumo (incluindo trocas e doações) e prestação de serviços (de capacitação, 

pesquisa, assessoria, crédito local etc.) (SANTANDREU; LOVO, 2007). Ou seja, a noção 

de agricultura urbana contempla não apenas a produção propriamente dita, mas outras 

atividades e serviços associados voltados a essa produção. 

As atividades de agricultura urbana também se caracterizam por diferentes objetivos e 

podem ter fins comerciais ou não, tendo propósitos de autoconsumo, recreação, 

paisagem, ativismo, treinamento etc. Alguns autores propõem agrupar tais objetivos em 

dois grupos principais: agricultura de escala, voltada à produção de alimentos e 

abastecimento; e agricultura de visibilidade, voltada à promoção da consciência 

ambiental e de agenda política de alimentação nas cidades (CALDAS; JAYO, 2019). Tais 

fins estão, no caso da agricultura urbana, vinculados aos espaços urbanos e 

periurbanos, pois a principal diferença da agricultura urbana para a agricultura 
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tradicional está na sua integração com o sistema econômico e ecológico urbano 

(MOUGEOT, 2000). Assim, seguindo as discussões conceituais já aportadas em estudos 

anteriores realizados pelo Instituto Escolhas em 2020 e em 2021, entende-se por 

agricultura urbana um conjunto abrangente de práticas de produção agropecuária e 

serviços a ela associados, desenvolvidos em espaços urbanos ou periurbanos. Dessa 

forma, o presente estudo focaliza as políticas públicas que incidem sobre esse conjunto 

de atividades englobado nessa noção de agricultura urbana. 

O conceito de política pública é objeto de intensos debates entre diferentes áreas das 

ciências sociais. Ele se refere, normalmente, a ações do poder público em algum setor 

ou domínio da sociedade (GRAWITZ; LECA, 1985), ou a “um conjunto de atividades 

realizadas por governos com o propósito de transformar a economia e sociedade” 

(PETERS, 2021, p. 1). Outras definições consideram não apenas as ações do Estado, 

mas também aquilo que o Estado decide não fazer (DYE, 1976). 

No contexto contemporâneo, a análise das políticas públicas é também abordada a 

partir da noção de governança. Isso é, entende-se que não apenas atores estatais são 

responsáveis por direcionar a ação do Estado e pela formulação, desenho, 

implementação e avaliação de políticas públicas. Atores não-estatais, como a 

sociedade civil, atores do mercado, organizações não-governamentais, agências e 

atores internacionais, entre outros, participam da produção de políticas públicas 

(LASCOUMES; LE GALÈS, 2012; MARQUES, 2017). Especialmente no âmbito das cidades 

e governos locais, essa abordagem se mostra pertinente, visto que há uma maior 

confluência e sobreposição de atores políticos e sociais atuando sob múltiplos registros 

de autoridade política, não necessariamente posicionados de forma hierarquicamente 

bem definida (MAGNUSSON, 2013).  

Do ponto de vista da análise empírica, este estudo parte de uma abordagem das 

políticas públicas como processo a ser observado empiricamente. Nessa perspectiva, 

as políticas públicas não são necessariamente circunscritas às definições aportadas 

por governos, a exemplo de leis ou programas, mas de um conjunto de elementos 

práticos (instrumentos e instituições) e simbólicos (valores e representações) que 

podem ser analisados empiricamente (LASCOUMES; LE GALÈS, 2018). Assim, 

compreende-se as políticas públicas enquanto um processo complexo e interativo, 

envolvendo a ação estatal e outros atores, de maneira a ser tangível a análise de seus 

elementos materiais. 

Diante da crescente presença da agricultura urbana na agenda de políticas públicas, 

pesquisadores vêm buscando identificar e categorizar aquelas voltadas 

especificamente à agricultura urbana. Halvey et al. (2021), com base em um 

levantamento de políticas nas cidades mais populosas dos Estados Unidos, propõem 

classificá-las em três grupos: autorização (enablement), regulação (regulation) e apoio 

(support). A proposta dos autores objetivos é semelhante à deste relatório, que também 

se restringe a investigar políticas públicas municipais. Portanto, dois grupos de 

classificação foram aqui utilizados, com uma adaptação: foram agrupadas as 

categorias de regulação e autorização, sob o nome de “regramento da atividade”. Essa 
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modificação se deve, primeiramente, à semelhança verificada entre políticas de 

autorização e de regulação, uma vez que ambas tratam do regramento e da 

normatização de atividades. Em segundo lugar, em contraste com o levantamento de 

Halvey et. al (2021), no contexto brasileiro foi identificado um menor número de políticas 

que estabelecem autorização e regramentos, como será discutido na seção seguinte.  

Dessa forma, neste estudo entende-se por políticas públicas municipais de agricultura 

urbana ações de regulação e apoio à agricultura urbana promovidas por governos 

municipais, em parceria ou não com outros agentes, em municípios urbanos ou 

integrantes de aglomerações urbanas. Por outro lado, políticas de regramento da 

atividade são aquelas que estabelecem permissão, controle e normas para o 

desenvolvimento da agricultura urbana em determinado município. Por exemplo, 

autorizando as atividades (circunscritas a determinados locais ou não), ou 

estabelecendo parâmetros para sua realização, quanto ao uso de agrotóxicos, práticas 

sanitárias, condições de comercialização, entre outros aspectos. Políticas de apoio 

focalizam um ou mais elementos da cadeia da agricultura urbana, que podem ser 

divididas entre: apoio técnico e capacitação, comercialização e distribuição, fomento à 

produção, gestão de resíduos, gestão participativa e reconhecimento8. Apoio técnico e 

capacitação compreendem as ações prioritariamente de assistência técnica voltadas à 

produção, à gestão e ao escoamento da produção. Políticas de comercialização e 

distribuição são as que promovem canais de comercialização (como feiras e mercados), 

de distribuição (como as compras públicas para distribuição em escolas, bancos de 

alimentos, restaurantes, entre outros) e de certificação dos produtos da agricultura 

urbana no município. Por fomento à produção entende-se a execução direta ou a 

facilitação da produção agropecuária por meio da disponibilização de terras (por 

exemplo, para instalação de hortas urbanas), de infraestrutura (como equipamentos e 

cisternas), de insumos (sementes, adubo, mudas, água etc.) e de crédito ou incentivos 

fiscais para sua realização. A gestão participativa se refere à participação social na 

implementação e no monitoramento da política em questão, por meio de iniciativas 

como conselhos e/ou conferências, enquanto a gestão de resíduos compreende 

práticas voltadas à qualidade ambiental, particularmente a compostagem de resíduos 

orgânicos, cujo produto é utilizado como insumo. Por fim, políticas de reconhecimento 

abrangem ações de valorização de povos tradicionais (por exemplo, focando em 

cultivos tradicionais ou proteção de terras) e iniciativas de educação e conscientização 

ambiental. 

  

 
8 É comum que as PPMAU enderecem mais de um dos aspectos elencados. Entretanto, para 
efeitos de análise, propõe-se categorizar as políticas a partir dos principais objetivos e ações 
realizadas. 
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Panorama de Políticas Públicas 
Municipais de Agricultura Urbana no 
Brasil 

A conceituação de Políticas Públicas Municipais de 

Agricultura Urbana (PPMAU) e a identificação dos tipos 

apresentados na seção anterior foram construídas a partir 

do referencial teórico da literatura a respeito do tema e 

avaliadas à luz de um conjunto de casos empíricos no 

contexto brasileiro. Esta seção apresenta a 

operacionalização e a aplicação do conceito de PPMAU em 

100 casos e descreve as características desse conjunto de 

experiências municipais com a agricultura urbana. 

A seleção de 100 casos de PPMAU pretende ilustrar as ações levadas a cabo para 

promover a agricultura urbana em cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes ou 

parte de aglomerações. Dessa forma, busca-se explorar uma ampla variedade de 

iniciativas, ainda que de forma não exaustiva. Além de expor um panorama diversificado 

de PPMAU no Brasil, o mapeamento de casos pretende difundir tais experiências, que 

podem servir de referência para outros municípios no país. Para isso, buscou-se 

identificar documentos para divulgação e consulta de interessados em desenvolver 

ações semelhantes, a exemplo de equipes de governos municipais, ONGs ou grupos 

organizados da sociedade civil envolvidos com a temática. O conjunto de casos é 

apresentado em uma matriz disponível no Anexo. 

I. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento da matriz, foram utilizados dados secundários. A principal fonte 

utilizada foi o levantamento “Municípios agroecológicos e políticas de futuro: iniciativas 

municipais de apoio à agricultura familiar e à agroecologia e de promoção da segurança 
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alimentar e nutricional”, produzido pela ANA e publicado em 2020, na forma de relatório 

e base de dados9. O levantamento tem abrangência nacional e possui um conjunto 

inicial de 721 municípios e 882 casos de políticas de agroecologia e segurança 

alimentar registrados na base de dados (um mesmo município pode ter mais de uma 

iniciativa registrada). Foram selecionados e tratados os dados do levantamento em 

função da aderência à definição de trabalho adotada e, posteriormente, foi realizada 

uma busca de casos complementares identificada em redes e publicações 

especializadas no tema10, além de informações encontradas a partir da ferramenta de 

busca Google.  

O processamento dos dados oriundos do levantamento “Municípios agroecológicos e 

políticas de futuro” foi realizado em quatro etapas. Primeiramente, foram excluídos 

casos de políticas inativas ou descontinuadas, conforme informações disponíveis na 

descrição do próprio levantamento. Em seguida, foram selecionados apenas os casos 

de municípios urbanos ou integrantes de aglomerações urbanas. Para isso, foram 

designados para análise apenas os casos em municípios com população acima de 50 

mil habitantes e/ou municípios integrantes de Regiões Metropolitanas (RMs), Regiões 

Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) e Aglomerações Urbanas (AUs) com população 

total maior que 100 mil habitantes. Dos 5.570 municípios brasileiros, 1.780 se inserem 

nesse recorte. Em um terceiro momento, os casos foram analisados individualmente 

quanto à sua compatibilidade à definição de trabalho de PPMAU. Nessa etapa, foram 

descartadas iniciativas cujas políticas públicas não estavam diretamente relacionadas 

à regulação, ao apoio à agricultura urbana, ou casos sem informação suficiente11. 

Embora se relacionem com frequência à agricultura urbana, também foram excluídos 

casos de políticas federais – escolha que será comentada adiante. 

Uma vez selecionados os casos, foi atribuído um tipo de PPMAU a cada registro: Apoio 

Técnico e Capacitação; Comercialização e Distribuição; Fomento à Produção; Gestão de 

Resíduos; Gestão Participativa; Reconhecimento (Políticas de Apoio); e Políticas de 

Regramento da Atividade. Foram identificados os principais atores envolvidos em cada 

caso (nas três esferas de governo, sociedade civil, terceiro setor e iniciativa privada) dos 

29 registros adicionados, uma vez que o levantamento inicial da ANA (2020) já 

 
9 Disponíveis em: <https://agroecologia.org.br/2020/10/22/municipios-agroecologicos/>. 

Acesso em: 16 jul. 2022. 

 
10 Foi consultado, por exemplo, o mapeamento de casos de inovação em agricultura familiar 
feito pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
(disponível em: http://diretrizesbotanamesa.gvces.com.br/casos-de-inovacao/>). Além disso, 
foram feitas buscas referentes a políticas de agricultura urbana nos municípios signatários do 
Pacto de Milão no Brasil e nos municípios mais populosos do país, de forma a complementar a 
base de dados inicialmente utilizada. Ao todo, 29 dos 100 casos apresentados não provêm da 
base de dados do mapeamento “Municípios agroecológicos e políticas de futuro” (ANA, 2021). 
11 Alguns casos incluem iniciativas de promoção da igualdade de gênero, não vinculadas à 
agricultura, ou de educação em comunidades rurais, por exemplo. 

https://agroecologia.org.br/2020/10/22/municipios-agroecologicos/
http://diretrizesbotanamesa.gvces.com.br/casos-de-inovacao/
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contemplava tais dados. Além disso, incluiu-se um breve resumo de cada caso e 

identificou-se, para cada registro, um documento que proporcionasse mais informações 

a seu respeito. Nessa etapa do estudo, diversos tipos de documentos foram verificados, 

como leis, decretos, resoluções, editais, chamamentos, plataformas online, websites e 

notícias (as últimas sendo incluídas somente quando não se pôde encontrar outros 

documentos). Todos os registros são acompanhados de informações sobre o município 

(estado, região, bioma, população, PIB per capita, etc.) e, sempre que possível, foi 

identificado o ano de início da política em questão. 

II. 100 CASOS DE PPMAU 

A distribuição dos casos entre os tipos de PPMAU aponta para uma ênfase em políticas 

de fomento à produção (51 casos) e de comercialização e distribuição (19 casos). A 

Tabela 1, a seguir, apresenta o número de casos por tipo mapeado. 

Tabela 1 – Número de casos por tipo de PPMAU 

Fonte: Elaboração própria. 

Tipo de PPMAU Casos  

Apoio técnico e capacitação 11 

Comercialização e distribuição 19 

Fomento à produção 51 

Gestão de resíduos 4 

Gestão participativa 7 

Reconhecimento 6 

Regramento da atividade 2 

Total 100 

 

Cabe destacar que não foram incluídos os casos relacionados a políticas federais, 

comumente voltadas para distribuição e financiamento da produção da agricultura 

familiar e gestão participativa das políticas alimentares. Ainda que, por vezes, as 

políticas federais sejam colocadas em prática de forma particularizada em alguns 
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municípios, adaptando-se a características do contexto local12, o levantamento 

concentra-se em políticas promovidas prioritariamente por municípios. Dessa forma, 

não estão contempladas variações municipais de implementação do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) ou da Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

ambas voltadas à aquisição da produção da agricultura familiar por parte do poder 

público, ou de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN)13. 

Entre as 51 PPMAU classificadas como de fomento à produção, observa-se dois 

subgrupos: 33 casos são iniciativas de implementação de hortas urbanas, enquanto as 

demais englobam um conjunto mais diverso de ações. As hortas urbanas promovidas 

ou apoiadas por governos municipais são, portanto, as práticas mais recorrentes. 

Observando a data de início das políticas mapeadas, nota-se que existem casos 

bastante duradouros, enquanto o desenvolvimento de PPMAU é uma tendência recente. 

Os mais antigos datam dos anos 1980, como é o caso das hortas urbanas de Sete 

Lagoas (MG), Porto Alegre (RS) e da Escola Municipal de Jardinagem de São Paulo (SP). 

Em contraste, 57 dos 100 casos datam da década de 2010, como se pode observar na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Número de casos por período de início 

Fonte: Elaboração própria. 

Período Casos  

1980-1989 3 

1990-1999 5 

2000-2009 17 

2010-2019 57 

 
12 A Prefeitura Municipal de Itanhaém, por exemplo, realizou, por meio do PNAE, edital de 

compra de produtos tradicionais guarani para a merenda escolar. O caso encontra-se 

documentado em banco de dados do FGV (2019): 

<http://diretrizesbotanamesa.gvces.com.br/pf/inclusao-do-milho-guarani-na-alimentacao-

escolar-indigena-em-itanhaem-sp/>. Acesso em: 24 jul. 2022. 

