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RESUMO 

 

CAROLINO, Kátia. Agricultura em São Paulo: uma análise sobre os programas públicos 

instituídos no município. 2021. 248 f. Tese (Doutorado em Ciência Ambiental) – Instituto de 

Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

A partir de um estudo exploratório realizado no município de São Paulo, a pesquisa teve como 

objetivo geral contribuir para a compreensão das potencialidades e fragilidades dos programas 

públicos sobre agricultura instituídos desde o final da década de 1980. Ao longo desta pesquisa, 

procuramos responder se as ações governamentais relacionadas à agricultura urbana 

implementadas desde o final da década de 1980 até 2016 conseguiram promover mudanças no 

modo de produção, distribuição e consumo de alimentos ao longo dos anos. Para responder a 

esse questionamento, definimos os seguintes objetivos específicos: 1) identificar quais ações 

foram implementadas pelos governos municipais; 2) compreender se estas foram continuadas 

ao longo dos anos; 3) identificar os motivos que levam à continuidade ou descontinuidade 

dessas ações; e 4) descrever as potencialidades e fragilidades dessas ações. Para atingir esses 

objetivos, utilizamos a triangulação de dados obtidos em fontes primárias e secundárias, e em 

pesquisas bibliográficas e documentais, além de entrevistas semiestruturadas que foram 

aplicadas junto a 29 implementadores dos programas de agricultura do município de São Paulo 

que direta ou indiretamente atuam (ou atuaram) com a temática da agricultura. Na literatura, 

identificamos que governos nacionais e locais criam programas de agricultura urbana a partir 

de um discurso disseminado por organizações não-governamentais e organismos 

internacionais. Entretanto, esses programas não estimulam nem promovem ações estruturais 

necessárias para incentivar a agricultura local e sustentável. No município de São Paulo, os 

resultados da pesquisa evidenciaram que não é diferente. Embora os programas de agricultura 

instituídos apresentem alguns elementos inovadores, como a possibilidade de acessar a terra 

pública e privada para implementação de hortas, inúmeros fatores de ordem jurídica, política, 

burocrática e outros impedem os programas de atingir os objetivos propostos, evidenciando, 

dentre outras questões, que não são capazes de romper com o modo e perspectiva atual de 

produção, comercialização e consumo local. 

 

Palavras-chave: agricultura urbana; município de São Paulo; políticas públicas e legislação; 

sustentabilidade socioambiental. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

CAROLINO, Kátia. Agriculture in São Paulo: an analysis of public programs instituted in the 

municipality. 2021. 248 f. Thesis (PhD in Environmental Science) - Institute of Energy and 

Environment, University of São Paulo, São Paulo, 2021.  

 

Based on an exploratory study carried out in the city of São Paulo, this study had the general 

objective of contributing to the understanding of the strengths and weaknesses of public 

programs on agriculture instituted since the end of the 1980s. Governmental actions related to 

urban agriculture implemented from the end of the 1980s to 2016 have managed to promote 

changes in the mode of production, distribution and consumption of food over the years. To 

reach our aims, we have defined the following specific objectives: 1) to identify which actions 

have been implemented by municipal governments; 2) to understand whether these have been 

continued over the years; 3) to identify the reasons that lead to the continuity or discontinuity 

of these actions; and 4) to describe the strengths and weaknesses of these actions. To achieve 

these objectives, we used the triangulation of data obtained from primary and secondary 

sources, and from bibliographic and documentary research, in addition to semi-structured 

interviews that were applied to 29 implementers of agriculture programs in the municipality of 

São Paulo who directly or indirectly act (or acted) on the theme of agriculture. In the literature, 

we have identified that national and local governments create urban agriculture programs based 

on a discourse disseminated by non-governmental organizations and international 

organizations. However, these programs do not encourage or promote the structural actions 

necessary to stimulate local and sustainable agriculture. In the municipality of São Paulo, the 

results of the research showed that it is not different. Although the instituted agricultural 

programs present some innovative elements, such as the possibility of accessing public and 

private land for the implementation of vegetable gardens, countless legal, political, bureaucratic 

and other factors prevent the programs from reaching the proposed objectives, evidencing, 

among other issues, that these programs are not capable of breaking the current mode and 

perspective of production, commercialization and local consumption. 

 

Keywords: urban agriculture; municipality of São Paulo; public policies and legislation; socio-

environmental sustainability.  
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APRESENTAÇÃO 
 

O meu interesse pelas questões ambientais surgiu nos últimos anos do curso de 

bacharelado em Direito e se intensificou após minha participação como monitora de Educação 

Ambiental no Projeto Ecossistemas Costeiros realizado sob a supervisão do Professor Doutor 

Flávio Berchez do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP).   

Posteriormente, por meio de leituras na área socioambiental, conheci as obras do 

Professor Doutor Antônio Carlos Diegues, antropólogo e professor da USP, que atua junto a 

pescadores, ribeirinhos, quilombolas e indígenas, entre outros povos tradicionais. Em especial, 

a leitura do livro O mito moderno da natureza intocada, escrito em 1994, chamou minha 

atenção por trazer reflexões sobre a relação conflituosa entre os seres humanos e a natureza. 

A partir de então comecei a me interessar ainda mais pelas questões socioambientais 

e percebi que a formação em Direito me permitia contribuir com novas abordagens. No mesmo 

período, conheci o Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas 

Brasileiras (Nupaub), supervisionado atualmente pela Professora Doutora Sueli Ângelo Furlan, 

assim como o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (Procam), ambos da USP. 

Leituras na área do Direito, desconhecidas até então, em especial as obras do Professor 

Doutor Boaventura de Souza Santos licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra (em 

Portugal) como O Direito achado na rua, O discurso e o poder: ensaio sobre a sociologia da 

retórica jurídica e outras foram fundamentais na minha decisão por um novo caminho 

profissional a seguir.  

Aprovada no processo seletivo para o mestrado interdisciplinar em Ciência Ambiental, 

iniciei a pesquisa sobre direitos territoriais de comunidades insulares, tendo como referência as 

obras Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no Direito, do Professor Doutor 

Antônio Carlos Wolkmer; Um direito achado na rua: o direito de morar, de José Geraldo de 

Sousa Junior; Multiculturalismo e direitos coletivos, de Carlos Frederico Marés Souza Filho; 

Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e cultural, de 

Juliana Santilli, entre outros.  

As trocas de conhecimento com pesquisadores de outros campos disciplinares me 

proporcionaram um novo olhar sobre o campo do Direito. Observei que o Direito ultrapassa a 

mera aplicação de normas jurídicas e abrange um processo de lutas pela reivindicação e garantia 

de direitos essenciais à sobrevivência de muitos povos e comunidades (tradicionais ou não).  



19 
 

A partir do trabalho de campo junto a um grupo de pescadores que historicamente 

vivem na ilha Monte de Trigo, município de São Sebastião (estado de São Paulo), percebi a 

necessidade de dialogar com os fundamentos teóricos da Sociologia e da Geografia para 

compreender melhor as desigualdades sociais e vulnerabilidades ambientais vivenciadas por 

estes grupos.  

Ao término do curso de mestrado, participei do processo seletivo para o cargo de 

professora substituta no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo — 

Campus São Paulo. Nessa instituição adquiri experiência enriquecedora em docência no ensino 

superior. Ao término do contrato, decidi prestar outros concursos para o cargo de professor 

efetivo.  

O título de mestrado interdisciplinar em Ciência Ambiental me possibilitou, naquele 

momento, participar do concurso público para professor de nível superior do Centro de Ciências 

Agrárias, Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no qual 

fui aprovada em 2ª colocação. Decidi então que havia chegado o momento de fazer o curso de 

doutorado.  

Após ingressar no curso de doutorado no Procam sob a orientação do Professor Doutor 

Marcos Sorrentino, vinculado à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), que 

generosamente aceitou orientar minha pesquisa e me acolheu em seu laboratório de pesquisa 

— a OCA (Laboratório de Educação e Política Ambiental) —, percebemos a necessidade de 

fazer algumas escolhas teórico-metodológicas.  

Embora os estudos sobre direitos territoriais ainda fossem do meu interesse, o 

professor Marcos e eu optamos por ampliar o contexto da pesquisa e incluir questões 

relacionadas ao direito à alimentação e à agricultura. Entre os diversos assuntos concernentes à 

temática, a agricultura urbana nos pareceu relevante devido à carência alimentar de grande 

parcela da população que vive em regiões metropolitanas.  

Após a leitura de diversos artigos em âmbito nacional e internacional que destacam a 

relevância dos governos locais no incentivo à agricultura em áreas urbanas, percebemos, então, 

a necessidade de questionar se as ações governamentais relacionadas à agricultura urbana 

conseguiram promover mudanças no modo de produção, distribuição e consumo de alimentos. 

Para responder a essa questão, escolhemos a capital do estado de São Paulo para fazer um 

estudo exploratório, uma vez que há indícios de que São Paulo foi um dos primeiros municípios 

que adotou uma série de iniciativas, não só governamentais, mas também da sociedade civil, 

com a finalidade de estimular a agricultura urbana (CALDAS; JAYO, 2019) e delimitamos o 

período entre 1998 e 2016 para o nosso estudo. 
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Considerando que a análise poderia ser realizada a partir do olhar de diferentes 

sujeitos, optamos por entrevistar os implementadores dos programas públicos de agricultura 

urbana do município de São Paulo por entendermos que são profissionais que vivenciam o dia 

a dia da política pública e, portanto, estão aptos a fornecer informações relevantes.  