 
13 Foram contempladas, entretanto políticas complementares a estas, como é o caso da 
obrigatoriedade de compra de orgânicos para a merenda escolar em São Paulo, que dá 
prioridade à aquisição de alimentos produzidos localmente por um sistema de pontuação. 
Nesse caso, a política é desenvolvida pelo município, ainda que use recursos federais do PNAE 
para sua implementação. 
 

http://diretrizesbotanamesa.gvces.com.br/pf/inclusao-do-milho-guarani-na-alimentacao-escolar-indigena-em-itanhaem-sp/
http://diretrizesbotanamesa.gvces.com.br/pf/inclusao-do-milho-guarani-na-alimentacao-escolar-indigena-em-itanhaem-sp/
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2020-2022 13 

Sem informação 5 

Total 100 

 

Na grande maioria dos casos, o município é o principal envolvido na implementação da 

política (81 casos, incluindo 2 no Distrito Federal). Em somente 8 casos há a 

participação de outras esferas de governo e em 14 casos organizações da sociedade 

civil estão entre os principais envolvidos. Foi identificado apenas 1 caso com atores da 

iniciativa privada entre os principais envolvidos e 1 com organizações internacionais, 

que parecem atuar de forma indireta (por meio da disseminação de informações e 

diretrizes, promoção de prêmios, facilitação de formações etc.). 

Entre os 100 casos mapeados, 5 encontram-se na região Centro-Oeste, 8 na região 

Norte, 17 na região Nordeste, 30 na região Sul e 40 na região Sudeste. Ainda que o 

levantamento não se pretenda exaustivo, cabe considerar a distribuição da população 

urbana no país. A cada 100 habitantes urbanos (considerando a população urbana 

estimada pelo IBGE), 8 residem na região Centro-Oeste, 7 na região Norte, 24 na região 

Nordeste, 14 na região Sul e 46 na região Sudeste. Essa comparação indica que a região 

Sul é a que se encontra mais sobrerrepresentada e a região Nordeste é a mais sub-

representada.  
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Estudos de Caso: Hortas Urbanas 

A segunda etapa deste estudo envolveu o detalhamento de 

quatro políticas públicas municipais de agricultura urbana, 

com base em estudos de caso. Diante do maior número de 

casos de PPMAU de fomento e, particularmente, de hortas 

urbanas, os estudos se concentraram nesse subtipo.  

Governos municipais comumente possuem os meios para implementar políticas de 

hortas urbanas, com programas instalados em áreas livres, junto a equipamentos 

públicos (mais frequentemente em escolas, mas também em unidades de saúde, 

assistência social e outros), ou em terrenos públicos ou privados não construídos. 

Prefeituras podem se valer, portanto, dos equipamentos públicos municipais, terrenos 

públicos não construídos e/ou da regulação urbanística para fomentar hortas urbanas. 

Se baseados em mão de obra voluntária, os custos de implementação de hortas urbanas 

são baixos e envolvem normalmente uma equipe técnica e insumos. Além disso, os 

governos municipais, por estarem mais próximos dos cidadãos, podem facilitar 

cooperações com a sociedade (GRIN; ABRUCIO, 2019), por exemplo, fomentando o 

associativismo ou reconhecendo e valorizando iniciativas já existentes. Nesse contexto, 

outro fator de destaque é que a proximidade de burocracias municipais com a 

sociedade civil pode contribuir para o fortalecimento de capacidades estatais e 

convergência de objetivos quanto à política de agricultura urbana (COURI, 2021). 

As hortas urbanas têm potencial para gerar diversos benefícios para os cidadãos e para 

a própria administração municipal. Como demonstrado em estudos anteriores 

(INSTITUTO ESCOLHAS, 2021; INSTITUTO ESCOLHAS; URBEM, 2020), as hortas 

urbanas podem gerar renda, produção de alimentos e serviços ecossistêmicos de 

mitigação de calor e de inundações, além de favorecer o engajamento comunitário. Do 

ponto de vista do governo municipal, esse tipo de ação pode contribuir com o uso 

sustentável e adequado do solo urbano, ocupando terrenos vazios (muitas vezes 

utilizados para descarte inadequado de resíduos ou outros usos irregulares), e com a 

gestão de resíduos sólidos, principalmente se atrelada a programas de compostagem. 

A partir da análise de quatro casos em municípios de porte e contexto político-

administrativo similares, é possível comparar variações no âmbito da política pública. 

Para isso, os casos selecionados foram os programas de hortas urbanas identificados 

nos municípios de Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, apresentados de 
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forma resumida no Quadro 1 a seguir. Todos os quatro programas preconizam o cultivo 

com base na agricultura agroecológica ou orgânica. 

Quadro 1 - Modalidades de hortas urbanas 

Fontes: Prefeituras Municipais de Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro. Elaborado pelas autoras. 

Município Programa Ano  Principais objetivos Modalidades14 Quantidade 

Belo 

Horizonte 

Unidades 

Produtivas 

da 

Agricultura 

Urbana 

1993 

Segurança alimentar e 

nutricional; integração 

social 

Escolares 61 

Institucionais 73 

Comunitárias 48 

Total 182 

Curitiba 
Agricultura 

Urbana 
1986 

Meio ambiente e clima; 

uso do solo; segurança 

alimentar e nutricional 

Escolares 41 

Institucionais 39 

Comunitárias 43 

Total 123 

Recife15 
Hortas 

Urbanas 
2021 

Meio ambiente e clima; 

segurança alimentar e 

nutricional; geração de 

renda  

Escolares 42 

Institucionais16 4 

Comunitárias 8 

Total 63 

Rio de 

Janeiro 

Hortas 

Cariocas 
2006 

Geração de renda; 

segurança alimentar e 

nutricional; uso do solo 

Escolares 27 

Comunitárias 29 

Total 56 

 

  

 
14 Foi padronizada a nomenclatura das diferentes modalidades para facilitar a comparação. 
Hortas escolares são aquelas implantadas em equipamentos educacionais, hortas 
institucionais se referem àquelas implantadas em outros tipos de equipamentos e hortas 
comunitárias são aquelas estabelecidas em áreas públicas e terrenos não ocupados. 
15 Não foram incluídas aqui hortas integrantes do programa estadual Hortas Em Todo o Canto 
e do Projeto Quintais Produtivos. 
16 Inclui a categoria hortas institucionais não governamentais 
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I. MATERIAIS E MÉTODOS 

A seleção de quatro casos de uma mesma temática para uma análise aprofundada foi 

motivada pela possibilidade de comparação entre eles a partir de um mesmo tipo de 

PPMAU: políticas de fomento a hortas urbanas. Isso porque verificou-se, durante a 

análise preliminar dos dados, um grande número de iniciativas nessa categoria – cerca 

de um terço do total de 100. Destes, mais da metade encontram-se em capitais de 

estado. 

Assim, optou-se por selecionar quatro capitais, de forma que o contexto político-

administrativo fosse relativamente semelhante em cada caso. Com isso, buscou-se 

explorar as diferenças entre cada PPMAU, em termos de motivações e objetivos, 

modalidades dos programas, arranjos de atores para implementação e 

institucionalização e articulação com outras agendas de políticas públicas.  

Os dados utilizados provêm de duas fontes principais: entrevistas e documentos. As 

pesquisadoras entrevistaram os servidores responsáveis por cada um dos quatro 

programas, seguindo um modelo de entrevista semiestruturada, a partir de um roteiro 

comum para os quatro casos, que cobriu os seguintes tópicos: apresentação do 

entrevistado e trajetória profissional; objetivos e características gerais do programa; 

etapas de implementação; instrumentos mobilizados; regulamentações; atores 

envolvidos; recursos mobilizados, custos e fontes de financiamento; formas de 

monitoramento; e mudanças identificadas. As entrevistas foram realizadas por meio de 

videoconferência e contaram com a participação das duas pesquisadoras. Após análise 

do material coletado, foi enviado um questionário por escrito a cada um dos 

entrevistados, para a confirmação de algumas informações obtidas na entrevista e a 

solicitação de dados quantitativos (número de hortas em cada modalidade, área, 

produção, beneficiários etc.). 

As entrevistas por vídeo e os questionários por escrito foram as principais fontes de 

dados utilizadas para compreender como ocorreu, na prática, a implementação da 

política em questão. Os relatos foram complementados por análise documental de 

relatórios, leis, normas e produções acadêmicas, que possibilitaram confirmar e 

complementar informações obtidas nas entrevistas. 

A seguir, são detalhados os quatro casos, começando com uma descrição geral sobre 

o município, seguida das características da PPMAU de hortas urbanas, do detalhamento 

da implementação e da operação do programa, da identificação de atores, instrumentos 

e financiamento e concluindo com um aspecto de destaque do caso analisado. Uma 

discussão relacionando os casos conclui a seção. 
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II. BELO HORIZONTE 

Localizada na região sudoeste do país, Belo Horizonte é a capital do estado de Minas 

Gerais e polo central da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O município é 

o sexto mais populoso do Brasil. Segundo o IBGE (2010), há cerca de uma década a 

população de Belo Horizonte era de 2.375.151, com estimativa atual de 2.530.701 (IBGE, 

2021), o que configura um aumento significativo. Sua área é de 331,354 km², de maneira 

que apresenta a maior densidade demográfica do estado, com 7.637 habitantes/km², 

como também é o 11º município mais denso do país. Assim como outras metrópoles, 

a capital mineira não possui população rural, os censos demográficos desde 2001 

mostram o conjunto integral de seus moradores em situação domiciliar urbana. 

Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, projetada no final do 

século XIX, teve seu processo de expansão iniciado a partir dos anos 1930, com o 

avanço da industrialização e consistente crescimento urbano. Localizada na Bacia do 

São Francisco, a cidade apresenta um relevo acidentado, pertencente às ramificações 

da Serra do Itacolomi inseridas no bioma da Mata Atlântica. Divide-se em nove 

administrações regionais relativas às posições geográficas e históricas da ocupação da 

cidade, que são: Barreiro, Centro-sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha 

e Venda Nova. Cada região possui, em média e aproximadamente, 35 km², sendo 

formadas por 487 bairros.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Belo Horizonte é considerado muito alto 

(0,810 (PNUD; IPEA; FJP, 2010)), colocando a cidade na 18ª colocação no ranking 

nacional e com o segundo melhor desempenho do estado de Minas Gerais, ficando 

apenas atrás do município de Nova Lima. Seu volume total do Produto Interno Bruto 

(PIB) é de cerca de R$ 88 bilhões, ocupando a primeira posição do estado e a quarta 

maior produção do país (atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília). Já seu 

PIB per capita é de cerca de R$ 38.695 mil (IBGE, 2019), ficando em 813º lugar no 

ranking nacional. Conforme a mais recente publicação do Índice de Desenvolvimento 

Sustentável das Cidades no Brasil17(IDSC-BR, 2022), Belo Horizonte possui atualmente 

uma pontuação geral de 59,2 (do total de 100 pontos), ficando em 163º lugar na 

classificação do país. Além disso, apresenta quatro dos dezessete Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) em boa situação, segundo o Índice de 

Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Entre eles estão: o objetivo 7 – Energias 

Renováveis e Acessíveis; o objetivo 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas; 13 – Ação 

 
17 O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades é um indicador sintético elaborado 
para todos os municípios brasileiros, por iniciativa da Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN) para acompanhar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) nos países-membros da ONU. A metodologia envolveu a utilização de dados 
secundários de diversas fontes oficiais e públicas, por meio de 100 indicadores, para 
acompanhar o desempenho municipal nos 17 ODS. Disponível em: 
<https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/methodology>. Acesso em: 16 jul. 2022. 
 

https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/methodology
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Climática; 14 – Proteção à Vida Marinha18. A figura abaixo mostra a classificação do 

desempenho municipal por cores semafóricas (mais grave em vermelho para mais 

atingido em verde). 

 

Figura 1 – Avaliação dos ODS na cidade de Belo Horizonte (2022) 

Fonte: IDSC-BR, 2022. Disponível em: <https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/belo-horizonte-

MG>. Acesso em: 16 jul. 2022. 

Quanto aos ODS, cada um apresenta um grau de desafio para ser conquistado pelos 

municípios. Especialmente os relacionados a temas da agricultura urbana são mais 

desafiadores, como os objetivos 10 – Redução da Desigualdade –, 11 – Cidades e 

Comunidades Sustentáveis – e 12 – Produção e Consumo Sustentáveis –, que possuem 

o pior desempenho. Outras áreas também demonstram dificuldades significativas, 

como Educação de Qualidade, Igualdade de Gênero, Paz e Instituições Eficazes. 

a. Características da PPMAU de Hortas Urbanas 

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) possui uma longa e reconhecida 

trajetória de experiências de agricultura urbana e periurbana. Diversas ações e 

programas realizados pela autoridade local nos últimos vinte e cinco anos receberam 

premiações e destaques devido ao impacto social e à efetividade das iniciativas. 

Notadamente, entre eles, os programas: Direto da Roça, ABasteCER, Hortas Escolares, 

Circuito de Educação Alimentar e Nutricional no Banco de Alimentos (ORNELAS, 2021, 

p. 85).  

As primeiras iniciativas, realizadas no início dos anos 1990, dedicaram-se à 

implementação de Centros de Vivências Agroecológicas, em parceria com as 

secretarias municipais de Abastecimento e Meio Ambiente. Ornelas (2021) ressalta que, 

ainda no final dos anos 1980, com a criação do Projeto Tecnologias Alternativas 

desenvolvido pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), 

foi criada a primeira organização não governamental para Rede de Intercâmbio de 

Tecnologias Alternativas (REDE). A organização tinha como missão fortalecer a 

agroecologia e a agricultura familiar e urbana, tanto na cidade quanto ao redor da região 

 
18 Para o ODS 14, foi utilizado como indicador a existência de esgoto tratado antes de chegar 
ao mar, rios e córregos. 

https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/belo-horizonte-MG
https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/belo-horizonte-MG
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metropolitana. Desde 1995, sua atuação em conjunto com as prefeituras tem sido 

fundamental – ainda que haja desincentivos ocasionados por intermitências políticas – 

para a formação, a manutenção e a disseminação de práticas agroecológicas na região.   

A partir de 2001, a pasta de Abastecimento voltada para segurança alimentar e 

nutricional teve suas ações fortalecidas, corroborada pelos incentivos nacionais do 

programa Fome Zero e pela criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

(SISAN). Em 2003, foi instituído o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, que 

promoveu diálogos intersetoriais entre as áreas da saúde, da educação, a pasta de 

Abastecimento e a sociedade civil, que passaram a estabelecer conexões, fóruns e 

redes regionais (ORNELAS, 2021, p.94). Como resultado, destacam-se a Articulação 

Metropolitana de Agricultura Urbana (AMAU) e a Articulação Mineira de Agroecologia 

(AMA). 

Na década seguinte, outras iniciativas foram desenvolvidas, apoiadas por organizações 

internacionais como RUAF e IPES - Promoción del Desarrollo Sostenible, como o projeto 

piloto Da Semente à Mesa e o Plano de Ação de Agricultura Urbana de Belo Horizonte 

2008-2018: BH Cultivando Agricultura Urbana (ORNELAS, 2021, p.96-97). Nesse passo, 

a prefeitura foi aperfeiçoando seus marcos normativos, com a introdução do tema de 

agricultura urbana na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, de 1996, e depois 

com a promulgação da Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana, em 2011. Esses 

avanços na legislação foram acompanhados por marcos normativos estaduais de 

Minas Gerais e da RMBH.  

Mais recentemente, na última gestão municipal, os esforços da prefeitura focaram no 

reordenamento e na requalificação dos serviços existentes. Com a rede de produção 

bem consolidada, a prefeitura de Belo Horizonte conta com órgão próprio, a Gerência de 

Fomento à Agroecologia, Agricultura Familiar e Agricultura Urbana (GEFAU), na Diretoria 

de Fomento à Agroecologia e Abastecimento (DFAB), subsecretaria de Segurança 

Alimentar (SUSAN), que é parte da Secretaria de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Cidadania (SMASAC). 

São objetivos gerais do Programa de Incentivo à Agricultura Urbana: (i) promover 

segurança alimentar e nutricional por meio da ação coletiva; (ii) produção de alimentos 

saudáveis e geração de renda; (iii) desenvolvimento local sustentável e transformação 

de áreas improdutivas em unidades de produção agroecológica. Os espaços destinados 

para a produção de alimentos são formados pelas Unidades Produtivas (UPs), 

destinadas aos cultivos de hortaliças, frutas, plantas medicinais e outros, que podem 

ser de consumo próprio ou comercializados, quando conectados a outros 

equipamentos públicos, como Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), 

banco de alimentos, restaurantes comunitários etc.  

Atualmente, as atividades da DFAB têm como foco a formação, a assessoria técnica e 

a doação de insumos. Como objetivos específicos, encontra-se: o desenvolvimento de 

metodologias e formas distintas de atendimentos para cada uma das categorias de UPs 

existentes; o fomento à implantação e manutenção das UPs por meio da doação de 
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insumos e capacitação técnica; a permissão de uso dos terrenos (não formalizada em 

contrato ou outro instrumento semelhante).  

As Unidades Produtivas se dividem em dois grandes eixos de modalidades com 

ramificações específicas, as UPs Institucionais (UPI) e as UPs Coletivas e Comunitárias 

(UPCC). 

 

 

Figura 2 – Hortas Urbanas Coletivas e Comunitárias de Belo Horizonte 

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte 

 

Quadro 2 - Modalidades do programa Unidades Produtivas da Agricultura Urbana 

Fonte: DFAB, PBH, 2022. Elaboração própria. 

Modalidade Quantidade Tipos de áreas 

Unidades 

Produtivas 

Institucionais 

(UPI) 

Escolares 61 Centros educacionais 

Equipamentos  73 Equipamentos públicos; ou entidades e 

ONGs 

Unidades Produtivas Coletivas e 

Comunitárias (UPCC) 

48 Públicas ou privadas 
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As UPIs podem ser escolares, realizadas e vinculadas às escolas municipais, ou podem 

ser públicas, quando vinculadas a equipamento público de gestão municipal (como em 

centros de saúde, CRAS, centros culturais, penitenciárias e demais equipamentos 

públicos). Até setembro de 2022, as UPI Escolares somavam 61 unidades e as 

Institucionais, 73 unidades. Juntas, elas produziram cerca de 7,2 toneladas de alimentos 

no primeiro semestre de 2022. 

Já as UPCCs são hortas caracterizadas pela produção e gestão realizadas por grupos 

comunitários e/ou coletivos. Algumas delas podem pertencer aos Territórios de 

Tradição locais, como as hortas gestadas por famílias e coletivos localizados em 

Unidades Territoriais de Tradição (UTT), tais como quilombos, terreiros, acampamentos 

ciganos e outros tipos de expressão de povos e comunidades tradicionais. O total de 

UPCC em Belo Horizonte atualmente é de 48 unidades, que juntas acumularam uma 

área de terreno de cerca de 96.370 m². 

A destinação dos alimentos produzidos varia de acordo com a modalidade das hortas. 

Nas UPPCCs, os beneficiários são os próprios agricultores e familiares, bem como as 

comunidades do entorno. Nas UPIs, os beneficiários são formados também pelas 

comunidades do entorno dos equipamentos em que se localizam as hortas, além dos 

funcionários envolvidos na produção, que recebem produtos para autoconsumo. Nas 

UPIs Escolares, quem se beneficia da produção alimentar são os estudantes, 

predominantemente, e os servidores.  

Em alguns casos, a produção também é comercializada. Assim, a SUSAN desenvolveu 

o Programa de Feira de Agricultura Urbana19 voltado para os agricultores das UPCCs 

realizarem a comercialização, além da própria organização no entorno das hortas, ou 

por meio de sites e grupos de compra. Vale destacar que parte da produção é também 

destinada para o Programa Alimenta Brasil20. Além disso, uma parcela dos alimentos 

também costuma ser doada para a comunidade local por meio do Banco de Alimentos 

da Prefeitura de Belo Horizonte, órgão que concentra o recebimento e a distribuição dos 

produtos. Ele destina as doações a entidades socioassistenciais que trabalham com 

produção de refeições gratuitas para populações vulneráveis. 

  

 
19 Disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/comercializacao/feiras/feira-
agricultura-urbana>. Acesso em 16 ago. 2022. 
20 O Programa Alimenta Brasil, antigo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) criado em 
2003, é promovido pelo Governo Federal e voltado para a aquisição de alimentos, com a 
finalidade de ampliar o acesso à alimentação e incentivar a produção de agricultores 
familiares, extrativistas, pescadores artesanais, povos indígenas e demais populações 
tradicionais. 
 

https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/comercializacao/feiras/feira-agricultura-urbana
https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/comercializacao/feiras/feira-agricultura-urbana
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Tabela 3 – Indicadores do programa Unidades Produtivas da Agricultura Urbana 

Fonte: PBH, 2022. Elaboração própria. 

Modalidade Quantidade Área (ha) Produção mensal (ton)21 

UPI Escolar 61 Sem informação 1,08 

UPI Equipamento  73 Sem informação 0,12 

UPCC 48 9,64 2,62 

Total 182 Sem informação 3,82 

 

b. Implementação e operação 

A implantação das hortas em Belo Horizonte conta com um procedimento sistemático, 

que segue três fases principais: cadastramento; seleção e habilitação; capacitação das 

entidades públicas ou sociais para realizarem suas atividades, conforme a modalidade 

da Unidade de Produção.  

O cadastramento é realizado por meio de um chamamento público anual. A inscrição 

depende do preenchimento de um formulário disponibilizado pela prefeitura e conta 

com pré-requisitos. No caso das UPCC, é necessário mobilizar um grupo com três ou 

mais famílias, indicar a área de cultivo e firmar um termo de comprometimento com as 

atividades de manutenção da horta.  

Para a fase de seleção e habilitação, no caso das UPIs, a inscrição é realizada pelo site 

da SUSAN, seguindo como critério de priorização os equipamentos que prestem 

atendimento a famílias no Programa de Assistência Alimentar e Nutricional Emergencial 

(PAAN). No caso das UPCCs, é feita uma análise documental e uma pré-classificação, 

com base em determinados critérios, tais como a área do terreno indicado pelo 

proponente (sendo dada preferência para terrenos que pertencem à prefeitura), 

experiência em cultivo, número de famílias, população incluída no CadÚnico e/ou em 

situação de pobreza, presença de crianças, negros e indígenas, comunidades de 

Territórios de Tradição, situação de rua, existência de associativismo e outras entidades 

parceiras. Em caso de terrenos públicos, são analisados e cedidos pela Secretaria da 

Fazenda para SUSAN, por um período mínimo de 5 anos, com possibilidade de 

renovação. Os resultados da seleção são publicados no site da prefeitura. 

 
21 Valor obtido a partir da divisão da produção informada pela PBH referente ao primeiro 
semestre de 2022 (UPIs Escolares: 6,5 ton; UPIs Equipamentos: 0,7 ton; UPCCs: 15,7 ton). Os 
valores são estimados pela PBH, com base na solicitação de mudas. 
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A terceira fase, de capacitação, é realizada em três etapas de formação e preparação 

das equipes e das áreas que vão receber as unidades de produção. A primeira etapa 

consiste na construção social do grupo, a partir de reuniões, elaboração do regimento, 

planejamento da ocupação e atividades de intercâmbio entre grupos. Em seguida, a 

segunda etapa envolve a formação técnica do grupo: são feitos encontros para 

formação técnica dos agricultores em todas as fases da implantação (desde preparo 

do solo até o plantio, entre outras). Por fim, a terceira etapa consiste na preparação da 

área e no plantio inicial, com mutirões comunitários, fornecimento de materiais, 

sementes e adubos. 

A operação das hortas urbanas é de responsabilidade das lideranças comunitárias, no 

caso das UPCCs, e dos servidores públicos, no caso das UPIs. O papel da SUSAN é 

capacitar e auxiliar no processo de implantação das hortas, a partir da disponibilização 

de insumos, facilitação de acesso ao terreno, atendimento para dúvidas, apoio no 

monitoramento e manutenção das hortas decorrente de demandas dos grupos e 

equipamentos responsáveis. Cada UP é acompanhada por um(a) técnico(a) de 

referência da SUSAN, que realiza o acompanhamento dos sistemas agroecológicos, 

presta assessoria técnica e social e organiza as solicitações de insumos. 

c. Atores, instrumentos e financiamento   

Além da autoridade responsável pela promoção do programa de incentivo às hortas 

urbanas de Belo Horizonte na SUSAN, outros órgãos da prefeitura estão articulados às 

ações, tais como: a Secretaria de Fazenda, responsável pelo controle das áreas públicas, 

análise e cessão dos terrenos; a Central de Abastecimento da cidade (CAFA), que auxilia 

nos processos de distribuição de alimentos; e outras secretarias, como as de Educação 

e Saúde.  

Universidades e Institutos de Pesquisa participam com intercâmbio de informações 

técnicas, divulgações e pesquisas sobre o tema, entre eles, a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e o Instituto de Geociências (IGC), com o Grupo de Estudos em 

Agricultura Urbana (AUÊ). 

Outro conjunto de atores é composto pelas associações e organizações sociais 

envolvidas com as hortas urbanas, que participam com intercâmbio técnico de 

experiências, divulgação e pesquisas sobre o tema. A associação Horizontes 

Agroecológicos e a Rede SISAL operam em nível local, enquanto a Articulação 

Metropolitana de Agricultura Urbana (AMAU) e a Articulação Mineira de Agroecologia 

(AMA) atuam em nível regional. As organizações internacionais também são relevantes, 

como a ICLEI, que auxilia nos processos de pesquisa e divulgação das iniciativas. Além 

disso, o município de Belo Horizonte é signatário do Pacto de Milão, sobre a Política de 

Alimentação Urbana (MUFPP, da sigla em inglês), e, em 2001, foi reeleito para 
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representar a América do Sul no Comitê Diretivo dessa rede. A cidade também integra 

o Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares (LUPPA), como mentora22.  

Por fim, a própria rede de agricultores, que forma a base de todo o sistema de produção 

na cidade de Belo Horizonte, se faz um dos atores primordiais, pois sem eles não haveria 

política pública, como fez questão de destacar a entrevistada da SUSAN. 

Os recursos para o desenvolvimento das atividades são formados pelo orçamento 

municipal e por emendas parlamentares. Segundo informação fornecida pela equipe do 

programa e considerando o ano de 2022, o custo anual das atividades voltadas para 

PPMAU em Belo Horizonte é de cerca de R$ 2 milhões do orçamento do tesouro da 

prefeitura, além de outras fontes complementares, como as emendas, sendo cerca de 

R$ 1,5 milhões destinado para as Unidades Produtivas Coletivas e Comunitárias. Não 

há dados sistematizados para as outras modalidades de hortas. A estimativa da SUSAN 

é que o custo de implantação de uma horta urbana com área equivalente a 10 mil m² 

seja de aproximadamente R$ 85 mil.   

A cidade de Belo Horizonte conta com relevantes instrumentos de política pública para 

condução do programa voltado para hortas urbanas, entre eles, a Lei Municipal nº 

10.255, de 2011, que estabelece a Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana. Uma 

minuta de Decreto que regulamenta essas ações também está em elaboração pela 

SUSAN. Vale mencionar ainda a Lei Municipal nº 11.193, de 2019, que institui o 

Programa de Assistência Alimentar e Nutricional Emergencial (PAAN); a Lei Municipal 

nº 7.166, de 1996, que institui o Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do município e 

incorpora o tema da agricultura urbana; e a Lei Municipal nº 11.181, de 2019, que 

aprovou o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte e estabeleceu a agricultura 

urbana como um dos objetivos gerais da política urbana. 

Outros instrumentos específicos são utilizados pela SUSAN na coordenação das 

atividades e dos procedimentos realizados para as etapas mencionadas anteriormente, 

que são: edital e formulário de credenciamento das UPIs 23; regimentos formulados 

pelas lideranças com apoio da SUSAN; termos de cessão do terreno, entre Secretaria 

Fazenda e SUSAN; balanço, fichas das UPCCs acompanhadas pela SUSAN e elaboradas 

em parceria com o IGC/UFMG (SUSAN, 2022); mapas com localização das UPIs e 

 
22 Mais informações disponíveis em: <https://luppa.comidadoamanha.org/>. Acesso em: 18 
ago. 2022. 
23 Disponível em: 
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYuJJzxTXf_DSg28ADDcCSpsDB3cVUPBFnznQSk
w46JOllGA/viewform>. Acesso em: 18 ago. 2022. 

https://luppa.comidadoamanha.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYuJJzxTXf_DSg28ADDcCSpsDB3cVUPBFnznQSkw46JOllGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYuJJzxTXf_DSg28ADDcCSpsDB3cVUPBFnznQSkw46JOllGA/viewform
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UPCCs 24; listagens das UPIs e UPCCs por região e endereço25; lista de critérios de 

seleção e publicação do resultado das entidades habilitadas para UPCCs26; Programa 

de Metas (2021-2024)27, com meta de ampliação de 36 para 60 UPCCs em áreas 

vulneráveis para fortalecimento da agricultura urbana; Cadastro Municipal de 

Agricultura Urbana, de uso interno, organizado pela Gerência de Fomento à Agricultura 

Familiar e Urbana (GEFAU). 

d. Principais instrumentos 

• Lei Municipal nº 10.255, de 2011, que estabelece a Política Municipal de 

Apoio à Agricultura Urbana. 

• Lei Municipal nº 11.193, de 2019, que institui o Programa de Assistência 

Alimentar e Nutricional Emergencial (PAAN.) 

• Lei Municipal nº 11.181, de 2019, que aprova o Plano Diretor do 

Município de Belo Horizonte e estabelece a Agricultura Urbana como um 

dos objetivos gerais da política urbana. 

• Lei Municipal nº 7.166, de 1996, que institui o Parcelamento, Ocupação e 

Uso do Solo do município e incorpora o tema da agricultura urbana. 

• Formulário de credenciamento das UPIs. 

• Balanço: Fichas das UPCs acompanhadas pela SUSAN elaborada em 

parceria com IGC/UFMG.  

• Mapa das UPIs e UPCCs; Lista das UPIs e UPCCs por região e endereço. 

• Publicação do resultado das entidades habilitadas para UPCCs. 

• Lista de critérios e pontuações previstas na seleção das entidades para 

UPCCs. 

 
24 Disponíveis em: <https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1gONX-
oKQWGqcs6cFQUnKFEezGLJnOHHE&ll=-19.91758477904226%2C-43.960553199999985&z=1> 
e < https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1EdisJ2nvl4KSOiAV3gQgGc0_uut-
b7Yw>. Acesso em: 18 ago. 2022. 
25 Disponíveis em: < https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/fomento/sistemas-de-
producao/institucionais> e < https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/fomento/sistemas-
de-producao/coletivas-e-comunitarias>. Acesso em: 18 ago. 2022 
26 Disponíveis em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/fomento/sistemas-de-
producao/coletivas-e-comunitarias> e 
<https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2022/susan-
resultado-credenciamento-unidades-produtivas-2021-1.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2022 
27 Disponível em: < https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/planejamento/2021/plano-de-metas_compressed.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2022. 
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1EdisJ2nvl4KSOiAV3gQgGc0_uut-b7Yw
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1EdisJ2nvl4KSOiAV3gQgGc0_uut-b7Yw
https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/fomento/sistemas-de-producao/institucionais
https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/fomento/sistemas-de-producao/institucionais
https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/fomento/sistemas-de-producao/coletivas-e-comunitarias
https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/fomento/sistemas-de-producao/coletivas-e-comunitarias
https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/fomento/sistemas-de-producao/coletivas-e-comunitarias
https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan/fomento/sistemas-de-producao/coletivas-e-comunitarias
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2022/susan-resultado-credenciamento-unidades-produtivas-2021-1.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2022/susan-resultado-credenciamento-unidades-produtivas-2021-1.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/2021/plano-de-metas_compressed.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/planejamento/2021/plano-de-metas_compressed.pdf
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e. Destaque sobre Belo Horizonte 

Avanços institucionais para cadastramento e definição de critérios  

Com objetivo de organizar a demanda cada vez mais crescentes por hortas urbanas, 

sobretudo as Unidades Produtivas Coletivas e Comunitárias lideradas pelas 

comunidades locais, a prefeitura de Belo Horizonte estabeleceu uma série de 

procedimentos para viabilizar que o processo de novas adesões seja cada vez mais 

ágil e ao mesmo tempo representativo, buscando atingir a população mais próxima 

da situação de insegurança alimentar.  