Com relação às referências bibliográficas, uma análise preliminar da literatura 

internacional nos ajudou a observar, por um lado, um conjunto de autores, geralmente 

vinculados a movimentos e organizações internacionais, que defendem a agricultura urbana 

como estratégica para construir cidades produtivas, inclusivas e ecológicas em contextos de 

crises; por outro, um conjunto de autores que apresentam uma visão mais crítica no debate 

acadêmico a respeito dos desafios da temática na mudança efetiva das causas que vêm gerando 

as crises vigentes.  

A perspectiva apresentada por autores como Martín Bourque (1999) em artigo 

intitulado “Opciones de política para agricultura urbana”, Peter Brand e Edwin Muñoz (2007) 

em “Cultivando ciudadanos: agricultura urbana desde uma perspectiva política”, Chiara 

Tornaghi (2014) em “Critical geography of urban agriculture”, Nathan McCLintock (2014) em 

“Radical, reformist, and garden variety neoliberal: coming to terms with urban agriculture's 

contradictions”, entre outros, foram fundamentais para compreendermos as críticas 

relacionadas à temática da agricultura urbana no contexto internacional. 

No contexto brasileiro, documentos oficiais, como Panorama da agricultura urbana 

e periurbana no Brasil e diretrizes políticas para sua promoção elaborado pela Rede de 

Intercâmbio de Tecnologias Alternativas (Rede) em parceria com o Instituto Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável (Ipes) em 2007 e Sistematizar e analisar a implementação da 

Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana (...), promovida pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em 2011, assim como diversos artigos 

relacionados à temática, além das teses de doutorado Agricultura urbana: um elo entre o 

ambiente e a cidadania, de Ivana Cristina Lovo (2011), e Isto e aquilo: agriculturas e produção 

do espaço na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de Daniela Adil Oliveira de Almeida 

(2016), também foram fundamentais para compreendermos o contexto mais amplo em que a 

agricultura urbana se desenvolve no Brasil. 

Já no contexto paulistano, as dissertações de mestrado Entre a terra e o asfalto: a 

Região Metropolitana de São Paulo no contexto da agricultura urbana, de Michele Rostichelli 

(2013); Panorama da agricultura urbana e periurbana no município de São Paulo, de Ana 

Paula Gouveia Valdiones (2013); COOPERAPAS: agricultura e cooperativismo no extremo sul 

do município de São Paulo, de Angélica Campos Nakamura (2017), e Redes, ideias e ação 
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pública na agricultura urbana: São Paulo, Montreal e Toronto, de Lya Cynthia Porto de 

Oliveira (2017), entre outras, permitiram-nos aprofundar ainda mais o conhecimento sobre 

questões específicas da agricultura urbana.  

Os textos “O uso do solo urbano na economia capitalista”, de Paul Singer (1979); “As 

ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias: planejamento urbano no Brasil”, de Ermínia 

Maricato (2000); “Ambientalização das lutas sociais – o caso do movimento por justiça 

ambiental”, de Henri Acserald (2010); “A situação mundial: o domínio das empresas 

transnacionais sobre os alimentos”, de Pedro Stédile e Horácio Martins de Carvalho (2010), 

bem como a obra “As bifurcações da ordem: revolução, cidade, campo e indignação”, de 

Boaventura de Sousa Santos (2016), entre outras, também contribuíram para o desenvolvimento 

da pesquisa.  

Ao final da pesquisa de doutorado, fui selecionada para participar do Programa de 

Estudo Canadense Queen Elizabeth II, o qual tem como objetivo construir uma rede de 

pesquisadores de países de baixa e média renda que trabalham no enfrentamento das injustiças 

causadas por mudanças globais no clima com foco na governança democrática participativa e 

na resiliência socioeconômica. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em pleno século XXI, com quase oito bilhões de habitantes vivendo no planeta Terra 

(Worldometer)1, dados de 2018 da Organização das Nações Unidas (ONU) estimam que quase 

a metade da população mundial (ou seja, aproximadamente quatro bilhões de pessoas) vivem 

na pobreza, sem condições de satisfazer suas necessidades básicas. Em 2015, mais de 1,9 bilhão 

de pessoas (ou seja, 26,2% da população mundial) viviam com menos de 3,20 dólares por dia, 

e aproximadamente 46% da população mundial com menos de 5,50 (ONU)2. Dados de 2017 da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 

revelam que cerca de três em cada dez pessoas no mundo não tinham acesso à água potável em 

casa (ONU)3.   

Embora esses dados revelem uma situação mundial extremamente preocupante, essas 

condições dramáticas não são novas, tampouco estão em vias de melhorar, já que a fome vem 

se agravando em decorrência de diferentes crises econômicas, políticas, sociais e ambientais, 

enquanto as medidas adotadas pelos governos e pelas organizações internacionais para 

solucionar esses problemas não conseguem mudar o status quo de pobreza à qual estão 

submetidas as populações de diversos países do mundo. 

Nos países do Sul global, até a primeira metade do século XX, os maiores níveis de 

pobreza estavam concentrados nas áreas rurais. No entanto, com a industrialização, parte da 

população rural migrou para as cidades à procura de melhores oportunidades de trabalho e 

qualidade de vida. Com a crescente urbanização associada à ausência de planejamento, as 

demandas relativas a moradia, saúde, trabalho, educação e infraestrutura nas cidades não estão 

sendo atendidas, o que só faz aumentar a pobreza, a segregação socioespacial e a insegurança 

alimentar. Além disso, a crescente degradação da natureza traz, como consequência, diversas 

injustiças sociais e ambientais.  

Atualmente, a situação se tornou ainda mais grave devido à disseminação do vírus 

SARS-CoV 2, que expôs grande parte da população à Covid-19, em especial aquelas pessoas 

que não têm condições de manter distanciamento físico nem têm acesso ao saneamento básico 

adequado. De acordo com Travassos, Moreira e Cortez (2020, p. 8), em artigo especial sobre o 

tema publicado na revista Ambiente e Sociedade, duas dimensões (a divisão social do trabalho 

 
1 Disponível em: https://www.worldometers.info/br/. Acesso em: 20 de agosto de 2020. 
2 Disponível em:  https://nacoesunidas.org/banco-mundial-quase-metade-da-populacao-global-vive-abaixo-da-
linha-da-pobreza/. Acesso em: 20 de agosto de 2020. 
3 Disponível em:  https://nacoesunidas.org/onu-45-bilhoes-de-pessoas-nao-dispoem-de-saneamento-seguro-no-
mundo/. Acesso em: 20 de agosto de 2020. 
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e as condições dos bairros e das casas) agravaram ainda mais a situação dos mais pobres. O 

intenso congestionamento domiciliar, a presença de várias pessoas em poucos cômodos das 

residências e a ausência ou deficiência de infraestrutura urbana contribuíram para a rápida 

propagação do vírus.  

Nesse contexto marcado por carências sociais, temas como produção, distribuição e 

consumo de alimentos requerem que, no debate acadêmico, que se enfatize a necessidade de 

entender não apenas os sintomas mais alarmantes da fome, mas também as causas mais 

profundas responsáveis por sua continuidade no tempo. Os pesquisadores chamam a atenção 

também para a oportunidade de pensar e propor novas estratégias de enfrentamento a fim de se 

encontrar solução para esse problema que submete grande parcela da população urbana 

brasileira a muito sofrimento.   

Durante o Workshop Internacional sobre Agricultura Urbana denominado Growing 

Cities, Growing Food – Urban Agriculture on the Policy Agenda realizado em Havana (Cuba) 

em outubro de 1999, os inúmeros benefícios promovidos pela agricultura nas cidades, em áreas 

intraurbanas e periurbanas, foram mencionados pelos participantes do evento como estratégia 

para suprir as carências alimentares da população de menor poder aquisitivo e também 

promover qualidade no ambiente das cidades, solucionando-se, assim, problemas sociais e 

ambientais.  

Zeeuw, Guendel e Waibel (2000), no documento intitulado “The integration of 

agriculture in urban policies”, resumem as discussões e conclusões dos grupos de trabalho e 

das sessões plenárias que ocorreram durante o evento, explicando que entre os benefícios da 

agricultura urbana podem ser enumerados desde tentativas como promoção de segurança 

alimentar, combate à fome, incentivo à geração de emprego e renda para a população em 

situação de vulnerabilidade social, incluindo-se o desenvolvimento de microclimas, a 

revitalização de ambientes abandonados e degradados e a reutilização de resíduos orgânicos, 

até o resgate das relações das pessoas com a terra e com a natureza, além de outros. 

Para a rede de cidades asiáticas para maior resiliência frente à mudança climática – 

Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN), a agricultura em área urbana 

também é uma “importante estratégia para aumentar a capacidade das cidades em responder, 

resistir e se recuperar de choques severos ou extremos nas condições climáticas”. A agricultura 

urbana também pode reduzir a emissão de gases de efeito estufa nas cidades, uma vez que 

quanto mais alimentos são cultivados localmente, menos CO2 é queimado para fornecer 

alimento a uma população urbana (DUBBELING, 2014, p. 5). 



24 
 

Em países com alto índice de pobreza, como o Brasil (IBGE)4, a agricultura urbana 

pode facilitar à população o acesso a alimentos, a baixo custo, reduzindo-se os gastos com 

alimentos em cerca de 60% a 80% para as famílias, e também aumentar o rendimento familiar 

por meio da venda do excedente da produção (CALDAS; PINHEIRO, 2004). Além dos 

problemas associados à acessibilidade dos alimentos, em países como o Brasil, a agricultura 

urbana também permite uma maior coesão da comunidade, promovendo nela a resiliência e 

maior sustentabilidade urbana. 

Embora sejam diversos os benefícios da prática da agricultura urbana, Brand e Muñoz 

explicam que as políticas para essa área não afetam significativamente as condições de 

desigualdade e insustentabilidade, visto que “a maneira efetiva de reduzir ou eliminar a pobreza 

e a fome é por meio da redistribuição da riqueza”5 (BRAND; MUÑOZ, 2007, p. 54). 