A partir da elaboração, publicação e ampla divulgação do Edital de Credenciamento 

das entidades sociais no site da prefeitura, torna-se pública a chamada para 

recebimento de novas propostas de hortas urbanas. O instrumento esclarece os 

critérios de priorização e itens de pontuação a serem utilizados na seleção das 

iniciativas propostas pela comunidade, visando captar a situação de vulnerabilidade 

das famílias e das comunidades envolvidas com a promoção das hortas.  

Entre os critérios de habilitação estão: a quantidade de famílias participantes, 

pessoas ativas no Cadastro Único, pessoas em situação de pobreza e pobreza 

extrema, conforme o CadÚnico, famílias com crianças de até 10 anos de idade, 

proporção de mulheres, participação de comunidades ou Territórios de Tradição 

(indígenas, quilombolas, congados e matriz africana), pessoas em situação de rua e 

preexistência de ação coletiva ou associativismo e de entidades apoiadoras externas. 

Além de ter um alto grau de transparência para elegibilidade das propostas, a 

sistemática desenvolvida pela prefeitura envolve a publicação dos resultados com a 

classificação final. A análise também se baseia nas características das áreas 

selecionadas (incidência solar; indicadores de qualidade do solo – cor, vegetação, 

declividade, drenagem, análise visual da compactação, textura e outros –; presença 

de recursos hídricos), e os resultados ficam disponíveis para consulta no site. Após a 

seleção, as etapas de cadastro e manutenção das unidades produtivas são realizadas 

pela SUSAN, considerando as capacitações, atendimentos periódicos e assistência 

técnica das iniciativas. 

 

III. CURITIBA 

Curitiba, capital do estado do Paraná e sede da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), 

é o município mais populoso do estado e o 8º no país, com população de 1,75 milhão 

de pessoas, segundo o censo demográfico do IBGE de 2010, que estimou 1,96 milhão 

de pessoas para 2021. Curitiba tem uma área de aproximadamente 435 km² e uma 
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densidade demográfica de 4.027 habitantes/km². É o município mais denso do estado 

e o 22º mais denso do país. Toda a população do município reside em área urbana. Na 

RMC, por sua vez, residem 3,73 milhões de habitantes ou cerca de um terço da 

população paranaense. 

A capital paranaense foi precursora em iniciativas de planejamento urbano desde os 

anos 1970, com seu crescimento apoiado em planos urbanísticos emblemáticos e 

intenso arcabouço legal para ordenamento do território, visando a integração ambiental, 

de mobilidade e de usos das áreas da cidade. Está localizada na bacia hidrográfica do 

Iguaçu e é passagem de um dos principais rios do estado, de mesmo nome. A cidade 

está dividida em dez administrações regionais, que realizam a operacionalização, a 

integração e o controle das atividades de forma descentralizada. São elas: Bairro Novo, 

Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, Fazendinha/Portão, Matriz, Pinheirinho, Santa 

Felicidade e Tatuquara. 

O IDH no município é de 0,823, considerado muito alto (PNUD; IPEA; FJP, 2010), de 

maneira a ocupar a 9ª colocação no ranking nacional, a mais bem colocada no estado 

do Paraná. O PIB é de cerca de R$ 84 bilhões, ocupando a primeira posição do estado e 

a quinta maior produção do país. Seu PIB per capita é de cerca de R$ 49.706 mil (IBGE, 

2019), ficando em 455º lugar no ranking nacional. De acordo com o IDSC-BR, Curitiba 

possui uma pontuação geral de 60,1 (do total de 100 pontos), assim, ocupa o 104º lugar 

na classificação geral do país, com ODS avaliados da seguinte forma: 

 

Figura 3 – Avaliação dos ODS na cidade de Curitiba (2022) 

Fonte: IDSC-BR, 2022. Disponível em: <https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/curitiba-PR>. 

Acesso em: 16 jul. 2022. 

A avaliação do índice demonstra que a cidade ainda enfrenta grandes desafios para 

alcançar um desenvolvimento sustentável, relacionados aos objetivos de Erradicar a 

Fome, Reduzir Desigualdades e Cidades e Comunidades Sustentáveis. Apenas três ODS 

foram atingidos, o 9, o 13 e o 14, referentes, respectivamente, a Ação Climática, Proteger 

a Vida Marinha e Indústria, Inovação e Infraestruturas. 

  

https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/curitiba-PR
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a. Características da PPMAU de Hortas Urbanas 

A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), por meio do programa Agricultura Urbana, 

apoia hortas que têm como objetivo promover a segurança alimentar e nutricional 

associada ao uso adequado do solo urbano. Com isso, busca-se garantir o acesso a 

alimentos seguros e de qualidade, sem agrotóxicos, e, ao mesmo tempo, a ocupação de 

vazios urbanos e de áreas subutilizadas da cidade. Segundo o documento que 

apresenta a política de agricultura urbana como uma prática voltada aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), o objetivo principal é “favorecer a SAN [Segurança 

Alimentar e Nutricional] da população curitibana, utilizando de forma ordenada os 

vazios urbanos públicos e privados para a produção de alimentos, sem a utilização de 

produtos químicos”28. Entre os objetivos secundários estão a integração social de 

pessoas em situação de vulnerabilidade, o fortalecimento do senso de pertencimento à 

comunidade e o potencial pedagógico das hortas urbanas.  

O fomento municipal à agricultura urbana em Curitiba existe desde 1986, inicialmente 

através dos programas Lavoura e Nosso Quintal, voltados a incentivar a implementação 

e a manutenção de hortas em vazios urbanos (terrenos não utilizados) e em pequenos 

espaços (quintais de residências, escolas ou equipamentos públicos), respectivamente. 

Atualmente, a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), por 

meio do Departamento de Estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional realiza 

programas em três modalidades, Hortas Comunitárias Urbanas, Hortas Escolares e 

Hortas Institucionais, que substituíram os programas Lavoura e Nosso Quintal.  

As Hortas Comunitárias Urbanas são aquelas localizadas em vazios urbanos, terrenos 

não construídos ou não passíveis de construção, sejam eles de propriedade pública ou 

privada. As áreas sob as linhas de transmissão de energia são o exemplo mais típico. 

Nessa modalidade, os projetos são operados por Associações de Moradores ou 

Entidades Sociais, com destinação dos alimentos para consumo próprio.  

Como o nome indica, as Hortas Escolares são implantadas em pequenos espaços de 

cultivo em escolas públicas e privadas conveniadas, com foco em educação ambiental 

e alimentar. Por fim, as Hortas Institucionais são localizadas nos demais equipamentos, 

em sua maioria públicos, de função não educacional, a exemplo dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e espaços 

de ONGs, e têm objetivos ocupacionais e terapêuticos.  

O município de Curitiba possui ao todo 123 hortas implantadas, distribuídas entre as 

três modalidades: são 43 Hortas Comunitárias Urbanas, 41 Hortas Escolares e 39 

Hortas Institucionais29. Embora o programa de Agricultura Urbana também se 

desenvolva em áreas privadas, nesses casos a função da PMC se restringe à 

 
28 Repositório ENAP “Banco de práticas ODS 2018”. Disponível em: 
<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3610/1/GOV%20-
%20Programa%20Agricultura%20 Urbana.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2022. 
29 Segundo dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Curitiba em junho de 2022. 

https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3610/1/GOV%20-%20Programa%20Agricultura%20%20Urbana.pdf
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3610/1/GOV%20-%20Programa%20Agricultura%20%20Urbana.pdf
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capacitação técnica, não incluindo investimentos na área e insumos. O Quadro 3, abaixo, 

resume as características das três modalidades do programa Agricultura Urbana em 

Curitiba. Uma listagem e um mapa com todas as hortas podem ser encontrados no 

website do IPPUC30. Ao todo, são estimados quase 20 mil beneficiários diretos e 

indiretos. 

Quadro 3 - Modalidades do programa Agricultura Urbana 

Fonte: SMSAN, PMC, 2022. Elaboração própria. 

Modalidade Quantidad

e 

Tipos de áreas 

Escolares 41 Escolas regulares, integrais, especiais ou 

Centros de Educação Infantil municipais e 

unidades conveniadas 

Institucionais 39 Equipamentos públicos (CRAS, CREAS) e ONGs 

Comunitárias 

Urbanas 

43 Vazios urbanos, áreas públicas ou particulares  

 

 

Figura 4 – Hortas Urbanas Comunitárias de Curitiba 

Foto: Daniel Castellano, SMCS. Fonte: Prefeitura de Curitiba. Acesso em 16 de jul. 2022. 

Mudanças recentes no programa preveem o apoio da PMC aos projetos por um período 

limitado. Antes, havia um atendimento contínuo, com hortas sendo atendidas por mais 

de 10 anos. Em 2019, no entanto, foi estabelecido um novo protocolo de trabalho, de 

 
30 As informações podem ser acessadas pelo endereço eletrônico 
https://ippuc.org.br/seuc/equipamentosurbanos.html. Acesso em 16 jul. 2022. 

about:blank
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maneira que a PMC vem buscando finalizar o atendimento (acompanhamento técnico 

e doação de insumos) após um ano de adesão ao programa. A mudança é motivada 

pelo redirecionamento da equipe técnica para a implantação de novas hortas, 

atendendo à crescente demanda (ao invés da manutenção, por período indeterminado, 

de hortas existentes). A equipe da PMC realiza esse desligamento aos poucos, a partir 

de uma avaliação da capacidade técnica dos responsáveis por cada horta. Para 2022, a 

previsão é de que 46 hortas sejam desvinculadas do programa. Após o desligamento, 

os hortelões seguem podendo frequentar capacitações, normalmente realizadas na 

Fazenda Urbana de Curitiba, e podem solicitar insumos mediante envio de ofício para a 

SMSAN.  

Em função dessa mudança recente, a PMC diferencia os projetos em funcionamento 

entre hortas implantadas e hortas em atendimento, sendo as primeiras aquelas que já 

passaram pelo processo de implantação e funcionam sem o vínculo governamental, 

enquanto o segundo grupo consiste nos projetos que recebem regularmente o apoio da 

prefeitura. Em junho de 2022, a PMC registrava, entre as hortas em atendimento, 29 

Hortas Comunitárias Urbanas, 26 Hortas Escolares e 22 Hortas Institucionais.  

A gestão das hortas é realizada diretamente pelos grupos envolvidos. No caso das 

Hortas Comunitárias, a responsabilidade é tipicamente de uma Associação de 

Moradores, que firma com a PMC um termo de convênio e termo de cessão de uso, no 

caso de hortas em terrenos públicos. A Associação deve selecionar e cadastrar os 

hortelões participantes, informar à PMC a lista de participantes, administrar os 

equipamentos e os materiais recebidos no âmbito do programa, apontar um 

coordenador responsável, comunicar o regimento da horta aos participantes, entre 

outras atividades. No caso das hortas escolares e institucionais, o(s) responsável(is) 

são os próprios profissionais do equipamento, sendo, nas escolas, dois professores 

indicados, um membro da associação de pais, professores e funcionários, além do 

diretor. 

A produção das Hortas Escolares é destinada para consumo dos alunos, professores, 

funcionários e familiares. De forma similar, nas Hortas Institucionais as pessoas 

atendidas são funcionários e voluntários, que consomem os alimentos produzidos. A 

destinação da produção das Hortas Comunitárias Urbanas, por sua vez, é definida pela 

própria associação responsável, sendo normalmente usada para autoconsumo, 

comercializada ou doada. Em geral, a comercialização é feita para a comunidade local, 

e a venda é realizada no próprio espaço da horta. A Tabela 4, abaixo, apresenta os 

principais indicadores relativos às três modalidades do programa. 
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Tabela 4 – Indicadores do programa Agricultura Urbana em Curitiba 

Fonte: SMSAN, PMC, 2022. Elaboração própria 

Modalidade Implantadas Em atendimento 

Qtd Área (ha) Produção (ton/mês)31 Beneficiários32 Qtd Área (ha) 

Escolares 41 0,54 1,9 7.015 26 0,25 

Institucionais 39 1,22 3,5 4.888 22 0,50 

Comunitárias 

Urbanas 

43 15,14 172,4 7.872 29 10,85 

Total 123 16,9 177,8 19.775 77 11,6 

 

O programa de Agricultura Urbana de Curitiba é reconhecido no Brasil e 

internacionalmente. Em 2018, a iniciativa foi vice-campeã do prêmio ODS Brasil, 

promovido pelo Governo Federal para reconhecimento de iniciativas voltadas a alcançar 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável33, e, em 2022, o município venceu o 

prêmio Latam Smart City Awards, com o programa Agricultura Urbana, Fazenda Urbana 

do Mercado Cajuru e Jardins de Mel34. O município de Curitiba também é signatário do 

Pacto de Milão sobre a Política de Alimentação Urbana e é uma das três cidades 

mentoras do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares (LUPPA). 

 

b. Implementação e operação 

A implantação de uma nova horta depende da solicitação advinda de uma associação 

de moradores, escola ou equipamento, seguindo um modelo de ofício padrão. Na 

avaliação da equipe, é apenas a partir da demanda das partes interessadas que as 

hortas têm chance de sucesso. O município não determina a localização ou os 

 
31 Os dados de produção mensal foram estimados como sendo o 1/6 do valor fornecido pela 
Prefeitura de Curitiba, referente à produção até o final do mês de junho de 2022 (Hortas 
Comunitárias Urbanas: 1.034.101 kg; Hortas Escolares: 11.294 kg; Hortas Institucionais: 21.114 
kg). Conforme informado pela PMC, os valores são estimados a partir das áreas das hortas. 
32 Estimativa de beneficiários diretos e indiretos, isto é, hortelões e consumidores em cada 
uma das modalidades. 
33 Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/agricultura-urbana-de-curitiba-conquista-

premio-ods-brasil/48705>. Acesso em: 16 jul. 2022. 
34 Disponível em: <https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/agricultura-urbana-de-curitiba-vence-o-

premio-latam-smart-city-2022/64131>. Acesso em: 16 jul. 2022 
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participantes das hortas, mas estabelece uma parceria com aqueles que manifestam 

interesse. A implantação das hortas segue a ordem de recebimento das solicitações, 

existindo uma lista de espera para atendimento. A PMC exige, como critério para 

aprovação, o engajamento de no mínimo 10 pessoas na associação responsável por 

uma horta. 

Inicialmente, a equipe técnica da PMC realiza uma capacitação com o grupo de 

voluntários da horta a ser implantada. A capacitação é feita na Fazenda Urbana de 

Curitiba (Figura 5), um equipamento público cujo objetivo é difundir a prática agrícola 

sustentável. Além de visitas guiadas, são realizadas atividades demonstrativas, oficinas 

e cursos técnicos na horta pública sediada ao lado do Mercado Regional do Cajuru. A 

equipe técnica também realiza uma avaliação agronômica do espaço indicado para a 

implantação da horta e, em seguida, uma aula prática no próprio espaço. Com isso, é 

firmado o termo de convênio com as partes envolvidas.  

A PMC disponibiliza, durante o primeiro ano do projeto, terra, adubo, mudas e sementes, 

além de outros insumos, e os técnicos agrônomos realizam a assistência técnica. As 

mudas são distribuídas a cada quatro meses, adubo e calcário a cada seis meses e os 

demais itens, sob demanda e em função da disponibilidade. A água utilizada nas hortas 

provém de poços na própria horta ou então é utilizada água do sistema público. São os 

responsáveis pela horta que arcam com os custos, sendo apenas descontado o valor 

de esgotamento na fatura de água, no caso das hortas que utilizam água do sistema 

público. 

 

Figura 5 – Fazenda Urbana de Curitiba 

Foto: Daniel Castellano, SMCS. Fonte: Prefeitura de Curitiba. Acesso em 16 de jul. 2022 

O uso de terrenos públicos para Hortas Comunitárias Urbanas é regrado por um termo 

de cessão de uso, firmado entre a PMC e a associação de cada horta. Antes de firmar a 

parceria, a SMSAN realiza uma consulta junto à unidade de planejamento da prefeitura 
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responsável pela gestão de áreas públicas, para verificar se existem outros usos 

previstos para a área em questão. Em caso negativo, é autorizada a cessão até que a 

PMC determine outro uso para o terreno. A rigor, a área pode ser requisitada a qualquer 

momento, o entendimento compartilhado entre as unidades da PMC envolvidas é que a 

cessão deve ter um prazo mínimo de 5 anos. A autorização do uso de espaços públicos 

e privados para a agricultura urbana é garantida pela Lei Municipal nº 15.300, de 28 de 

setembro de 2018, que define a atividade das hortas urbanas como “o cultivo de plantas 

comestíveis sem o uso de agrotóxicos”. 

Embora minoritários, há no município de Curitiba terrenos cedidos por particulares a 

associações para a implantação de hortas. Nesse caso, a PMC recomenda que a cessão 

seja de no mínimo 4 anos para que a horta possa integrar o programa. 

c. Atores, instrumentos e financiamento   

O programa de Agricultura Urbana está vinculado à SMSAN, sendo também envolvidas 

outras unidades da PMC. A Secretaria Municipal de Educação (SME) participa da 

modalidade de Hortas Escolares35, a Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba 

colabora com as hortas em equipamentos de assistência social e, indiretamente, o 

Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP) está envolvido, uma vez que 

estabelece, junto à SMSAN, contrato de gestão que determina as metas do programa36. 

No caso das Hortas Comunitárias Urbanas, o principal ator além da SMSAN são as 

associações dedicadas às hortas. 

Além das unidades da PMC, empresas públicas como a Copel e Eletrosul 

(concessionárias de energia) participam do programa com a concessão de áreas sob 

linhas de alta tensão e com serviços firmados em convênio com a PMC. As empresas 

auxiliam a mobilização da comunidade com assistentes sociais e providenciam o 

cercamento das áreas. Institutos, centros de pesquisa, universidades e ONGs não 

participam, de maneira geral, do programa de Agricultura Urbana (à exceção das ONGs 

que sediam hortas institucionais). Os termos de convênio e de cessão de uso são 

 
35 Junto com a SMSAN, a SME produziu um protocolo de atendimento para a implantação de 
hortas escolares, com recomendações, fluxograma do procedimento e um guia pedagógico. Os 
documentos estão disponíveis em: <https://mid-
educacao.curitiba.pr.gov.br/2021/11/pdf/00320009.pdf > e <https://mid-
educacao.curitiba.pr.gov.br/2021/10/pdf/00318065.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2022. 
36 As metas vigentes podem ser consultadas em: 
<http://multimidia.transparencia.curitiba.pr.gov.br/PlanoGoverno/PlanoAcao/Programa-Viva-
Curitiba-Cidada-2022.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2022. 
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instrumentos relevantes para a operacionalização da política 37após a solicitação, 

seguindo o modelo de ofício disponibilizado pela PMC38. 

O financiamento do programa é baseado em recursos do Fundo de Abastecimento 

Alimentar de Curitiba (FAAC) 39e recebe recursos de emendas parlamentares, 

normalmente por parte de vereadores da cidade, para hortas comunitárias. Em 

momentos anteriores, o programa recebeu recursos federais e estaduais para projetos 

específicos. 

Em 2021, os recursos do FAAC destinados ao programa somaram R$ 271.153,44, e o 

total de recursos de emendas parlamentares empenhadas foi de R$ 86.512,88, segundo 

informações fornecidas pela equipe do programa. Tal montante, de aproximadamente 

358 mil reais, cobre gastos de licitações (material, equipamentos etc.), não incluindo 

gastos de pessoal, com uma equipe que conta com 7 funcionários. Em 2019, o custo 

estimado de implantação e manutenção por 4 anos, para uma horta de 5.000m², era de 

aproximadamente 38 mil reais, sendo cerca de 22 mil reais utilizado no primeiro ano40. 

d. Principais instrumentos 

• Ofício para solicitação de horta por modalidade. 

• Termo de cessão de uso de terrenos públicos. 

• Termo de convênio. 

• Lei Municipal nº 15.300, de 2018, que autoriza a ocupação de espaços 

públicos e privados para o desenvolvimento de atividades de agricultura 

urbana. 

 
37 Exemplos de um termo de convênio e um termo de cessão de uso podem ser consultados 
em: 
<http://multimidia.transparencia.curitiba.pr.gov.br/convenios/termos/2O_COPEL_CONVENIO
_HORTAS.pdf> e 
<http://multimidia.transparencia.curitiba.pr.gov.br/convenios/termos/2N_COPEL_CESSAO_US
O_HORTAS.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2022. 
38 Os modelos de ofício para cada modalidade de horta encontram-se disponíveis em 
<https://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/agricultura-urbana/714>. Acesso em: 16 jul. 2022. 
39 O FAAC tem como fontes de receitas as transferências realizadas pela PMC, o retorno de 
aplicações, bonificações e receitas de outras fontes e saldos de exercícios anteriores, segundo 
a Lei nº 7462/1990 que cria o FAAC e a Lei nº 15.637/2020, que a altera para ampliar os 
beneficiários do programa Armazéns da Família no contexto da pandemia de Covid-19. 
40 Fonte: 

<http://multimidia.transparencia.curitiba.pr.gov.br/convenios/termos/2O_COPEL_CONVENIO_HORTAS.
pdf>. Acesso em: 18 ago. 2022. 
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e. Destaque sobre Curitiba 

Institucionalização das hortas urbanas e ganho de escala 

O programa Agricultura Urbana de Curitiba se diferencia dos demais casos analisados 

por dois aspectos principais: sua institucionalização e estratégia de ganho de escala. 

Pode-se dizer que o programa é institucionalizado na medida em que as regras 

estabelecidas para sua operação são estáveis, formalmente estabelecidas e 

contribuem para a operacionalização do programa e o alcance dos objetivos 

instituídos41.  

Cada elemento do programa segue um procedimento claro: a solicitação para uma 

nova horta é feita por ofício, seguindo o modelo fornecido pela SMSAN, a concessão 

de terrenos do município é formalizada junto à associação responsável pela horta, 

por meio de um termo de cessão de uso, as atribuições de cada parte são 

reconhecidas em um termo de convênio firmado e a operação da horta segue um 

regimento. As informações sobre as hortas são disponibilizadas pela PMC de forma 

transparente e acessível. 

O programa segue atualmente um modelo de adesão temporária, isto é, as hortas 

recebem insumos e acompanhamento técnico da SMSAN por período limitado (1 

ano). Tal norma é coerente com o objetivo de ampliar o programa e dar maior 

celeridade às solicitações de novas hortas e com o critério de ordem de chegada para 

os pedidos recebidos. Segundo relato obtido por este estudo, grande parte das hortas 

que já não seguem em acompanhamento do programa continuam em 

funcionamento, sendo o engajamento comunitário e a capacidade de organização 

coletiva das associações os principais fatores que mantêm a sustentabilidade da 

horta. 

A ênfase em ampliar a escala do programa em Curitiba tem como implicação uma 

menor focalização em populações vulneráveis. Tal efeito fica evidente ao contrastar 

o caso de Curitiba com os de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. O programa da 

capital mineira, embora tenha grande similaridade com o de Curitiba, estabelece 

critérios de vulnerabilidade social para priorização. No Rio de Janeiro, este é um 

recorte explícito do programa.  

 
41 Não necessariamente a formalização de regras contribui para a institucionalização de uma 
política pública. É comum que governos criem normas formais na forma de leis, decretos ou 
outros, que não necessariamente são suficientes para influenciar o comportamento de atores 
(sejam eles estatais ou não). Nos termos de Brinks et. al. (2020), esse tipo de regra condiz com 
“instituições de fachada” (window-dressing institutions) e denota fraqueza institucional. 
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IV. RECIFE 

Localizada na região Nordeste do país, Recife é a capital do estado de Pernambuco e 

sede da Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo o IBGE (2010), a população 

residente era de 1.537.704 e a população estimada para 2021 era de 1.661.017 (IBGE, 

2022). Sua extensão territorial é de aproximadamente 218 km², com a segunda maior 

taxa de densidade demográfica do estado, equivalente a 7.619 habitantes/km². Desde 

as pesquisas censitárias dos anos 2000, a cidade de Recife já não possui mais nenhuma 

população em área rural, com a totalidade do conjunto de pessoas vivendo em áreas 

urbanas. 

A cidade é uma das mais antigas capitais estaduais do país. Sua origem portuária faz 

com que seja cercada por rios e pontes, além de pertencer ao sistema costeiro-marinho. 

É formada por uma planície fluviomarinha, que envolve ilhas, penínsulas, alagados e 

manguezais, e está localizada no bioma da Mata Atlântica. O município atualmente é 

dividido em seis regiões político-administrativas: Centro, Norte, Noroeste, Sudeste e Sul, 

constituídas por 94 microrregiões. 

Em relação aos principais indicadores socioeconômicos, Recife possui um IDH de 0,772 

(PNUD; IPEA; FJP, 2010), número considerado alto, ocupando a 53ª posição no ranking 

municipal do país e apresentando o segundo melhor desempenho do estado (após o 

município de Fernando de Noronha). O volume do PIB é de cerca de R$ 54 bilhões, que 

coloca o município na 13ª posição nacional e na 3ª posição da região Nordeste, apenas 

atrás de Salvador e Fortaleza. Seu PIB per capita é de R$ 33.232,26 (IBGE, 2019), o 7º 

mais alto do estado de Pernambuco.  

Considerando o IDSC-BR, a cidade de Recife apresenta muitos desafios a serem 

enfrentados, considerando o agravamento da avaliação dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável em 2022. Sua pontuação geral atualmente é de 50,9 (do 

total de 100 pontos), ficando na 1445ª posição, de acordo com o último processamento 

(IDS, 2022). A figura abaixo apresenta a situação de Recife com relação aos ODS: 

 

Figura 6 – Avaliação dos ODS na cidade de Recife (2022) 
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Fonte: IDSC-BR, 2022. Disponível em: <https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/recife-PE>. Acesso 

em: 16 jul. 2022. 

 

Dentre os 17 ODS, apenas o objetivo 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura – foi 

atingido. Quatro objetivos ainda representam desafios (7 – Energia Limpa e Acessível; 

13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima; 14 – Vida na Água; 17 – Parcerias e Meios 

de Implementação). Todos os outros 12 ODS apresentam desafios significativos ou 

grandes desafios para serem alcançados, especialmente com relação aos objetivos de 

Erradicar a Fome, Reduzir as Desigualdades, Cidades e Comunidades Sustentáveis, 

Água Potável e Saneamento e Trabalho Digno e Crescimento Econômico. Este conjunto 

de indicadores se relaciona, ainda que indiretamente, com o tema da agricultura urbana 

e periurbana, principalmente com as iniciativas de hortas urbanas enquanto 

instrumentos para produção de alimentos, preservação de áreas verdes, utilização de 

espaços vazios e ociosos, além de ser uma fonte de renda alternativa para muitas 

famílias em situação de vulnerabilidade social. 

Há alguns anos, Recife já contava com experiências pontuais e fragmentadas de hortas 

urbanas comunitárias, organizadas por entidades sociais e filantrópicas (como a horta 

no Lar Fabiano de Cristo, na comunidade Pequenos Profetas, entre outras). No entanto, 

essas iniciativas eram pouco estimuladas pelas autoridades estatais (ALVES, 2020). 

Desde 2021, o tema da agricultura urbana tem recebido destaque no município, por 

incentivos da prefeitura em diferentes eixos de atuação, visando o fortalecimento 

institucional. 

a. Características da PPMAU de Hortas Urbanas 

Recentemente, a Prefeitura Municipal de Recife (PMR) tem estimulado programas de 

incentivo à agricultura urbana, com ao menos três objetivos: (i) apoiar iniciativas de 

estruturas de produção (por meio de hortas, pomares, roçados, hortas fitoterápicas, 

escolares e sagradas/religiosas); (ii) ampliar a implantação e o apoio (insumos e 

capacitação) de novas estruturas de produção; e (iii) promover o envolvimento 

comunitário com a agroecologia, visando educação, formação, economia 

solidária/circular e segurança alimentar. 

Em 2004, foi sancionada a Lei Municipal nº 19.966, que estabeleceu o Programa de 

Hortas Comunitárias, porém, conforme relato de um dos entrevistados neste estudo, 

essa legislação não chegou a ser aplicada na PMR. Entre os anos de 2017 e 2019, 

algumas iniciativas de hortas urbanas escolares foram desenvolvidas, com ênfase na 

educação ambiental, no entanto, ainda eram iniciativas esparsas na capital 

pernambucana.  
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Em 2021, foi criada a Secretaria Executiva de Agricultura Urbana (SEAU), vinculada à 

Secretaria Municipal de Política Urbana (SPU), responsável pela elaboração do Plano de 

Agricultura Urbana e pela realização do I Seminário de Agroecologia no município. As 

primeiras atividades elaboradas pela nova autoridade local envolveram também 

medidas para reconhecimento das estruturas e articulações preexistentes e 

levantamento das hortas já em funcionamento. 

A partir disso, as hortas incentivadas e/ou monitoradas pela PMR passaram a ser 

classificadas em 6 modalidades: (i) Hortas Comunitárias, (ii) Hortas Escolares; (iii) 

Hortas Institucionais; (iv) Projeto Hortas Em Todo o Canto; (v) Hortas Institucionais Não 

Governamentais; (vi) Projeto Quintais Produtivos. O Quadro 4 mostra a distribuição das 

iniciativas vigentes conforme sua modalidade: 

Quadro 4 - Modalidades de hortas urbanas em Recife 

Fonte: SEAU. Elaboração própria. 

Modalidade Quantidade  Tipos de áreas Destinação dos 

alimentos 

Hortas Comunitárias 8  Terrenos privados e 

públicos 

Autoconsumo 

Hortas Escolares 42 Centros educacionais 

municipais e 

conveniados 

Foco pedagógico, 

consumo dos alunos, 

familiares, professores e 

funcionários 

Hortas Institucionais 4  Equipamentos públicos 

de assistência social, 

saúde e outros 

Consumo das pessoas 

atendidas, funcionários e 

voluntários 

Hortas em Todo o 

Canto* 

13 Centros comunitários, 

Hospitais, Parques e 

Unidades prisionais 

Autoconsumo 

Hortas Institucionais 

Não Governamentais 

9 Equipamentos 

filantrópicos e centros 

comerciais 

Autoconsumo e usos 

terapêuticos de plantas 

medicinais 
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Quintais Produtivos** 400 Diversos Autoconsumo e, em 

poucos casos, 

comercialização 

*Coordenada pelo Governo Estadual de Pernambuco.  