No mesmo sentido, para Chiara Tornaghi, apesar de as práticas agrícolas urbanas 

terem potencial para resolver parcialmente os problemas associados à qualidade e 

acessibilidade dos alimentos, reduzir as pegadas ecológicas, aumentar a coesão e resiliência da 

comunidade e promover a sustentabilidade urbana, muitas dinâmicas controversas e 

potencialmente injustas permanecem inexploradas (TORNAGHI, 2014). No nosso 

entendimento, uma dessas controvérsias se refere ao que Josué de Castro já havia mencionado 

em sua obra Geografia da fome, publicada pela primeira vez em 1946, no sentido de que “a 

fome e a desnutrição não são uma ocorrência natural, mas resultado das relações sociais e de 

produção que os homens estabelecem entre si”6 (STEDILE; CARVALHO, 2010, p. 150).  

Considerando que o alimento não é uma mercadoria (MCCLINTOCK, 2016), mas um 

direito humano básico7, e “que a produção e distribuição de alimentos é uma questão de 

sobrevivência dos seres humanos, portanto, é uma questão de soberania popular e nacional” 

(STEDILE; CARVALHO, 2010, p. 151), Frei Betto explica que a soberania de uma nação é 

fragilizada quando os governos não conseguem garantir alimentos em quantidade e qualidade 

 
4 Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25882-extrema-
pobreza-atinge-13-5-milhoes-de-pessoas-e-chega-ao-maior-nivel-em-7-anos. Acesso em: 12 de dezembro de 
2019. 
5 Texto original: “el medio obvio para reducir o eliminar la pobreza y el hambre consiste en la redistribución de la 
riqueza”.  
6 Como bem explicam Stédile e Carvalho (2010, p. 150), durante a maior parte do século XX, o tema da fome foi 
tratado como um problema social decorrente de fenômenos naturais. Foi somente com a obra de Josué de Castro, 
intitulada Geografia da fome, traduzida para mais de 40 idiomas, que se compreendeu que “a fome era um 
problema social, resultante da forma de organização social da produção e distribuição dos alimentos”. A 
contribuição teórica de Josué de Castro foi tão importante que as Nações Unidas lhe concederam o cargo de 
primeiro secretário-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), na década 
de 1950. 
7 Conforme artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas de 1944. 
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suficientes à população e não estabelecem medidas preventivas adequadas para evitar 

calamidades naturais, ficando obrigados a importar alimentos imprescindíveis à cesta básica 

(FREI BETTO, 2003). 

A questão da soberania alimentar8 implica não só a garantia do acesso aos alimentos, 

mas também o direito das populações de cada país de produzi-los para suprir suas necessidades 

básicas em conformidade com os seus hábitos alimentares e com os biomas naturais onde 

vivem. Embora existam dificuldades naturais inerentes à produção de alimentos, já existe 

conhecimento científico satisfatório para enfrentar as dificuldades e garantir a produção de 

alimentos suficientes para a reprodução social dos povos. Além disso, considerando que a 

produção e distribuição de alimentos são inegociáveis, os povos não podem ficar dependentes 

de empresas transnacionais que detêm o controle da produção e comércio de alimentos, nem 

das vontades políticas ou de práticas governamentais de outros países9 (STEDILE; 

CARVALHO, 2010, p. 151). 

Nesse contexto, no Fórum Mundial Sobre Soberania Alimentar, realizado em Havana 

(Cuba), em 2001, foi firmado que “as pessoas devem ter o direito de definir suas próprias 

políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que 

garantam o direito à alimentação, com base na pequena e média produção, respeitando suas 

próprias culturas e a diversidade (...)” (FORO MUNDIAL SOBRE SOBERANÍA 

ALIMENTARIA, 2001).  

No documento intitulado “Hacia una agenda de acción para la soberanía alimentaria”, 

elaborado durante a Conferência Mundial de Soberania Alimentar realizada em Sélingué 

(Mali), em 2007, a soberania alimentar foi apresentada como uma proposta política a ser 

adaptada às situações locais e nacionais, às culturas, às aspirações e às necessidades dos 

diferentes povos. Em linhas gerais, o documento estimula o comércio justo, colocando 

agricultores, pastores, pescadores, povos indígenas e outros produtores de alimentos, bem como 

 
8 De acordo com Stédile e Carvalho, “o conceito foi introduzido em 1996 pela Via Campesina, no contexto da 
Cúpula Mundial sobre a Alimentação realizada em Roma [Itália] pela FAO. O debate oficial girava em torno da 
noção de segurança alimentar, reafirmando-a como “o direito de toda pessoa a ter acesso a alimentos sadios e 
nutritivos, em consonância com o direito a uma alimentação apropriada e com o direito fundamental de não passar 
fome”. No entanto, as organizações camponesas, em especial as delegadas mulheres presentes no Fórum paralelo 
à Cúpula, criticaram a definição de segurança alimentar por considerarem que o conceito associava o direito à 
alimentação à liberalização do comércio de alimentos, abrindo caminho para fazer da alimentação um grande e 
lucrativo negócio para as empresas transnacionais, para a indústria química, para o fast food, entre outras. Nesse 
contexto, em oposição à definição de segurança alimentar, as organizações camponesas propuseram o conceito de 
soberania alimentar (STEDILE; CARVALHO, 2010, p. 151). 
9 Como bem explica José Martí (sem referências): “Um povo que não consegue produzir seus próprios alimentos 
é um povo escravo. Escravo e dependente do outro país que lhe fornece as condições de sobrevivência!” (Ibid., p. 
151). 
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consumidores, no centro das políticas agrícolas e alimentares, priorizando mercados, produtores 

e consumidores locais. Além disso, o texto enfatiza a necessidade das pessoas de produzirem e 

colherem alimentos seguros, saudáveis e ambientalmente sustentáveis, dentre outras 

recomendações10 (FORO MUNDIAL PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, 2007b).   

Embora o conceito de soberania alimentar seja importante para garantir aos povos o 

direito de decidir sobre seu próprio sistema produtivo alimentar, colocando aqueles que 

produzem, distribuem e consomem alimentos no coração dos sistemas e políticas alimentares, 

na sociedade capitalista na qual estamos inseridos existe uma disputa desigual no acesso aos 

elementos da natureza, como terra, água e sementes.  

Nessa disputa de interesses, a produção, distribuição e consumo de alimentos 

produzidos pelas grandes empresas alimentícias, como a Kraft e Heinz, prevalecem sobre os 

direitos dos povos e comunidades de produzirem seus próprios alimentos nutritivos e 

culturalmente adequados, produzidos de forma sustentável e necessários à sobrevivência de 

diferentes povos e comunidades.  

Para agravar a situação, o Estado, que, em tese, deveria ser o guardião dos interesses 

dos povos e agir em favor do bem comum, ou seja, da coletividade, tem agido e servido cada 

vez mais aos interesses das classes dominantes, dos interesses privados, conferindo privilégios 

em todos os planos — econômico, social, político, jurídico e cultural — em detrimento dos 

interesses coletivos. Essa situação impõe uma mudança profunda no sistema como um todo, 

com vistas a alterar os valores vigentes nas sociedades baseados no individualismo e no 

egoísmo que, por sua vez, resultam na prevalência dos interesses privados sobre os direitos e 

interesses da coletividade.  

Por isso, mais do que importar conceitos, precisamos mudar os valores que estão 

enraizados na sociedade, colocando em evidência os obstáculos jurídicos, políticos e 

econômicos que precisam ser superados para promover mudanças no modo de produção, 

distribuição e consumo a partir do fortalecimento dos produtores agrícolas locais.  

 

1.1 Problema de pesquisa, objetivos gerais e específicos e hipótese 
 

Nesse contexto, considerando a importância e a necessidade de incorporar os conceitos 

da soberania alimentar e os princípios da justiça socioambiental nas políticas públicas agrícolas 

 
10 Esse conceito consta na Declaração de Nyéléni, nome dado em homenagem a uma mulher do Mali que desafiou 
o poder patriarcal em numerosas competências agrícolas, vencendo a aridez do território por meio da domesticação 
de lavouras com grãos como o fonio e o samio, que permitiram alimentar toda a população malinesa (FORO 
MUNDIAL PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, 2007a).  
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alimentares, questionamos se as ações governamentais relacionadas à agricultura urbana 

conseguem promover uma mudança no modo de produção, distribuição e consumo de alimentos 

ao longo dos anos. Para responder a essas perguntas, realizamos uma avaliação das políticas 

públicas de agricultura urbana implementadas no município de São Paulo (estado de São Paulo) 

desde a década de 1980 até 2016, analisando as informações e dados obtidos em fontes 

bibliográficas e documentais, e em entrevistas semiestruturadas aplicadas junto aos 

implementadores das políticas públicas.  

O objetivo principal da pesquisa foi o de contribuir para a produção de conhecimentos 

sobre os programas públicos de agricultura instituídos no município de São Paulo a partir de 

objetivos específicos que buscaram: 1) identificar quais ações foram implementadas pelos 

governos municipais; 2) compreender se estas foram continuadas ao longo dos anos; 3) 

identificar os motivos que levam à continuidade ou descontinuidade dessas ações; e 4) 

descrever as potencialidades e fragilidades dessas ações. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Contexto geral da agricultura urbana 
 

No livro História das agriculturas do mundo: do Neolítico à crise contemporânea, 

Marcel Mazoyer e Laurence Roudart explicam que, durante o período histórico denominado 

como Neolítico11, sociedades de caçadores-coletores paulatinamente se transformaram em 

sociedades de cultivadores12. A partir de então, homens e mulheres passaram a desenvolver o 

cultivo de plantas e a criação de animais, transformando, a partir do trabalho humano, 

ecossistemas naturais originais em ecossistemas cultivados e artificializados (MAZOYER; 

ROUDART, 2009).  