** Coordenado por organizações não-governamentais. 

A maior parte das hortas na cidade encontram-se em centros educacionais municipais 

ou conveniados à Prefeitura de Recife, com 42 unidades produtivas distribuídas em 

diversas regiões. Com exceção do Hortas em Todo Canto, cujas iniciativas são 

coordenadas pelo Governo Estadual de Pernambuco, todas as outras 5 modalidades 

são apoiadas pela SEAU. Entre as principais ações de apoio à produção destacam-se: a 

distribuição de sementes, mudas, adubo e triturado de poda; implantação de sementeira 

e de pomares urbanos; distribuição e plantio de sementes crioulas; coleta seletiva de 

orgânicos e pátio de compostagem; meliponicultura e mapa com experiências; apoio 

logístico das estruturas administrativas e assistência técnica (capacitação e auxílio em 

mutirões). 

Devido aos recentes aprimoramentos de PPMAU em Recife, as ações voltadas para a 

implantação de novas hortas contam com uma sistemática em processo de 

consolidação e com números ainda em fase de contabilização, sendo recente a 

contratação de profissional de agronomia para suporte dos projetos. O foco atual da 

autoridade local está no fomento de atividades voltadas para a formação e a 

capacitação de agentes, bem como na oferta de cursos sistemáticos de capacitação 

para a população. Algumas medidas recentes estão sendo adotadas para criação de 

rotinas e procedimentos de inscrição de novas hortas (e derivados), cadastramento de 

agricultores (em fase de elaboração) e cursos de capacitação. 

b. Implementação e operação 

A solicitação de apoio para implantação de hortas, roçados e/ou pomares urbanos em 

terrenos públicos e privados com fins de produção agroecológica comunitária pode ser 

feita através de formulário online, ou presencial na Secretaria. Os requisitos para 

solicitação são: (i) representar um grupo interessado na implantação da iniciativa; (ii) o 

grupo deverá ter disponibilidade de mão de obra para a ação voluntária; e (iii) necessária 

a identificação de terreno disponível para a implantação da horta, roçado ou pomar 

urbano. Após o preenchimento das informações (e anexo de fotografia da área) do 

formulário, os requerentes recebem confirmação da solicitação e uma visita técnica no 

local. 

A solicitação de apoio para implantação de hortas, roçados e/ou pomares urbanos em 

terrenos públicos e privados com fins de produção agroecológica comunitária pode ser 
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feita através de formulário online, ou presencial na Secretaria. Os requisitos para 

solicitação são: (i) representar um grupo interessado na implantação da iniciativa; (ii) o 

grupo deverá ter disponibilidade de mão de obra para a ação voluntária; e (iii) necessária 

a identificação de terreno disponível para a implantação da horta, roçado ou pomar 

urbano. Após o preenchimento das informações (e anexo de fotografia da área) do 

formulário, os requerentes recebem confirmação da solicitação e uma visita técnica no 

local. 

O cadastramento de agricultores(as) urbanos(as) como é realizado com o objetivo geral 

de apoiar o mapeamento da produção existente na cidade de Recife e fortalecer a 

economia circular e solidária, com incentivo à comercialização e trocas. Por meio desse 

cadastramento, a Secretaria dá suporte para o registro de novos(as) agricultores(as) 

urbanos(as) para retirada da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Para isso, é 

necessário possuir prévia experiência com práticas de produção agrícola. A inscrição 

pode ser realizada por formulário eletrônico ou de forma presencial na Secretaria. 

Para fortalecer o cadastramento, são elaboradas ações de capacitação e qualificação, 

em que a Secretaria oferece o curso Agroecologizando, voltado para pessoas acima de 

18 anos, moradoras de Recife e que tenham interesse de se iniciar nas práticas de 

agroecologia urbana. O curso objetiva compartilhar informações sobre a melhoria da 

alimentação e da qualidade de vida, além de estimular ações comunitárias. Em 8 

módulos e duração de uma semana, o curso é realizado em datas e locais diversos, 

conforme demanda. As inscrições são abertas à população, por meio de formulário 

eletrônico. 

No Plano de Agroecologia da PMR, foram estabelecidas metas gerais com o horizonte 

temporal de 2024, que visam promover: a implantação (ou o apoio) a 180 estruturas de 

produção (hortas, pomares, SAFs, roçados, hortas fitoterápicas e escolares); o 

fortalecimento do envolvimento comunitário com a agroecologia urbana em 50 

localidades da cidade; o envolvimento de ao menos 200 pessoas por ano em processos 

de educação e formação; o desenvolvimento de atividades produtivas com geração de 

renda para ao menos 200 famílias; a aprovação da lei para a política de agroecologia 

urbana do Recife. 

Em consonância com as metas estabelecidas, a SEAU elaborou um relatório com o 

Balanço de Atividades executadas em 2021. Considerando a atuação recente da 

Secretaria, em apenas um ano foram: (i) fortalecidas as articulações e parcerias com 

diversas entidades42; (ii) elaboradas atividades de envolvimento social (como consulta 

pública para elaboração do Plano de Agroecologia, mutirões para organização de hortas 

e encontros entre meliponicultores); (iii) apoio para implantação de hortas escolares 

(em cerca de 20 unidades municipais e 1 estadual); (iv) distribuição de sementes, 

mudas, adubo e triturado de poda e apoio logístico; (v) apoio para implantação de novas 

 
42 Organizações sociais, acadêmicas e comunitárias, tais como: Centro Sabiá, Mãos 
Solidárias/MST, Instituto Shopping Recife, Lar Fabiano de Cristo, Faculdade Maurício de 
Nassau, ICASS, UFRPE, Comunidade dos Pequenos Profetas, Serta, Iclei, Ceasa. 
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estruturas (tais como sementeiras, pomares urbanos, espaços fitoterápicos e plantio de 

sementes); (vi) implantação de coleta seletiva de orgânicos na sede da prefeitura e de 

pátio de compostagem; (vii) ações de capacitação e educação em escolas, terreiros, na 

sede da prefeitura e outros eventos para promoção do tema e sensibilização da 

população; (viii) ações de fortalecimento institucional, como articulação com outros 

órgãos municipais, organizações sociais, participação em eventos nacionais, 

celebração de convênios e outros. 

 

Figura 7 – Hortas Urbanas em Recife 

Foto: @agroecologia.recife 

 

c. Atores, instrumentos e financiamento   

Um dos principais eixos estratégicos do programa é a promoção da participação e da 

articulação de entidades governamentais e não governamentais nos processos de 

consolidação da PPMAU em Recife. O Plano de Agroecologia identificou ações já 

desenvolvidas pela gestão municipal em períodos anteriores, relacionadas a outras 

secretarias, tais como: Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAS), Saneamento 

(SESAN), Inovação Urbana (SEIU), Saúde (SESAU) e Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos (SDSPDDH). Elas atuaram na implantação de hortas em áreas públicas livres 

na cidade e em equipamentos sociais. Além disso, houve a articulação com a Empresa 

de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), para implantação de hortas, e com o 

Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (CEASA), que presta assistência 

técnica aos produtores do entorno rodoviário e produz compostos orgânicos para 
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serem distribuídos aos agricultores familiares. Há também parceria com entidades do 

Governo Estadual de Pernambuco, como o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), 

que vem fomentando diversas ações de conscientização sobre o consumo de alimentos 

mais saudáveis e apoiando a formulação de normas e legislações para municípios, e a 

Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (ADAGRO), que orienta e monitora a 

utilização de agrotóxicos. 

Organizações não governamentais também compõem o conjunto de atores envolvidos 

na promoção das hortas urbanas na PMR. As entidades filantrópicas e religiosas 

(Comunidade dos Pequenos Profetas, Lar Fabiano de Cristo, CEPAS e outras) apoiam 

algumas das unidades produtivas na cidade, mantendo os espaços agricultáveis, 

especialmente as associações populares que lideram hortas comunitárias (como a 

Casa Amarela, Jardim Secreto no Poço da Panela e Espaço Agroecológico da Várzea). 

Por fim, parcerias nacionais e internacionais têm sido fomentadas pela autoridade local, 

com a adesão ao Pacto de Milão e a associação ao ICLEI City Food, bem como a 

participação no LUPPA, em que Recife atua como uma das cidades mentoras para a 

disseminação de políticas alimentares em outros municípios. 

A principal fonte de receita do programa advém do tesouro municipal. O orçamento 

anual da SEAU está em torno de R$ 500 mil. Os recursos são complementados com 

emendas parlamentares, que até meados de 2022 ainda não haviam sido 

disponibilizadas com detalhamento. Outras fontes de recursos externos estão sendo 

estudadas pela Secretaria, conforme aponta o depoimento de um dos entrevistados 

neste estudo, fontes que podem derivar de programas federais e estaduais ainda em 

tramitação, assim como parcerias pontuais com atores privados.  

Recife conta com instrumentos de PPMAU relevantes, desenvolvidos nos últimos dois 

anos, entre eles, o já mencionado Plano de Agroecologia de Recife, o Relatório de 

Balanço Anual das Ações da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana e o registro 

virtual do I Seminário de Agroecologia, todos de 2021.  

Há ainda outras leis e instrumentais que se relacionam com o tema e foram 

consideradas na elaboração do Plano, tais como: a Lei Municipal nº 18.213/2016, que 

institui o Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN); a Lei 

Municipal nº 18.083/2014, que estabelece a Política Municipal de Educação Alimentar 

em conformidade com a Lei Federal nº 9.795/1999; e a Lei Municipal nº 16.966/2004, 

sobre o Programa de Hortas Comunitárias proposta pelo Legislativo, que não chegou a 

ser implementada. 

O Plano Local de Ação Climática de Recife também compõe o rol de instrumentos que 

se relacionam com o tema da PPMAU, com a previsão de ações ainda a serem 

direcionadas pela gestão. Por fim, cabe destacar o Plano Estratégico do Recife (2021-

2024), que estabelece as metas para agroecologia urbana na gestão municipal vigente 

no período. 
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d. Principais instrumentos 

• Plano de Agroecologia de Recife e Balanço anual das ações da Secretaria 

Executiva de Agricultura Urbana.  

• Lei Municipal nº 18.213, de 2016, que institui o Sistema Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN). 

• Lei Municipal nº 18.083, de 2014, que estabelece a Política Municipal de 

Educação Alimentar em conformidade com a Lei Federal nº 9.795/1999.  

• Lei Municipal nº 16.966, de 2004, sobre o Programa de Hortas 

Comunitárias. 

• Plano Local de Ação Climática de Recife (2020). 

• Plano Estratégico do Recife (2021-2024). 

• Formulário para solicitação de apoio à implantação de hortas, roçados 

e/ou pomares urbanos. 

 

e. Destaque sobre Recife 

Ênfase na promoção de articulações, redes e participação 

O programa de hortas urbanas na cidade de Recife se destaca pelas ações e 

processos de institucionalização recentes, a partir da criação de um órgão exclusivo 

e dedicado à implementação da política na Secretaria Executiva de Agricultura 

Urbana.  

Sua atuação ligada à Secretaria Municipal de Política Urbana tem o perfil de promover 

articulação em ao menos duas dimensões: com atores sociais, visando o 

fortalecimento do associativismo e cooperativismo; e entre os diversos agentes 

públicos, enfatizando diferentes enfoques setoriais.  

A noção de agroecologia urbana adotada pelo Plano Municipal de Agroecologia de 

Recife engloba três eixos: (i) social, como meio de fortalecimento das relações 

interpessoais com o território urbano e de diálogo entre sociedade e natureza, assim 

como compreende as situações de vulnerabilidade das famílias e dos grupos sociais 

que devem se beneficiar da soberania alimentar; (ii) ambiental, com uma perspectiva 

de equilíbrio ecológico que alie a ampliação das áreas verdes e da biodiversidade, 

com ações como a redução das áreas de calor em contexto de fragilidade e 

vulnerabilidade ambientais; (iii) economia solidária e sustentável, voltada para o 

aperfeiçoamento de parcerias que visem fortalecer o desenvolvimento local. 
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V. RIO DE JANEIRO 

O município do Rio de Janeiro, capital do estado de mesmo nome e sede da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), é o segundo município mais populoso do país, 

com população estimada em 6,78 milhões (IBGE, 2021). Com uma área de 1.200 km², o 

município possui uma densidade demográfica de 5.646 habitantes/km². Toda a 

população do município reside em área urbana, segundo os últimos dois censos de 

2000 e 2010. Na RMRJ, por sua vez, residem 13,2 milhões de habitantes. 

A histórica cidade do Rio de Janeiro expressa um dos maiores contrastes 

socioeconômicos do país, com a presença de favelas e aglomerados subnormais43, que 

correspondem a aproximadamente 22% de sua população distribuída nos morros ou em 

complexos aterrados. Tem uma ampla área de extensão no litoral, com mais de 197 km 

voltados para a baía de Sepetiba e baía de Guanabara. Seu território é agrupado em 33 

regiões administrativas e 7 subprefeituras, que são: Zona Sul, Zona Norte, Grande Tijuca, 

Barra da Tijuca, Centro, Zona Oeste, Jacarepaguá e a das Ilhas.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal é considerado alto, com valor de 

0,799 (PNUD; IPEA; FJP, 2010), de maneira que a cidade ocupa a 28ª colocação no 

ranking nacional, com o segundo melhor desempenho do estado, atrás apenas do 

município Niterói. O volume total do Produto Interno Bruto (PIB) é de cerca de R$ 337 

bilhões, ocupando a 1ª posição do estado e correspondendo à segunda maior produção 

do país (atrás apenas de São Paulo). Já o PIB per capita é de cerca de R$ 52,833 mil 

(IBGE, 2019), ficando em 368º lugar no ranking nacional.  

No IDSC-BR, a capital carioca possui uma pontuação de 56,4 (do total de 100 pontos), 

ficando em 100º lugar na classificação geral do país.  

 
43 Segundo o IBGE (ANO), “Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação irregular de 
terrenos de propriedade alheia – públicos ou privados – para fins de habitação em áreas 
urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços 
públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação.” Fonte: < 
https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-
territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&t=sobre>. Acesso em: 18 ago. 2022. 
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Figura 8 – Avaliação dos ODS na cidade do Rio de Janeiro (2022) 

Fonte: IDSC-BR, 2022. Disponível em: <https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/rio-de-janeiro-RJ>. 

Acesso em: 16 jul. 2022. 

Apenas 2 dos 17 ODS apresentam boa situação (o objetivo 7 – Energia Renováveis e 

Acessíveis; e o objetivo 9 – Indústria, Inovação e Infraestruturas). Muitos ODS ainda 

significam grandes desafios, entre eles: 3 – Saúde de Qualidade; 4 – Educação de 

Qualidade; 10 – Redução da Desigualdade; e 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis. 

Outros ODS representam desafios significativos, tais com: 1 – Erradicar a Pobreza; 2 – 

Erradicar a Fome; 12 – Produção e Consumo Sustentáveis. Assim, há grandes desafios 

ligados diretamente com o tema da agricultura urbana. 

a. Características da PPMAU de Hortas Urbanas 

O programa Hortas Cariocas existe há 16 anos, com três objetivos: ampliar o acesso a 

alimentos saudáveis e orgânicos para a população mais vulnerável, gerar renda em 

comunidades de menor ingresso e dar uso a áreas ociosas e/ou sujeitas a usos 

indesejados. A Gerência de Hortas Cariocas, da Secretaria de Meio Ambiente da Cidade 

(SMAC) da Prefeitura do Rio de Janeiro (PRJ), é responsável por sua implementação. 