De forma lenta e gradual, a agricultura mudou a relação dos homens e das mulheres 

com a natureza, permitindo a essas pessoas “controlar quando, onde e como as plantas seriam 

cultivadas, e os animais, criados”, sendo que a partir do desenvolvimento de diferentes sistemas 

agrícolas13 passaram a promover alterações ambientais, sociais, econômicas e culturais em 

diversas partes do mundo em diferentes épocas (SANTILLI, 2009, p. 24).  

Em períodos mais recentes da História, especificamente a partir da Revolução 

Industrial (segunda metade do século XVIII), avanços técnicos e científicos desenvolvidos na 

Europa, especialmente na Inglaterra, França e Alemanha, impulsionaram o deslocamento da 

população que antes vivia no campo para as cidades. Como consequência, muitas famílias 

passaram a ocupar os arredores dos núcleos populacionais com a intenção de trabalharem como 

assalariados na tentativa de conseguirem um nível de vida mínimo necessário para sobreviver, 

 
11 O período Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, foi o último período da Pré-História e se 
prolongou de 12.000 a 4.000 antes de Cristo (SANTILLI, 2009). 
12 De acordo com Mazoyer e Roudart, as regiões do mundo nas quais os grupos humanos se transformaram em 
sociedades de cultivadores constituíam os “centros de origem” da revolução agrícola neolítica. A partir de alguns 
desses centros, chamados pelos autores de “centros irradiantes”, a agricultura se estendeu para a maior parte das 
regiões do mundo. Na pesquisa realizada pelos autores foram localizados seis centros de origem da revolução 
agrícola neolítica: 1) o centro do oriente-próximo, que se constituiu na Síria-Palestina, entre 10.000 e 9.000 anos 
antes de Cristo; 2) o centro centro-americano, que se estabeleceu no sul do México entre 9.000 e 4.000 anos antes 
de Cristo; 3) o centro chinês, que se construiu, em princípio entre 8.000 e 6.000 anos antes de Cristo; 4) o centro 
neo-guineense, que provavelmente teria emergido no coração da Papuásia (atual Nova Guiné) há 10.000 anos antes 
de Cristo; 5) o centro sul-americano, que deve ter se desenvolvido nos Andes peruanos ou equatorianos há mais 
de 6.000 anos antes de Cristo; e 6) o centro norte-americano, que se instalou na bacia do médio Mississipi entre 
4.000 e 1.800 anos antes de Cristo (MAZOYER, ROUDART, 2009, p. 100 - 101). 
13 Cada sistema agrícola “é a expressão teórica de um tipo de agricultura historicamente constituído e 
geograficamente localizado”, composto por “um ecossistema cultivado característico e de um sistema social 
produtivo definido”. Esse último – o sistema social produtivo – que também é técnico e econômico, compõe-se de 
homens e mulheres (força de trabalho, conhecimento e saber fazer), meios inertes (instrumentos e equipamentos 
produtivos) e de matéria viva (plantas cultivadas e animais domésticos) que a população possui para desenvolver 
as atividades de renovação e de exploração da fertilidade do ecossistema cultivado com a finalidade de satisfazer 
suas próprias necessidades (Ibid., p. 75).  
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de tal modo que a alternativa para esse estado de coisas foi o trabalho industrial, sobretudo o 

têxtil. 

As famílias que se deslocaram para os novos aglomerados industriais e que não 

possuíam residência fixa ocuparam casas construídas em bairros antigos ou nas periferias ao 

redor dos núcleos industriais primitivos, formando novas aglomerações. Nesse contexto, é 

possível afirmar que concomitantemente à Revolução Industrial houve também uma revolução 

demográfica que promoveu intensas mudanças na distribuição populacional dos territórios.  

Com a população aglomerada em núcleos industriais, ocorreu o fenômeno da 

urbanização e, com ela, vieram também problemas relacionados à insalubridade, já que não 

existiam sistemas de abastecimento de água, canalização e tratamento de esgoto sanitário, nem 

coleta de lixo. Para solucionar tais problemas, foram criadas legislações sanitárias que 

posteriormente evoluíram para legislações de natureza urbanística, tais como leis de 

zoneamento, de uso e ocupação do solo, entre outras14. 

Embora não seja possível generalizar para todos os contextos, as cidades foram 

transformadas em um ambiente favorável à acumulação industrial que, por sua vez, possibilitou 

o aperfeiçoamento técnico para o desenvolvimento de atividades não agrícolas, enquanto o 

campo assumiu a função de produtor de excedente alimentar para abastecer as cidades 

(SANTOS, 2008).  

Algumas exceções ocorreram durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando 

cerca de metade dos alimentos (exceto grãos) passaram a ser produzidos dentro e nos limites 

da cidade de ambos os lados do conflito da guerra. Contudo, a situação durou pouco, já que, 

após a 2ª Guerra Mundial, a agricultura nas cidades e nos arredores foi perdendo a sua 

potencialidade, especialmente por conta da urbanização e da modernização da agricultura. As 

terras urbanas tornaram-se reserva de mercado para áreas habitacionais, desconectando a 

agricultura das cidades (SMIT, NASR, RATTA, 2001).   

Mesmo assim algumas cidades mantiveram o cultivo de alimentos de forma 

espontânea e, por vezes, até ilegal. A título de exemplo, Tornaghi (2014) cita os cultivos 

realizados nas periferias de muitas cidades industriais italianas que após algumas décadas foram 

regularizadas como loteamentos públicos. Smit, Nasr e Ratta (2001) também destacam o caso 

da Itália, em especial dos pequenos agricultores urbanos que se organizavam em cooperativas 

e associações para vender os produtos cultivados localmente. Os governos locais, 

 
14 De acordo com Maria Lucia Refinetti Martins, “enquanto o urbanismo desenvolve modelos, o direito urbanístico 
estabelece as correspondentes regulamentações, tendo ambos por objetivo um controle funcional, sanitário e 
ambiental da estrutura física das cidades” (MARTINS, 2003, p. 173). 
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predominantemente socialistas, eleitos entre as décadas de 1950 e 1980, deram forte apoio às 

cooperativas de agricultores locais e vice-versa. O resultado foi e ainda é um próspero sistema 

urbano / periurbano de produção e comercialização de alimentos agrícolas se comparado com 

outros países europeus. 

No entanto, no geral, em diversos países, a agricultura urbana foi afetada pela 

urbanização e modernização da agricultura. A título de exemplo, no Japão, com o crescimento 

populacional e o consequente desenvolvimento urbano durante o século XX, a produção 

agrícola, especialmente de arrozais em cidades como Edo (atual Tóquio) e Quioto (que no 

século VIII era realizada em áreas residenciais), foi empurrada para fora das cidades. O 

planejamento urbano japonês concentrou-se principalmente na infraestrutura industrial com o 

objetivo de promover o crescimento econômico, dedicando pouco esforço para planejar ou 

regular o desenvolvimento da produção agrícola doméstica perto de áreas urbanas15. Após a 2ª 

Guerra Mundial, políticas públicas dedicadas à modernização, industrialização e globalização 

encorajaram o setor agrícola rural a se juntar ao crescente setor industrial ao mesmo tempo em 

que houve o aumento da importação de produtos agrícolas, reduzindo, assim, a taxa de 

autossuficiência alimentar do país16 (MOK, et. al, 201417 fundamentado em outros autores18). 

Foi somente a partir da década de 1970 que a agricultura urbana recebeu um novo 

impulso não apenas na Europa, mas também na América do Norte. Em decorrência dos novos 

problemas ambientais provocados pela industrialização, Brand e Muñoz (2007), em referência 

 
15De acordo com Kamoshita (2007 apud MOK, et. al, 2014), em 1897 a área dedicada à produção de arroz em 
Tóquio era de 17.726 hectares, enquanto em 2002 essa área diminuiu para 222 hectares.  
16  Em 2000, as terras agrícolas do Japão representavam apenas 14% da área total. Dados de 2012 revelam que 
aproximadamente 60% dos produtos agrícolas básicos consumidos no Japão eram importados (MOK, et. al, 2014). 
17 Mok, et. al. (2014) fornecem uma breve visão geral da agricultura urbana realizada em países como EUA, 
Canadá, Reino Unido, Austrália e Japão. 
18 ICHIKAWA, K.; OKUBO, N.; OKUBO, S.; TAKEUCHI, K. Transition of the Satoyama landscape in the urban 
fringe of the Tokyo metropolitan area from 1880 to 2001. Lands Urban Plan 78, 2006. 
    KURITA, H.; YOKOHARI, M.; BOLTHOUSE, J. The potential of intra-regional supply and demand of 
agricultural products in an urban fringe area: a case study of the Kanto Plain, Japan. Geographies Tidsskrift-Danish 
J Geog 109, 2009. 
   YOKOHARI, M.; AMATI, M.; BOLTHOUSE, J.; KURITA, H. Restoring agricultural landscapes in shrinking 
cities: re-inventing traditional concepts in Japanese planning. In: PRIMDAHL, J.; SWAFFIELD, S. (eds) 
Globalization and agricultural landscapes change patterns and policy trends in developed countries. Cambridge 
University Press, Cambridge, UK, 2010. 
    SORENSEN, A. Land readjustment and metropolitan growth: an examination of suburban land development 
and urban sprawl in the Tokyo metropolitan area. Prog Plan 53, 2000. 
    KIMURA, A. H., NISHIYAMA, M. The chisan-chisho movement: Japanese local food movement and its 
challenges. Agric Human Values 25(1), 2008. 
   FAO. Food outlook: global market analysis. FAO, Rome, May 2012. 
   JAPAN MINISTRY OF HEALTH LABOUR AND WELFARE. Imported foods inspection service. Japan 
Ministry of Health, Labour, and Welfare, 2012.  
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a outros autores19, explicam que surgiu um novo pensamento ambiental urbano que buscou 

entender a cidade como um ecossistema, aproximando o ambiente artificial do natural.  