Em 2007, um ano após a criação do programa, foi firmada a parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação (SME) para implantação em escolas. Desde então, outras 

iniciativas foram sendo vinculadas ao programa. Em 2008, foram introduzidas práticas 

de compostagem, em 2016, foi inaugurado, na Horta Dirce da Teixeira, um centro de 

produção de mudas do município. Dois anos depois, inaugurou-se o Centro Municipal 

de Agroecologia e Produção Orgânica (CEMAPO) no Parque Madureira, criado para 

oferecer cursos voltados para agroecologia e segurança alimentar e difundir 

tecnologias para a agricultura urbana. Além disso, nos últimos três anos, novas técnicas 

produtivas vêm sendo aplicadas em projetos pilotos, a exemplo da criação de peixes 

em aquaponia, implementada também na Horta Dirce da Teixeira. 

O programa se divide em duas modalidades: Hortas Cariocas Comunidades e Hortas 

Cariocas Escolas. A primeira modalidade compreende as hortas instaladas em 

comunidades e favelas cariocas e conta com mão de obra comunitária para sua gestão 

e operação. O programa contava com 29 unidades, até a data de levantamento dos 

https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/rio-de-janeiro-RJ
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dados deste estudo. Os terrenos utilizados são normalmente de propriedade pública do 

município, ou áreas de posse ou sob concessão de empresas operadoras de 

transmissão de energia44. Com frequência, a implantação de uma horta substitui usos 

indesejados e irregulares das áreas, como depósitos de lixo, ocupação com construções 

irregulares ou até pontos de uso de droga, como foi o caso da horta de Manguinhos, em 

parte instalada em uma antiga “cracolândia” (DIAS, 2021)45.  

Segundo as normas do programa, metade da produção na modalidade Comunidades é 

doada para asilos, abrigos, orfanatos, creches e famílias em situação de maior 

vulnerabilidade identificadas por associação de moradores. A outra metade da 

produção é comercializada, como uma forma de complementar a renda dos hortelões. 

São incentivadas modalidades de vendas do tipo “colha e pague” e venda direta na horta 

ou em feiras, mas os hortelões podem decidir a destinação e a forma de 

comercialização, bem como os preços. Cabe destacar que uma exceção foi feita 

durante a pandemia de coronavírus, quando 100% da produção foi doada.  

A modalidade Escolas do programa Hortas Cariocas, como o nome indica, corresponde 

às hortas instaladas em espaços de escolas municipais. Eram ao todo 27 unidades, na 

data do presente estudo. Normalmente, são áreas de menores proporções, devido à 

capacidade dos terrenos das escolas municipais, mas há exceções, como os Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEP). As hortas são operadas por funcionários da 

própria escola ou outros membros da comunidade escolar. A produção é integralmente 

doada, podendo ser usada para complementar a merenda escolar ou destinada para as 

famílias dos alunos. Durante o recesso escolar, os alimentos são doados para as 

famílias – e o mesmo ocorreu durante o período em que as escolas ficaram fechadas 

devido à pandemia do Covid-19. O Quadro 5 abaixo resume as características dessas 

duas modalidades da PPMAU em questão.  

Quadro 5 - Modalidades do programa Hortas Cariocas 

Fonte: SMAC, 2022. Elaboração própria  

Modalidade Quantida

de 

Tipos de áreas 

Escolas 27 Escolas municipais 

Comunidades 29 Terrenos municipais localizados em comunidades 

vulneráveis  

 

 
44 No caso de áreas de posse da concessionária Light, é estabelecido um termo de cessão de 
uso diretamente com representantes da comunidade. 
45 Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/rio/horta-comunitaria-de-manguinhos-
toma-espaco-de-cracolandia-garante-sustento-de-800-familias-afetadas-pela-pandemia-
24913292.html> Acesso em: 16 jul. 2022. 
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Em ambas as modalidades do programa, os participantes recebem uma bolsa-auxílio 

da PRJ. A bolsa no valor de R$ 500 e atende cerca de 280 hortelões, cada um atuante 

em uma horta específica, outra de R$ 630 é destinada para os 56 encarregados 

responsáveis por cada horta e que ficam em contato direto com a gerência do Hortas 

Cariocas e R$ 1000 para os 5 integradores comunitários, que fazem trabalho de 

mobilização e disseminação de práticas entre múltiplas hortas. A bolsa-auxílio é 

fundamentada pelo modelo de mutirão remunerado instituído na Resolução 

Seconserma no. 005/201846, que regulamenta o pagamento de bolsas sem vínculo 

empregatício para programas de mutirão47. No Rio de Janeiro, o modelo é utilizado para 

outras iniciativas da SMAC, como ações de reflorestamento ou o programa Guardiões 

dos Rios. 

A remuneração dos participantes é justificada por dois fatores interrelacionados: a 

maior estabilidade na manutenção das unidades produtivas do que no modelo baseado 

em voluntariado e a indisponibilidade de mão de obra voluntária em contextos de 

vulnerabilidade, que são o foco da PPMAU em questão. Em outras palavras, iniciativas 

que dependem de mão de obra voluntária podem ser fragilizadas ou descontinuadas 

com o tempo, especialmente quando se trata de populações que dispõe de poucos 

recursos. Por isso, as bolsas-auxílio são vistas pela equipe do programa como um fator 

definidor do sucesso do programa, contribuindo para a sua continuidade e para a 

geração de renda nas comunidades. 

 

Figura 9 – Horta Carioca Comunidades 

Foto: Carl de Souza. Fonte: L’Express, 2022. <https://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/bresil-a-rio-

des-potagers-geants-pour-produire-du-bio-en-pleine-ville_2173846.html> Acesso em: 16 jul. 2022. 

 
46 Publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 08/03/2018. 
 

https://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/bresil-a-rio-des-potagers-geants-pour-produire-du-bio-en-pleine-ville_2173846.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/bresil-a-rio-des-potagers-geants-pour-produire-du-bio-en-pleine-ville_2173846.html
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No primeiro semestre do ano de 2022, a produção computada pelo programa foi de 

cerca de 35 toneladas. Apenas no mês de junho foram produzidas 107 mil mudas e 7,2 

toneladas de alimentos, sendo 3,1 toneladas comercializadas e 4,1 toneladas doadas. 

As 56 hortas ocupam uma área de 25,3 hectares no total, sendo 12 hectares de roçados 

e as demais áreas de canteiros48. Apesar de o número de hortas de cada modalidade 

ser parecido (27 escolares, 29 comunitárias), as hortas em comunidades são de 

maiores dimensões e ocupam 191 hortelões (119 homens, 72 mulheres), enquanto as 

hortas escolares ocupam 85 pessoas (40 homens, 45 mulheres). Ou seja, há em média 

duas vezes mais hortelões na modalidade de hortas comunitárias. 

Tabela 5 – Indicadores do programa Hortas Cariocas 

Fonte: PRJ, 2022. Elaboração própria. 

Modalidade Quantidade Hortelões Área (ha) Produção mensal 

(ton)49 

Escolas 27 85 Sem informação Sem informação 

Comunidades 29 191 Sem informação Sem informação 

Total 182 276 25,3 6,83 

 

b. Implementação e operação 

A implementação das hortas depende da solicitação advinda da escola ou comunidade. 

No primeiro caso, a diretoria da escola faz o pedido por ofício, e a gerência do programa 

realiza uma visita técnica para avaliar a disponibilidade de água e de insolação e o 

espaço físico do local indicado para a horta. Se a avaliação for positiva, a equipe prepara 

um relatório estimando o pessoal necessário, o investimento e demais detalhes 

técnicos exigidos para a implementação da horta, enviando esse documento para 

aprovação da SMAC. A gerência fornece orientações quanto ao perfil para a seleção dos 

hortelões e do encarregado da horta, cabendo à diretoria da escola designá-los. Uma 

vez aprovada, a horta é implantada e segue com o acompanhamento técnico 

agronômico providenciado pelo programa.  

Para a modalidade Comunidades, a solicitação é normalmente feita por associações de 

moradores (mas também igrejas e ONGs) e enviada por ofício, e-mail ou página do 

 
48 Estes indicadores do programa são agregados para as duas modalidades. Roçados são 
normalmente as áreas de plantio de cultivos como aipim ou mandioca e feijão, enquanto nos 
canteiros são cultivados folhosas, legumes como cenoura e beterraba, entre outros. 
49 Valor obtido a partir da divisão da produção anual fornecida pela PMRJ para o ano anterior. 
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Facebook da secretaria. Os pedidos são analisados pela gerência, e é feita uma visita 

técnica, uma avaliação do espaço da horta (disponibilidade de água, insolação, 

cercamento etc.) e o levantamento do perfil do grupo solicitante, a fim de produzir o 

relatório técnico para a aprovação da SMAC. A gerência do programa também realiza 

uma prova simples de conhecimentos agronômicos e promove reuniões com o grupo. 

Com base no perfil de liderança, a gerência indica a pessoa que irá assumir o papel de 

encarregado da horta. Após experiências frustradas, a equipe do programa passou a 

adotar a prática de fomentar apenas iniciativas existentes, de grupos já mobilizados. O 

relato obtido em entrevistas sugere que esse foi um fator importante para reduzir 

substancialmente o número de hortas que precisaram ser desativadas por abandono. 

Ou seja, se a horta depende de mão de obra voluntária gratuita, as chances de ser 

desativada é maior, especialmente considerando contextos de maior vulnerabilidade 

social. 

Por outro lado, existe a perspectiva de emancipação para as hortas comunitárias que 

conseguem alcançar uma produção expressiva. Há cerca de 16 hortas que escolheram 

essa opção. Com a experiência adquirida, os participantes podem optar por se desligar 

do programa, deixando de receber a bolsa-auxílio e definindo por conta própria toda a 

destinação da produção – o que pode ser mais vantajoso financeiramente. Entretanto, 

ao buscar maximizar a renda obtida com a produção, os hortelões tendem a buscar 

outros públicos (como hortifrútis, centrais de abastecimento e supermercados) que não 

apenas a comunidade local para comercializar os produtos. Essa questão é verificada 

não somente quando se trata de hortas emancipadas, dado que 50% da produção das 

hortas no programa pode ser comercializada.  

 

c. Atores, instrumentos e financiamento   

Os principais órgãos da PMRJ envolvidos são a SMAC, em que é sediada a Gerência de 

Hortas Cariocas, e a SME, parceira na vertente escolar do programa Hortas Cariocas. 

Outras pastas colaboram com o programa de forma mais pontual, a exemplo da 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), que oferece cursos de 

empreendedorismo comunitário do qual encarregados do programa Hortas Cariocas 

podem participar. As associações de moradores e os conselhos escolares são parceiros 

fundamentais na implementação dos projetos, mobilizando a comunidade e 

contribuindo para orientar a destinação das doações. As empresas públicas Companhia 

Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e Light colaboram fornecendo composto 

orgânico destinado à adubação (cerca de 20 toneladas por mês) e cessão de uso das 

áreas sob linhas de alta tensão, respectivamente. A Emater, as diferentes unidades da 

Embrapa no Rio de Janeiro e a Secretaria da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro 

são parceiras do programa, colaborando em projetos específicos. Diversas 
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universidades brasileiras e estrangeiras desenvolvem projetos de pesquisa sobre e 

junto ao programa. 

O financiamento do Hortas Cariocas é composto de duas fontes principais de receita e 

três grupos de despesas. A cada mês, cerca de 150 mil reais provenientes do tesouro 

municipal são destinados ao pagamento das bolsas-auxílio. Também são previstos no 

orçamento municipal 50 mil reais ao ano (cerca de 4 mil ao mês) para a compra de 

insumos. Outros 44 mil reais, provenientes de acordos de compensação ambiental 

feitos por promotores de empreendimentos junto à SMAC, são destinados para a 

contratação de serviços técnicos (4 agrônomos, 1 profissional de logística e 1 

profissional administrativo) e de veículos. A equipe do programa é constituída por dois 

funcionários públicos concursados.  

No ano de 2021, a PRJ lançou o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática 

(PDS), com horizonte de 30 anos. Entre as principais metas, que aliam aspectos 

socioeconômicos à ação climática, está a ampliação do programa Hortas Cariocas. No 

plano, o programa Hortas Cariocas é tido como referência de emprego verde. A meta 

estabelecida até 2030 é de “duplicar a produção anual de gêneros alimentícios do 

Programa Hortas Cariocas” (RIO DE JANEIRO, 2021b, p. 227). 

O programa é reconhecido nacional e internacionalmente. Em 2015, ganhou o prêmio 

Empreendedor Sustentável. Em 2019, foi premiado pelo Pacto de Milão sobre Política 

de Alimentação Urbana (MUFPP, 2020), do qual o Rio de Janeiro é signatário, e, em 2020, 

foi reconhecido pela ONU como uma boa prática para alcançar os ODS (UNITED 

NATIONS, [20--]).  

Nos próximos anos, o Hortas Cariocas deve contar com a implantação de uma horta de 

11 hectares, a ser considerada a maior horta urbana do mundo (RIO DE JANEIRO, 

2021a). Em 2021, a PRJ anunciou a implantação desse projeto ao longo do Parque 

Madureira, região historicamente ocupada com atividade agrícola e que deve receber 

um memorial em homenagem ao Quilombo Agrícola Madureira. A horta, que será 

implementada em etapas, deve ser concluída em 2024 e tem como objetivo abastecer 

50 mil famílias. O investimento é estimado em cerca de 3 milhões de reais 

(SPITZCOVSKY, [2022]). 

d. Principais instrumentos 

• Bolsa-auxílio – Resolução Seconserma nº. 005/2018, que regulamenta o 

pagamento de bolsas sem vínculo empregatício para programas de 

mutirão. 

• Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática (PDS). 
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e. Destaque sobre Rio de Janeiro 

Sinergia entre objetivos redistributivos, segurança alimentar e geração de renda 

Dentre os casos analisados, o programa Hortas Cariocas se destaca por aliar 

objetivos de redistribuição, segurança alimentar e geração de renda, focalizando 

populações vulneráveis e comunidades escolares do Rio de Janeiro. Ao optar por um 

programa de hortas que remunera os hortelões com recursos do tesouro municipal, 

a PRJ redistribui recursos. Ao mesmo tempo, a produção de alimentos no âmbito da 

iniciativa contribui para a segurança alimentar e nutricional junto a grupos mais 

afetados ou sensíveis à insegurança alimentar, uma vez que parte substantiva dos 

alimentos é doada nos territórios.  

Além disso, na modalidade Comunidades, a venda de metade da produção das hortas 

estimula a geração de renda entre os hortelãos que integram o programa. Se a venda 

é feita localmente, por meio de feiras ou venda direta na horta, pode-se dizer que a 

promoção da segurança alimentar se faz presente nesses territórios, uma vez que os 

preços praticados são compatíveis com o mercado local.  

Cabe ainda destacar que o caso do Hortas Cariocas representa a presença do Estado 

nos territórios de favelas e bairros periféricos cariocas, marcada pela colaboração e 

pela articulação com a comunidade. As entrevistas conduzidas apontam para uma 

boa inserção dos agentes vinculados ao programa no território, além de substantivas 

capacidades relacionais. Para uma política que depende da colaboração dos agentes 

do Estado com atores no território, tais capacidades são um diferencial. 

* * * * 

 

VI. DISCUSSÃO 

Esta seção analisa de forma comparativa os casos apresentados e busca destacar 

elementos centrais para a implementação de PPMAU de hortas urbanas, apontando 

desafios e pontos críticos observados nos estudos de caso. Serão tratados temas que 

emergiram da análise dos casos e que podem ser analisados comparativamente, com 

propósito de problematizar a promoção de PPMAU de hortas urbanas e fornecer 

subsídios para a disseminação dessa política em outros municípios. Esta seção se 
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divide em três partes: objetivos, sinergias e limites; atores e articulação entre município 

e sociedade; institucionalização e coordenação de políticas públicas. 