De acordo com Brand e Muñoz, fundamentado em outros autores20: 

 

Esse repensar das relações da cidade com os sistemas ambientais 
naturais também foi associado a preocupações com a produção 
industrial de alimentos e o interesse, agora entre as classes médias 
esclarecidas, no consumo de alimentos orgânicos. O argumento técnico 
a ser destacado consiste na proposição de que a agricultura urbana 
poderia contribuir para limitar o fluxo de materiais e energia para as 
cidades e, com isso, ajudar na conservação dos recursos naturais, na 
melhoria da saúde e no controle da expansão urbana21 (BRAND, 
MUÑOZ, 2007, p. 49).  

 

A agricultura urbana passou então a ser entendida como benéfica para as cidades 

especialmente por proporcionar o esverdeamento dos espaços, a melhoria do microclima, a 

conservação do solo, a reutilização de resíduos orgânicos, a estabilização dos regimes hídricos, 

a redução da poluição do ar e o aumento da biodiversidade urbana (BRAND, MUÑOZ, 2007, 

com fundamento em outros autores22). 

Em pesquisa realizada por Jac Smit (1996), constante no relatório da série Cidades que 

alimentam pessoas23, publicado pelo International Development Research Centre (IDRC)24, o 

 
19 GIRARDET, H. The Gaia atlas of cities: new directions for urban living. London: Gaia, 1992. 
    HOUGH, Michael. Cities and natural process. London: Spon, 1995 
20 SMIT, Jac. Urban agriculture: progress and prospect 1975-2005. The urban agriculture network, 1996. 
    TORRES, P.; RODRIGUES, L.; GARCÍA, B. Ciudad de México: la integración de la agricultura urbana para 
evitar la expansión urbana. In: BAKKER, N. et al. (Ed.). Ciudades en crecimiento: agricultura urbana en la agenda 
política. Feldafing: Centro para el Desarrollo de la Agricultura y la Producción de Alimentos, 1999. 
21 Texto original: “Este replanteamiento de las relaciones de la ciudad con los sistemas ambientales naturales 
también se asoció con preocupaciones alrededor de la producción industrial de alimentos y el interés, ahora entre 
las clases medias ilustradas, en el consumo de alimentos orgánicos.  El argumento técnico a resaltar consiste en la 
proposición de que la agricultura urbana puede contribuir a limitar el flujo de materiales y energía hacia las 
ciudades, y con esto ayudar en la conservación de los recursos naturales, el mejoramiento de la salud y el control 
de la expansión urbana”. 
22 AN URBANISING WORLD: global report on human settlements. Oxford: UN-Hábitat: OUP, 1996.  
    DEELSTRA, Tjeerd; GIRARDET, Herbert. Agricultura urbana y ciudades sustentables. In: BAKKER, N. et al. 
(Ed.). Ciudades em crecimiento: agricultura urbana en la agenda política. Feldafing: Centro para el Desarrollo de 
la Agricultura y la Producción de Alimentos, 1999. 
    RED ÁGUILA. Red Latinoamericana de Investigación en Agricultura Urbana, 2005. 
23 O autor apresenta um panorama geral do reconhecimento da agricultura urbana no período de 1970 até 2005. 
24 O IDRC é uma instituição canadense pioneira, criada em 1970, vinculada à Crown Corporation (uma corporação 
pertencente à Coroa), que tem o objetivo de “iniciar, incentivar, apoiar e conduzir pesquisas sobre os problemas 
das regiões em desenvolvimento do mundo e sobre os meios para aplicar e adaptar conhecimentos científicos, 
técnicos e outros ao progresso econômico e social dessas regiões". A sede está localizada em Ottawa, no Canadá, 
enquanto cinco escritórios regionais estão localizados em Montevidéu, Uruguai; Nairobi, Quênia; Dakar, Senegal; 
Amã, Jordânia; e Nova Deli, Índia. Disponível em: https://www.idrc.ca/en/about-idrc. Acesso em: 24 de julho de 
2020. 
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autor constatou que foi nesse período que governos locais passaram a incentivar a agricultura 

nas cidades.  

Um dos programas criados no período foi o Operation Feed Yourself (OFY), 

desenvolvido pelo governo do Gana, que partiu da premissa de que grande parte dos alimentos 

que eram importados poderiam ser cultivados dentro do país, particularmente nas cidades e nas 

áreas próximas das fábricas. Com o objetivo de obter a autossuficiência em milho, arroz, gado, 

peixe, aves e vegetais, o Governo ajudou famílias, associações de agricultores de 

assentamentos, bem como empresas, na aquisição dos meios de produção. De 1970 a 1974, a 

produção de banana aumentou de 200.000 acres para 849.000, a de quiabo de 18.000 para 

47.000 e a de arroz de 136.000 para 2.265.000 acres. Contudo, o programa foi interrompido em 

1976 (SMIT, 1996).  

Na China, também foi criada uma política para alcançar a autossuficiência alimentar 

em todos os distritos administrativos, incluindo os urbanos. Por meio de planos e programas de 

uso da terra, da gestão de resíduos, da comercialização de alimentos, de créditos e insumos 

agrícolas, grandes e pequenas cidades se tornaram eficientes na produção de alimentos25 (SMIT, 

1996; SMIT, NASR, RATTA, 2001). 

O governo de Moçambique, na década de 1970, também decidiu incentivar as 

cooperativas populares a transformar os espaços ociosos das cidades em fazendas produtoras 

de alimentos, promovendo resultados positivos em termos nutricionais que, ainda hoje, são 

reconhecidos em todo o mundo. A política, que foi continuada nos anos seguintes, 

posteriormente contou com o apoio de agências internacionais de cooperação (SMIT, 1996).  

No Brasil, em alguns municípios, como São Paulo (no estado de São Paulo), também 

foram criados programas de hortas domésticas e comunitárias na década de 1970 com a 

finalidade de impulsionar a produção agrícola em terras públicas e privadas ociosas.  

A partir da década de 1980, organizações não-governamentais (ONGs) e organizações 

internacionais também passaram a incentivar a agricultura urbana. Em Lusaka, na Zâmbia, por 

exemplo, no âmbito da organização internacional26 American Friends Service Committee 

(AFSC)27, foi desenvolvido um projeto de agricultura urbana que posteriormente teve o 

 
25 Smit, Nasr e Ratta (2001) estimam que, até a década de 1980, Hong Kong, a cidade até então mais densamente 
povoada do mundo, ainda produzia dentro dos limites da cidade dois terços das aves, um sexto dos porcos e quase 
metade dos vegetais. 
26 Smit (1996) relata ainda outros projetos semelhantes, com mais ou menos sucesso, no Zaire, na Costa do Marfim 
e em outros países da África ocidental, com o apoio do governo francês e da FAO. 
27 A AFSC é uma organização americana, localizada na Filadélfia, criada em 1917, que tem por objetivo “promover 
a paz duradoura com justiça, como uma expressão prática da fé em ação”. Disponível em: 
https://www.afsc.org/about-us. Acesso em: 24 de julho de 2020. 



33 
 

envolvimento do Unicef. Também na década de 198028, estudos realizados no âmbito do projeto 

Food-Energy Nexus realizado pela Universidade das Nações Unidas permitiram identificar o 

status da produção de alimentos e energia em várias regiões da Europa, América Latina, África 

e Ásia29 (SMIT, 1996).  

Considerando o potencial da agricultura urbana, em 1987, a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU incluiu o tema da agricultura urbana no documento 

“Nosso futuro comum” (MOUGEOT, 2006).  

Na década seguinte, a temática da agricultura urbana ingressou na agenda das 

organizações internacionais de forma mais intensa, ampliando o número de publicações, 

conferências e workshops realizados30 (SMIT, 1996). Inclusive foi nessa década que a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) reconheceu a 

importância da temática da agricultura urbana no combate à fome e à insegurança alimentar no 

evento denominado World Food Summit realizado na Itália em 1996 (ALMEIDA, 2016; 

SANTOS, 2020).  

Em 2000, a agricultura urbana também foi apontada como capaz de contribuir com as 

metas para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio firmados por 191 países. Na 

América Latina, a Rede Aguila, que agrupa organizações de 16 países, foi oficializada em 2002 

pelo Programa das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe. A partir de então, reuniões 

e declarações sobre a temática foram realizadas em Quito (2001), Rosário (2003)31 e Lima 

 
28 O relatório de Smit também aponta outras iniciativas na década de 1980, além do apoio à agricultura urbana por 
ONGs locais e organizações comunitárias (ibid.). 
29 No relatório final que foi publicado em 1992, o autor identificou que as cidades que eram mais de 100% 
autossuficientes na produção de hortaliças e na criação de pequenos animais exportavam seus produtos para outras 
cidades e locais rurais; ele também evidenciou que a agricultura urbana estava aumentando nas cidades onde a 
maioria das famílias residentes estava envolvida na produção de alimentos; também apontou que os agricultores 
urbanos não eram os migrantes recentes, mas residentes de longa duração e que eles não eram apenas os pobres, 
mas incluíam todas as categorias de renda (SMIT, 1996).  
30 Destacamos o Urban Agriculture Initiative do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento que teve 
como objetivo divulgar os trabalhos realizados em seis países da Ásia, África e América Latina a respeito do "que 
é" e "o que deve ser feito" para desenvolver a agricultura urbana. Os resultados desse estudo foram publicados no 
livro Urban Agriculture, food, jobs and sustainable cities, divulgado na 2ª Conferência das Nações Unidas sobre 
os Assentamentos Humanos (Habitat II) realizada na Turquia em 1996 (Ibid.).  
    Paralelamente outros dados foram coletados em países como Índia, Indonésia, Bolívia, México, África do Sul, 
Brasil, Alemanha, Canadá, Reino Unido e EUA por meio da participação de especialistas em várias conferências 
e workshops que incluíram painéis sobre agricultura urbana, tais como: Cúpula Global da United Nations 
Conference on Environment and Development (Unced) em 1992, Manchester Fórum Global em 1994; World 
Future Society em 1996; e Habitat II das ONU em 1996 (Ibid.). 
31 O programa de agricultura foi criado pelo Governo do município de Rosário (na Argentina) como estratégia 
para combater a fome dos munícipes em decorrência da crise econômica que afetou aquele país, uma vez que, no 
início dos anos 2000, com o fechamento das fábricas de aço, produtos químicos e papel, um terço dos trabalhadores 
ficaram desempregados, cerca de 60% da população tinha renda abaixo da linha da pobreza e 30% vivia em 
extrema pobreza. A hiperinflação quadruplicou o preço dos alimentos básicos, de tal modo que o desespero nas 
favelas de Rosário levou pessoas carentes a saquear supermercados em busca de alimentos (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA, 2014). 
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(2003), enquanto organizações internacionais, como o IDRC, do Canadá, desenvolveram 

projetos em cidades como Governador Valadares (no Brasil) e Cienfuegos (em Cuba) por meio 

de seu programa "Cidades que alimentam pessoas" (BRAND; MUÑOZ, 2007).  

A partir dos anos 2000, sob a influência de organizações internacionais e ONGs, 

governos nacionais e locais de diversas partes do mundo passaram a desenvolver programas de 

agricultura urbana, estimulando o cultivo de plantas e a criação de animais nas cidades e nos 

arredores como uma nova política urbana (BRAND; MUÑOZ, 2007). Para tanto, quatro 

argumentos: construção de cidades produtivas, ecológicas, inclusivas e que promovem 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)32 relacionados às dimensões econômica, ecológica e 

social foram apresentados como forma de incentivar e divulgar as potencialidades da agricultura 

urbana em várias cidades do mundo (LOVO, 2011; COUTINHO; COSTA, 2011).  

No Brasil, esses argumentos constam no relatório intitulado “Panorama da agricultura 

urbana e reriurbana no Brasil e diretrizes políticas para sua promoção: identificação e 

caracterização de iniciativas de AUP [Agricultura Urbana e Periurbana] em regiões 

metropolitanas brasileiras”, que foi fruto de uma pesquisa realizada entre 2006 e 2007, em 

âmbito nacional, financiada pela FAO em parceria com o extinto MDS, com a Secretaria de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) e com o Departamento de Promoção de Sistemas 

Descentralizados e coordenada pela Rede e pelo Ipes (SANTANDREU; LOVO, 2007).  

De acordo com o relatório, os termos foram definidos da seguinte forma: 

 

Com a cidade produtiva estamos nos referindo à promoção de um 
desenvolvimento econômico local, voltado para o combate à pobreza, 
com a implantação de políticas de geração de trabalho e melhoria de 
rendas complementares, desde uma perspectiva de Economia Popular 
Solidária e comércio justo.  

 
Com a cidade ecológica estamos nos referindo à possibilidade de 
potencializar, com as atividades de AUP, a gestão territorial e ambiental 
das cidades, integrando a AUP com as políticas de gestão territorial, de 
uso social do espaço, de gestão de resíduos sólidos, de uso de águas 
residuais tratadas e de chuva, buscando a diminuição da 
impermeabilização do solo, e com as políticas de enverdecimento da 

 
32 Rute Saraiva classifica a evolução funcional na agricultura urbana em quatro fases, a saber: “numa primeira 
fase, apresenta-se com uma dimensão econômica e social para as franjas mais pobres, por oposição ao seu papel 
recreativo e estético para os mais abastados. Num segundo momento, desenvolve-se em torno de considerações 
ambientais e, posteriormente, de segurança alimentar e de saúde. Por fim, reveste-se de uma função de coesão 
social, não apenas em termos de estratos económicos diferenciados, mas também em termos de integração de 
comunidades (i)migrantes com passados geográficos diferenciados e com uma preocupação de aproximação 
cultural e intergeracional” (SARAIVA, 2015, p. 31-32). 
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cidade, entre outras, a partir de uma perspectiva de diminuição dos 
desequilíbrios ecológicos. 

 
Com a cidade que respeita a diversidade social e cultural estamos 
nos referindo ao potencial que as atividades de AUP têm para a 
promoção de políticas de respeito às condições étnicas e socioculturais 
e também de atenção a grupos considerados de condição vulnerável 
como mulheres, idosos, portadores de necessidades especiais, 
quilombolas, entre outros, partindo de uma perspectiva de respeito à 
diversidade social, equidade e promoção da governabilidade 
participativa.  

 
Com a cidade que promove a segurança alimentar e nutricional há 
o vínculo direto das iniciativas de AUP com as políticas de combate à 
fome e de complementos alimentares e nutricionais, com relação direta 
ao acesso e disponibilidade dos alimentos e à forma de produção dos 
mesmos, a partir de uma perspectiva de combate à fome e promoção da 
Segurança Alimentar e Nutricional (SANTANDREU; LOVO, 2007, p. 
11, grifos nosso). 

 

Esses argumentos fornecem à política da agricultura urbana razões suficientemente 

amplas para implantar a atividade em qualquer cidade do mundo, uma vez que, como bem 

explicam Brand e Muñoz (2007, p. 53), “a agricultura urbana é uma daquelas atividades (como 

ser gentil com os animais) às quais ninguém pode se opor em princípio”33. Contudo, a 

agricultura urbana vem sendo criticada por não oferecer soluções efetivas para suprir as 

necessidades dos pobres urbanos (BRAND E MUÑOZ, 2007, em referência a outros autores34).  

Ou seja, tais conceitos — cidades produtivas, ecológicas e inclusivas — não 

apresentam um debate aprofundado sobre as questões estruturais relacionadas a mecanismos 

políticos, jurídicos e econômicos que permitam romper com interesses privados em favor de 

ações que efetivamente busquem combater a fome e a pobreza por meio de uma distribuição 

mais justa dos elementos naturais e do uso socioambiental adequado do espaço urbano. 

Na visão de Michele Rostichelli: 

 

(...) quando os programas e projetos de agricultura urbana partem de 
alguma política social dos governos (seja no âmbito federal, estadual 
ou municipal) ou de instituições oficiais (ONG e agências 
internacionais) não há aprofundamento do debate em diversas questões, 
tais como a (des)organização do espaço urbano, o crescimento 

 
33 Texto original: “la agricultura urbana es una de esas actividades (como la de ser amable con los animales) a las 
cuales nadie puede objetar en principio”. 
34 OKPALA, Don. Urban agriculture: what limits? Hábitat Debate, v. 9, nº 4, p. 18, 2003. 
    STEVENSON, Jessica. Seguridad alimentaria como política pública y agenda ciudadana. Desde Abajo, v. 3, nº 
3, 2005. 
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exacerbado das cidades, a especulação imobiliária e os espaços vazios, 
a própria existência da pobreza (quando esta população pobre não tem 
moradia, nem acesso aos serviços públicos, etc.). (ROSTICHELLI, 
2013, p. 112). 

 

A autora complementa ainda: “sabemos que a ideia destas políticas sociais não é pôr 

em debate tais questões porque isto significaria ter que mexer na estrutura social, política e 

econômica da sociedade de classes” (ROSTICHELLI, 2013, p. 112).  

Nesse sentido, acreditamos que governos nacionais e locais incorporam o discurso das 

potencialidades da agricultura urbana disseminados por ONGs e organismos internacionais, 

porém continuam adotando medidas que não alteram o real status de pobreza dos beneficiários 

das políticas de agricultura urbana. Não se discute o modo de produção, comercialização e 

consumo dos alimentos, ou seja, o que, quem e como se produz, nem como se distribuem os 

alimentos produzidos e quem os consome. Também não se coloca no debate público conceitos 

como o de soberania alimentar nem o de justiça socioambiental.  

Para Almeida (2016, p. 69), que desenvolveu estudos na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (estado de Minas Gerais), as concepções de agricultura urbana que vêm sendo 

formuladas não são suficientes para compreender os contextos sociais nos quais muitos 

agricultores estão inseridos, uma vez que “não abordam, por exemplo, entraves estruturais 

como acesso à terra e as assimetrias de poder nos processos de produção do espaço que 

dificultam em muito a generalização dessas práticas”. Para Coutinho e Costa (2011, sem 

página), que também realizaram pesquisas no município de Belo Horizonte, o apoio à 

agricultura urbana ainda tem sido feito pelos Governos locais “com baixos investimentos de 

capital, de pessoal e com pouco ajustamento na legislação urbanística e sanitária”.  

Martín Bourque (1999, p. 122), por sua vez, afirma que, no ambiente urbano, existem 

diversas barreiras e limitações associadas à prática da agricultura, “(...) desde o acesso ao solo, 

água, sementes e apoio técnico, passando por problemas de zoneamento, leis de saúde pública 

e outros regulamentos municipais relacionados à agricultura como atividade urbana”35.  