 

a. Objetivos, sinergias e limites 

Os casos analisados apresentam objetivos e enfoques distintos. Embora todos tenham 

entre seus objetivos principais ampliar a segurança alimentar e nutricional, esse 

propósito aparece com ênfases, graus de focalização e sistemas de articulação 

diferentes, a depender do caso. Entre os demais objetivos identificados estão geração 

de trabalho e renda, integração e inclusão social, qualificação do meio ambiente urbano 

e da adaptação climática e, por fim, controle do uso do solo. Especificamente no caso 

das hortas escolares, presentes em todos os quatro municípios, e em hortas em outros 

equipamentos públicos, além de contribuir para a alimentação adequada dos alunos e 

usuários, os programas visam promover a educação alimentar e ambiental. 

Uma análise mais detalhada da operação dos programas e de suas regras institucionais, 

entretanto, revela objetivos específicos e distintos. Dois programas que apresentam um 

mesmo objetivo geral de ampliar a segurança alimentar e nutricional no município 

podem se diferenciar, pois o desenho definido em um programa acaba por ter 

implicações distintas quanto ao número de beneficiários diretos, os grupos 

socioeconômicos atingidos e os recursos mobilizados.  

Tomando como parâmetros o ganho de escala em termos do número de hortas e a 

focalização em grupos mais vulneráveis, as modalidades de hortas comunitárias dos 

programas Agricultura Urbana (Curitiba) e Hortas Cariocas (Rio de Janeiro) podem ser 

considerados casos contrastantes. No caso de Curitiba, há um maior número de hortas 

comunitárias instaladas e não há um grupo-alvo específico – o critério adotado para 

adesão é por ordem de chegada –, de forma que o programa almeja atingir o maior 

número de associações de hortelões possível por meio do atendimento temporário de 

1 ano. A mão de obra é voluntária, e a destinação da produção fica a critério dos 

hortelões. Em contraste, no Rio de Janeiro, o público-alvo é pré-definido, uma vez que 

as hortas comunitárias são instaladas em zonas onde há maior vulnerabilidade social. 

O município mobiliza recursos para distribuir bolsas-auxílio para os hortelões, e não há 

limite de tempo para a participação no programa (embora exista a possibilidade de 

emancipação dos projetos). A destinação da produção é parcialmente estabelecida pelo 

programa, sendo 50% necessariamente doada. Os dois casos têm uma área total de 

hortas semelhante: 28,5 hectares em Curitiba e 25,3 hectares no Rio de Janeiro50. O 

investimento realizado, em contraste, é entre 6 e 7 vezes maior no segundo caso. Esses 

 
50 O número de hortas é maior em Curitiba (182) que no Rio de Janeiro (56), o que denota 
hortas de maiores proporções no segundo caso. 
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dois municípios ilustram, portanto, um trade-off entre o investimento realizado, a 

abrangência do programa e sua focalização em um público-alvo mais vulnerável51. 

Como os relatos de casos demonstram, uma mesma política de agricultura urbana pode 

gerar sinergias e endereçar finalidades em diferentes domínios sociais e ambientais. 

Por exemplo, em municípios onde há programas de compostagem de resíduos 

orgânicos52, o composto produzido é utilizado como insumo nas hortas urbanas. Outro 

exemplo recorrente é a combinação da atividade produtiva com a ocupação de terrenos 

não utilizados ou não passíveis de construção. Em diversos casos, as hortas são 

instaladas sob linhas de alta tensão ou terrenos públicos não utilizados. Sob o ponto de 

vista das empresas operadoras de energia ou da administração pública, as hortas 

servem como uma forma de proteção a essas áreas, evitando usos indevidos. 

Os programas de hortas urbanas também podem criar sinergias no que diz respeito ao 

impacto social direto, como entre geração de renda para populações de menores 

ingressos e consumo de alimentos saudáveis, finalidades explícitas dos programas de 

Recife e Rio de Janeiro. No caso do Hortas Cariocas, o pagamento de bolsas-auxílio e a 

exigência de doação de ao menos 50% da produção buscam garantir que ambos os 

objetivos sejam alcançados. O modelo de doação guarda semelhanças com a 

modalidade de doação simultânea do PAA, programa que vem sendo desmobilizado 

nos últimos 7 anos, com cortes substantivos de orçamento, sendo quase desativado em 

2019 e parcialmente reativado no contexto da pandemia em 202053. 

No entanto, o caso ilustra que existem limites para essa sinergia. Em busca de gerar 

maior renda pela atividade agrícola, hortelões podem optar por vender metade da 

produção para outros canais que não as comunidades locais, alcançando uma melhor 

remuneração (como para redes de supermercados e hortifrutis, visto que o público 

consumidor desses comércios tende a ter maior renda). A partir de um determinado 

ponto, pode então existir uma competição entre os objetivos de segurança alimentar e 

geração de renda. 

b. Atores e articulação entre município e sociedade 

 
51 O caso das Unidades Produtivas de Belo Horizonte pode ser entendido como um meio 
termo: não há uma restrição quanto ao público-alvo do programa, mas sim um critério de 
priorização para populações em maior situação de vulnerabilidade social 
52 Há diversas modalidades de programas de compostagem, que se utilizam de resíduos domésticos, de 

grandes geradores privados, de equipamentos públicos (como feiras e mercados) e de poda de 
arborização urbana, por exemplo. 
53 Ver: https://projetocolabora.com.br/ods10/crise-na-agricultura-familiar/  e 
https://bresil.cirad.fr/pt/atualidades/brasil-o-efeito-do-desmantelamento-das-politicas-de-
seguranca-alimentar-amplificado-pela-covid19 

https://projetocolabora.com.br/ods10/crise-na-agricultura-familiar/
https://bresil.cirad.fr/pt/atualidades/brasil-o-efeito-do-desmantelamento-das-politicas-de-seguranca-alimentar-amplificado-pela-covid19
https://bresil.cirad.fr/pt/atualidades/brasil-o-efeito-do-desmantelamento-das-politicas-de-seguranca-alimentar-amplificado-pela-covid19
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Independentemente do desenho de cada programa, a implantação de hortas em todos 

os quatro casos analisados depende da demanda e de iniciativas por parte da 

sociedade. Isso se verifica tanto no caso de Recife, em que a política de hortas está em 

processo de estruturação, como para os municípios que já possuem décadas de 

experiência com a PPMAU, como, por exemplo, Belo Horizonte e Curitiba.  

Os entrevistados destacaram que as chances de um projeto de horta que parte da 

iniciativa da prefeitura ser implantado com sucesso e mantido – seja com mão de obra 

voluntária, seja com mutirões remunerados – é muito pequeno. Essa observação vale 

tanto para hortas escolares ou institucionais quanto para hortas comunitárias. Inclusive, 

foram relatadas mudanças nos critérios de seleção de hortas, favorecendo iniciativas 

pré-existentes e grupos organizados com independência dos projetos. Além disso, 

também foi destacado que a operação dos programas tende a ser mais bem-sucedida 

se feita junto com associações, no caso das hortas comunitárias, isso porque, para a 

prefeitura, significa a diminuição do número de interlocutores e vínculos (facilitando a 

capacitação, a distribuição de insumos e a gestão administrativa) e, para os hortelões, 

há uma instância mais próxima para a gestão de atividades cotidianas (equipes, 

manutenção do espaço etc.).  

Os casos analisados demonstram, portanto, que a articulação entre o município e a 

sociedade é um fator relevante para o sucesso de uma política de hortas urbanas. As 

experiências relatadas apontam que há uma relação de cooperação e de auxílio mútuo 

entre as associações de hortelões ou de moradores nos territórios onde estão as hortas 

comunitárias e as equipes de gestão dos programas. A construção de uma relação 

cooperativa com os grupos envolvidos com as hortas evidencia que as equipes 

municipais devem não apenas deter recursos materiais para implementar a política, 

mas também capacidades relacionais, ou seja, a criação e a manutenção de um 

programa dessa natureza depende também da capilaridade do Estado nos territórios e, 

portanto, da ação cooperativa dos agentes públicos na ponta. 

 

c. Institucionalização e coordenação de políticas públicas 

Entendendo institucionalização como o processo que transforma práticas ou atividades 

em normas e convenções sociotécnicas, nota-se uma gradação que distingue os quatro 

casos avaliados. O caso de Recife é o que se encontra menos institucionalizado, o que 

se deve em grande parte ao fato de ser uma iniciativa mais recente em comparação 

com os outros estudos de caso. Ainda que recente, a iniciativa encontra-se ancorada 

em instrumentos formais de gestão que não foram identificados em outros municípios, 

como o Plano de Agroecologia de 2021 (com propostas e metas de governo) e o 

Relatório de Balanço (com atividades realizadas anualmente). Ambos os instrumentos 

são relevantes para a construção e a consolidação da PPMAU.  
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No Rio de Janeiro, o programa se desenvolveu ao longo dos últimos 16 anos e vem 

crescentemente ganhando relevância institucional, sendo atualmente vinculado ao 

planejamento de médio e longo prazo da cidade (por meio do PDS). Ainda assim, alguns 

procedimentos adotados para a operacionalização da política até então não receberam 

regulamentação nem normas próprias – algo que pode gerar incertezas sobre a 

continuidade das ações frente a atores ou governos discordantes da iniciativa.  

Os casos de Belo Horizonte e Curitiba são os mais antigos – com 29 e 36 anos de 

vigência, respectivamente – e os que apresentam vínculos mais consistentes a normas 

formais, seguindo legislações próprias e uma série de regras operativas formalizadas. 

Além disso, são programas articulados com outras esferas da administração pública: 

em Curitiba, com a gestão de patrimônio público e de planejamento urbano e, em Belo 

Horizonte, com iniciativas de segurança alimentar e nutricional. 

É sabido que a regulamentação de um programa por meio de leis e normas formais ou 

sua vinculação a planos específicos não são suficientes para sustentar e garantir uma 

implementação de maneira contínua. Pelo contrário, a manutenção de uma política 

pública requer, além disso, uma posição ativa dos agentes interessados em mantê-la. 

Todavia, investimentos em processos de institucionalização dos programas de hortas 

urbanas podem contribuir para sua consolidação ao longo do tempo (como adoção de 

instrumentos de monitoramento, de participação e de transparência das ações 

realizadas), tornando-os mais robustos face a mudanças no contexto político e 

eventuais redirecionamentos nas diretrizes.  

Em se tratando de programas produzidos em parceria com atores sociais, conforme 

discutido acima, o estabelecimento de vínculos com as organizações sociais e com as 

lideranças que atuam nos territórios também pode ser considerado um elemento de 

fortalecimento institucional. É desejável que a PPMAU, sobretudo em relação às 

iniciativas que se baseiam em produção coletiva e comunitária, esteja articulada com 

os atores sociais. Esses vínculos devem ser objeto de manutenção constante, visando 

o apoio produtivo, a capacitação, a assistência técnica, entre outras medidas que deem 

suporte para a ampliação e a continuidade das hortas urbanas. 
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Considerações finais 

Este estudo buscou analisar políticas públicas de agricultura 

urbana produzidas por municípios brasileiros, com ênfase 

em hortas urbanas. Partindo de uma categorização de 

políticas municipais nesse domínio, foi esboçado um 

panorama das PPMAU no Brasil a partir de 100 casos. O 

quadro verificado sugere que a agricultura urbana é uma 

agenda emergente no país, com crescente participação dos 

municípios. De fato, governos locais podem ter um papel 

importante e complementar às outras esferas de governo no 

que tange às temáticas de agricultura urbana e, de forma 

mais ampla, à agenda de segurança alimentar e nutricional, 

especialmente relativo a programas com maior proximidade 

ao território.  

Programas de fomento a hortas urbanas são uma das principais ações realizadas por 

prefeituras municipais para promover a agricultura urbana, com evidente potencial para 

criar sinergias e contribuir com diversos aspectos socioeconômicos e ambientais, como 

alimentação adequada, geração de renda, gestão ambiental e uso do solo urbano.  

Políticas municipais de fomento a hortas urbanas se caracterizam por serem 

produzidas conjuntamente com atores sociais, de forma que o reconhecimento de 

iniciativas da sociedade civil e a capacidade de articulação e de inserção dos governos 

municipais nos territórios são fatores centrais para sua implementação. Dessa forma, 

entende-se que o fortalecimento institucional desse tipo de política passa tanto pela 
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articulação com outras políticas públicas e formalização de procedimentos quanto pela 

consolidação de vínculos nos territórios de atuação. 

a.  Recomendações para a agenda de políticas públicas de 

agricultura urbana 

Com base nos resultados do estudo, são apresentadas a seguir recomendações para o 

avanço das agendas de políticas públicas locais de agricultura urbana, em três eixos: 

implementação, articulação e avaliação. Os elementos destacados são frutos de 

insights sobre possíveis implicações dos casos avaliados e servem também para apoiar 

futuras investigações. 

Implementação: desenvolver e aprimorar instrumentos para a coordenação das 

iniciativas de hortas urbanas. 

• Mapear espaços disponíveis, viáveis e adequados para a criação de hortas 

urbanas, priorizando áreas com presença de famílias em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, áreas em situação de fragilidade 

ambiental e áreas ociosas que não cumprem sua função social. 

• Elaborar ferramentas e procedimentos transparentes e fundamentados em 

critérios para chamamento de novas iniciativas governamentais ou 

promovidas por organizações sociais. 

• Desenvolver uma sistematização das ações de incentivo a hortas urbanas 

com foco nas diversas modalidades possíveis decorrentes de cada 

contexto local, considerando a expressão das populações tradicionais e os 

saberes específicos, como quilombolas, indígenas, acampamentos ciganos, 

entre outros. 

Articulação: valorizar iniciativas de coletivos organizados e estabelecer canais de 

comunicação e de cooperação 

• Identificar iniciativas desenvolvidas pela sociedade civil organizada que 

são voltadas para a agricultura urbana. 

• Priorizar o apoio a grupos organizados e com potencial de impacto social e 

ambiental. 

• Desenvolver estratégias de envolvimento comunitário e de capacitação, 

visando o fortalecimento da participação da comunidade e das lideranças 

locais. 

• Estabelecer canais de comunicação diretos, que permitam troca de 

informações e ações colaborativas, inclusive entre diferentes iniciativas 
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Coordenação: estimular e viabilizar ações coordenadas entre as diferentes pastas e 

áreas técnicas da administração, com foco na ação integrada para segurança 

alimentar, ordenamento territorial e preservação de áreas verdes. 

• Desenvolver mecanismos sistemáticos de acordos para concessão de 

áreas públicas ou privadas potenciais para as hortas urbanas. 

• Celebrar convênios entre os setores técnicos envolvidos no controle do 

uso do solo e na concessão de áreas públicas que podem ser destinadas a 

hortas urbanas. 

• Propor atividades, instâncias de articulação e de participação social entre 

a administração, os agricultores e outros órgãos de assistência técnica 

com foco na disseminação de boas práticas. 

Avaliação: desenvolver e aprimorar instrumental para monitoramento da produção e 

da distribuição de alimentos. 

• Viabilizar estratégias de produção de dados contínua, tanto para a 

mensuração da produção agrícola, como para o acompanhamento da 

distribuição dos alimentos, identificando, sempre que possível, o público-

alvo da PPMAU. 

• Elaborar relatórios de prestação de contas que forneçam maior 

detalhamento das ações e dos resultados atingidos, visando a ampliação 

dos investimentos públicos e de apoiadores privados. 

• Desenvolver métodos e indicadores que capturem as diversas iniciativas 

locais de agricultura urbana, por meio de pesquisas contínuas, como a 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) do IBGE. 
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