No contexto geral brasileiro, Ermínia Maricato (2000) aponta, ao menos, dois aspectos 

diferentes com relação aos regulamentos municipais. Um deles mostra a inutilidade de muitos 

planos governamentais que regulamentam o desenvolvimento urbano no Brasil (por exemplo, 

leis de zoneamento, parcelamento do solo, códigos de edificações, entre outros) que são 

 
35 Texto original: “desde el acceso a suelos, agua, semillas y apoyo técnico, passando por los problemas de 
zonificación, leyes de salud pública y otros reglamentos municipales relacionados con la agricultura como 
actividad urbana”. 
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aplicados de forma discricionária para beneficiar os interesses privados de determinados 

grupos. Outro aspecto diz respeito à preocupação social prevista nas justificativas dos planos 

ou dos projetos de leis urbanísticas no Brasil, que se mostram muito mais como um discurso de 

boas intenções do que como medida prática, já que sua aplicação depende da ocorrência de 

algumas circunstâncias.  

Como exemplo, a autora menciona a ocupação em áreas ambientalmente frágeis (como 

beira de córregos, rios e reservatórios, encostas íngremes, mangues, áreas alagáveis e fundos 

de vale) que, embora sejam objeto de proteção legal, não interessam ao mercado imobiliário 

formal, motivo pelo qual “restam” para a moradia ilegal de grande parte da população36. Como 

consequência, tem-se a destruição de áreas de proteção ambiental, a poluição dos recursos 

hídricos e de mananciais, a falta de preocupação com as mortes de pessoas ocasionadas por 

desmoronamentos, enchentes, epidemias etc., resultantes da falta de alternativas habitacionais 

à população pobre, enquanto, quando terras ociosas em áreas urbanas valorizadas pelo mercado 

são ocupadas ilegalmente, a lei é aplicada, resultando, muitas vezes, em despejos, com 

violência, da população pobre e sem moradia (MARICATO, 2000).  

Para a autora, o Estado tolera a ocupação de terras urbanas para não promover uma 

situação de guerra civil (ou uma revolução social, no nosso entendimento), devido à enorme 

parcela da população que não possui nenhuma alternativa de habitação e sobrevive em 

condições de completa precariedade37 (MARICATO, 2000).  

No mesmo sentido, Maria Lucia Refinetti Martins aponta a tolerância dessas condições 

que se tornaram invisíveis aos olhos de determinados grupos da sociedade brasileira ao 

mencionar que “uma sociedade que não consegue prover o mínimo necessário à adequada 

condição de abrigo de parte de seus membros convive pacificamente com a tolerância, como 

forma de provimento — desde que afastada de determinados pontos mais visíveis ou mais 

valorizados (MARTINS, 2003, p. 176). 

A autora também chama a atenção para o fato de que o meio ambiente é indivisível e, 

portanto, os problemas afetam não só a parcela da população pobre e excluída dos serviços e 

 
36 De acordo com Maricato, embora o processo de urbanização brasileiro tenha ocorrido praticamente no século 
XX, ele conservou raízes da sociedade patrimonialista e clientelista próprias do Brasil Pré-Republicano. “As 
resistências que, durante décadas, buscaram contrariar a abolição do trabalho escravo marcaram o surgimento do 
trabalho livre” que, muitas vezes, na cidade, ocorreu pelas vias informais, por meio de expedientes de subsistência. 
O salário, por sua vez, jamais foi regulado pelo preço da moradia, mesmo no período desenvolvimentista. A favela 
ou o lote ilegal combinado com a autoconstrução tornaram-se parte do crescimento urbano sob a égide da 
industrialização. Nos anos 1990, o financiamento habitacional oferecido pelos bancos não conseguiu, de modo 
geral, atingir a população com renda inferior a 10 salários-mínimos (MARICATO, 2000).  
37 Para dar uma ordem de grandeza, estamos nos referindo a aproximadamente dois milhões de pessoas que moram 
em favelas, apenas no município de São Paulo (MARICATO, 2000, p. 32 e 161). 
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da infraestrutura básica, mas toda a comunidade, interferindo inclusive nos negócios das 

empresas das classes mais abastadas devido a problemas como indisponibilidade de água 

potável, poluição dos mananciais, crises de energia elétrica, entre outros. Para a autora, 

“enfrentar esses temas deixa de ser apenas uma questão de justiça social, mas também de 

viabilidade de qualquer desenvolvimento”38 (MARTINS, 2003, p. 177). 

Embora a degradação ambiental possa atingir todos e todas, evidentemente existe uma 

exposição desigual aos riscos ambientais entre ricos e pobres. Para Henri Acserald (2010, p. 

109), os que possuem maior poder aquisitivo conseguem escapar dos problemas ambientais 

criados pela humanidade, enquanto os mais pobres permanecem constantemente expostos aos 

graves riscos ambientais que afetam não apenas a qualidade de vida, mas também a 

sobrevivência de muitos povos e comunidades. Nesse contexto, há necessidade de “se alterar o 

modo de distribuição — desigual — de poder sobre os recursos ambientais e retirar dos 

poderosos a capacidade de transferir os custos ambientais do desenvolvimento para os mais 

despossuídos”. 

 

A estratégia ancorada na noção de justiça ambiental, por sua vez, 
identifica a desigual exposição ao risco como resultado de uma lógica 
que faz que a acumulação de riqueza se realize tendo por base a 
penalização ambiental dos mais despossuídos. A operação dessa lógica 
estaria associada ao funcionamento do mercado de terras, cuja “ação de 
coordenação” faz que práticas danosas se situem em áreas 
desvalorizadas, assim como à ausência de políticas que limitem a ação 
desse mercado39 (ACSERALD, 2010, p. 110). 

 

No mesmo sentido, Paul Singer (1979) explica que, na disputa pelo uso da terra, resta 

à população mais pobre as áreas mais baratas (e, em nossa opinião, as ambientalmente 

inadequadas) que, por sua vez, são as menos servidas por serviços públicos como transporte, 

abastecimento de água e esgoto, escolas, comércio etc. Por outro lado, nas regiões onde há 

 
38 Segundo Maria Lucia Refinetti Martins, “num modelo de desenvolvimento que resulta em ser concentrador 
desde o nível local ao internacional e global, não há urbanismo que dê conta de qualificar o espaço urbano, 
particularmente em sua dimensão ambiental. É inconsistente pensar em qualidade ambiental sem associá-la ao 
desenvolvimento social” (MARTINS, 2003, p. 178). 
39 Ao questionar o que está efetivamente em jogo nesse embate, Henri Acserald “sugere que se trate do modo como 
se organizam as condições materiais e espaciais de produção e reprodução da sociedade – mais especificamente, 
como distribuem-se no espaço distintas formas sociais de apropriação dos recursos ambientais, e como, nessa 
distribuição, a permanência no tempo de uma atividade, caracterizada por certas práticas espaciais, é afetada pela 
operação de outras práticas espaciais. Ou seja, como para a expansão da monocultura do eucalipto, perdem os 
quilombolas suas terras e fontes de água; como, para a expansão da soja transgênica, são inviabilizadas as 
atividades dos pequenos agricultores orgânicos; como, por causa da produção de energia barata para as 
multinacionais do alumínio, perdem os pescadores e ribeirinhos do Tocantins sua capacidade de pescar; como, 
para a produção de petroquímicos, perdem os trabalhadores sua saúde pela contaminação por poluentes orgânicos 
persistentes” (ACSERALD, 2010, p. 111). 
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maior investimento em infraestrutura pública, tem-se a valorização do solo urbano e o aumento 

do preço dos imóveis para fins de habitação para a população rica.  

Segundo o autor: 

 

O acesso a serviços urbanos tende a privilegiar determinadas 
localizações em medida tanto maior quanto mais escassos forem os 
serviços em relação à demanda. Em muitas cidades, a rápida expansão 
do número de seus habitantes leva esta escassez a nível crítico, o que 
exacerba a valorização das poucas áreas bem servidas. O 
funcionamento do mercado imobiliário faz com que a ocupação destas 
áreas seja privilégio das camadas de renda mais elevada, capazes de 
pagar um preço alto pelo direito de morar (SINGER, 1979, p. 82). 

 

O investimento público em infraestrutura em determinadas regiões da cidade resulta 

na valorização da terra e dos imóveis, gerando, como consequência, o aumento dos preços, 

enquanto uma grande parcela da população não dispõe de recursos financeiros para adquirir um 

pedaço de terra sequer para moradia e menos ainda para desenvolver atividades agrícolas para 

o sustento da família.  

Embora seja necessário relativizar essa afirmação, na visão de Singer: 

 

Esta parte da população acaba morando em lugares em que, por alguma 
razão, os direitos da propriedade privada não vigoram: áreas de 
propriedade pública, terrenos em inventário, glebas mantidas vazias 
com fins especulativos etc., formando as famosas invasões, favelas, 
mocambos etc. Quando os direitos da propriedade privada se fazem 
valer de novo, os moradores das áreas em questão são despejados, 
dramatizando a contradição entre a marginalidade econômica e a 
organização capitalista do uso do solo (SINGER, 1979, p. 88). 

 

A contradição entre o que está previsto na legislação — consolidados em planos e 

programas habitacionais — e a realidade propriamente dita se materializa quando a terra de 

outrem (ou seja, de quem detém a propriedade (o título), mas não a utiliza ou a utiliza mal) 

passa a ser ocupada por quem não detém a propriedade (no sentido jurídico do termo), mas 

necessita de um pedaço de terra para suprir suas necessidades básicas. É nesse sentido, portanto, 

que o valor de uso deve ser privilegiado sobre o valor de reserva financeira se a agricultura 

urbana quiser se consolidar de forma significativa nas cidades e promover a produção de 

alimentos para a população. 

Nesse contexto, considerando as inúmeras disputas existentes entre empresas privadas 

(indústria, comércio e prestação de serviços), organizações públicas e indivíduos para adquirir 
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terras em áreas urbanas, o desenvolvimento das atividades agrícolas nas cidades encontra-se 

em grande desvantagem por se tratar de uma atividade desvalorizada e marginalizada não 

apenas pelos governos brasileiros, mas pela sociedade como um todo.  

Mok et. al. (2014) explicam que, mesmo nos países do Norte global, existe uma 

competição intersetorial entre as atividades agrícolas, industriais e residenciais, assim como por 

recursos como água, terra e energia nas áreas urbanas, de tal modo que a contínua expansão de 

todos os setores em um espaço limitado de tempo resultará em problemas de gestão e alocação 

de recursos. Para agravar a situação, Bourque (1999) explica que existe um preconceito por 

parte dos responsáveis pelo planejamento local que impede a institucionalização e a expansão 

da agricultura nas cidades, especialmente no que tange à ideia de criação de animais, por ser 

considerada uma atividade estritamente rural. 

Apesar de todos os problemas ambientais e de todas as disputas em torno do acesso 

aos elementos naturais, a FAO entende que as práticas de agricultura urbana nas cidades e nos 

arredores conseguem competir por recursos (terra, água, energia, trabalho) com outras 

atividades graças à sua inerente adaptabilidade às mudanças nas circunstâncias urbanas 

(ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA, 1999), o que corrobora a afirmação de que se trata de um discurso vazio, já 

que na prática são inúmeras as dificuldades e barreiras que os agricultores têm que vencer para 

desenvolver a atividade agrícola no ambiente urbano. 

Contudo, os obstáculos postos na atualidade para o desenvolvimento da agricultura 

nas cidades não se coadunam com a ideia de inviabilidade da prática dessa atividade nestes 

ambientes. Pelo contrário, demonstram apenas que as atividades de produção de alimentos nos 

grandes centros urbanos não são prioridade de governos que estão a serviço de outros setores 

da sociedade que, por sua vez, possuem outros interesses. 

A ideia de que as cidades são os receptores de alimentos produzidos nas zonas rurais 

e processados por grandes empresas alimentícias não satisfaz as necessidades de populações 

que vivem nas cidades e que não têm condições de despender recursos financeiros para arcar 

com os altos custos dos alimentos produzidos nesse sistema.  

É nesse sentido, portanto, que Zeeuw, Gündel e Waibel explicam que: 

 

As análises das tendências atuais relacionadas com os sistemas de 
alimentação urbana revelam que, para se alcançar a segurança alimentar 
dos pobres urbanos, não se pode depender somente dos alimentos 
produzidos nas zonas rurais. É necessário que as cidades desenvolvam 
planos para aumentar a produção local, urbana e periurbana de 
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alimentos e se tornem mais independentes do modelo agrícola-
alimentar tipo "supermercado", altamente capitalizado e intensivo em 
energia, agrotóxicos e recursos importados (ZEEUW, GÜNDEL E 
WAIBEL, 2000, sem página). 

 

A título de exemplo, Cuba mostra que cidades e países podem ser autossuficientes na 

produção de alimentos desde que exista vontade política em romper com certos paradigmas. 

Como bem lembram Aquino e Assis (2007), na década de 1950, os monocultivos para 

exportação em Cuba eram considerados pelo governo nacional muito mais importantes do que 

a produção de alimentos para abastecimento interno. O país que havia modernizado sua 

produção agrícola dependia de insumos e matérias-primas importadas. Com o fim da União 

Soviética em 1989 e em decorrência dos diversos embargos econômicos impostos pelos EUA, 

o governo de Cuba foi obrigado a buscar alternativas para garantir o abastecimento alimentar 

interno. Em linhas gerais, o governo cubano transformou a agricultura urbana numa política de 

Estado como alternativa para evitar a fome generalizada da população40. 

No que tange ao acesso à terra, o governo promoveu uma reforma agrária que, por sua 

vez, distribuiu lotes em áreas urbanas aos agricultores. Essas terras foram entregues sob o 

regime de usufruto, de forma perpétua, desde que mantidas produtivas. Empresas estatais 

também forneceram o acesso a suas terras aos agricultores por meio de um gerenciamento 

compartilhado (BOURQUE, 1999). Atualmente, em decorrência do bom relacionamento entre 

o Governo e a sociedade, o programa de agricultura urbana de Cuba se apresenta como um dos 

mais bem-sucedidos e organizados do mundo (AQUINO; ASSIS, 2007). 

Nesse contexto, Mazoyer e Roudart (2009) apontam que não basta tratar dos sintomas 

mais alarmantes dos males que causam a fome e a pobreza no mundo. Precisamos ir além para 

combater suas causas mais profundas. Para isso, é preciso apelar para outras análises.  Segundo 

os autores: 

 

A maioria das pessoas que tem fome no mundo não é de consumidores 
urbanos compradores de alimento, mas de camponeses produtores e 
vendedores de produtos agrícolas. E seu número elevado não é uma 
simples herança do passado, mas o resultado de um processo, bem atual, 

 
40 De acordo com Aquino e Assis, “com o avanço da Agricultura Urbana, os subprogramas têm se ampliado a cada 
ano, e atualmente são 28, sendo 12 de cultivos (hortaliças e condimentos frescos; plantas medicinais e condimentos 
secos; plantas ornamentais e flores; frutas; cultivo protegido; arroz popular; florestais, café e cacau; banana; raízes 
e tubérculos tropicais; oleaginosas; feijão; milho e sorgo), 7 de pecuária (apicultura; avicultura; cunicultura; ovino-
caprinocultura; suinocultura; bovinocultura; piscicultura) e 9 de apoio (controle, uso e conservação de solo; 
matéria orgânica; sementes; irrigação e drenagem; nutrição animal; comercialização; pequena agroindústria; 
ciência, tecnologia e capacitação; meio ambiente)” (AQUINO, ASSIS, 2007, p. 145-146).  
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de empobrecimento extremo de centenas de milhões de camponeses 
sem recursos41 (MAZOYER; ROUDART, 2009, p. 26). 

  

O camponês a que os autores se referem compreende não apenas homens e mulheres 

do campo pobres, trabalhadores agrícolas mal equipados, que ocupam regiões desfavoráveis, 

com pouca disponibilidade de terras e reduzida produção, mas também camponeses que, em 

decorrência da miséria, foram forçados a irem para as periferias das cidades subequipadas e 

subindustrializadas, onde não encontraram meios de subsistência e sobrevivência satisfatórios 

(MAZOYER; ROUDART, 2009).  

Como causa do empobrecimento dessas pessoas, os autores apontam os processos 

resultantes da revolução agrícola contemporânea como: o aumento da produção associado aos 

baixos custos dos transportes, combinado com os baixos salários pagos à mão de obra permitiu 

a ampliação dos mercados consumidores e o aumento dos lucros das empresas agrícolas 

capitalistas (MAZOYER; ROUDART, 2009). 

Nesse contexto econômico global, a produção agrícola da maioria dos camponeses 

pobres de diversos países passou a ser confrontada com a concorrência de gêneros alimentícios, 

como o arroz dos países do sudeste asiático (como Tailândia, Vietnã e Indonésia) que vendem 

seus produtos a preços excessivamente baixos. Como consequência, as atividades agrícolas 

desenvolvidas pelos camponeses são prejudicadas devido à dificuldade em investir e renovar 

seus meios de produção, levando, em última instância, a processos de empobrecimento do 

trabalhador, à pobreza extrema e à fome (MAZOYER; ROUDART, 2009). 

Outra questão estruturante que necessita ser pensada no contexto das cidades está 

relacionada ao acesso à água. Segundo dados da FAO, aproximadamente 70% da água utilizada 

em todo o mundo é destinada à produção agrícola (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA, 2007), sendo que nas cidades há outros usos 

concorrentes, resultando em desafios típicos das cidades, como a indisponibilidade e/ou 

inacessibilidade à água, o alto grau de deterioração e de contaminação, o alto custo, os 

problemas de captação, transporte, armazenamento e distribuição, entre outros, motivos pelos 

 
41 Para Mazoyer e Roudart, “aproximadamente três quartos dos indivíduos subnutridos do mundo pertencem ao 
mundo rural”. Segundo os autores, esse grupo é composto por “homens do campo pobres, dentre os quais 
encontramos, majoritariamente, camponeses particularmente mal equipados, instalados em regiões desfavoráveis 
e em situação difícil, assim como trabalhadores agrícolas, artesãos e comerciantes que vivem em contato com eles 
e que são tão pobres quanto eles”. Além destes, também se encontram na mesma situação “ex-camponeses 
recentemente forçados pela miséria a irem para os campos de refugiados ou periferias urbanas subequipadas e 
subindustrializadas, nas quais eles ainda não puderam encontrar meios de subsistência satisfatórios” (MAZOYER, 
ROUDART, 2009, p. 26). 
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quais a agricultura tende a não ser reconhecida como atividade adequada para as cidades 

(COFIE; VAN VEENHUIZEN, 2008). 

Considerando que em muitas situações o uso da água para a agricultura pode ser 

conflitante com a demanda doméstica, industrial, turística, comercial e de infraestrutura 

(VASCONCELOS, 2016), esse recurso natural se torna cada vez mais escasso e, mesmo quando 

há disponibilidade, o seu acesso pode muitas vezes ser limitado por fatores geográficos e 

econômicos (AQUINO, ASSIS, 2007).  

O fator econômico está relacionado ao elevado custo da água tratada nas cidades e à 

ausência de recursos financeiros pelos mais pobres42 que, por consequência, condicionam os 

agricultores urbanos a usarem o sistema público de abastecimento de água tratada de forma 

ilegal. No entanto, nos casos em que não há cobrança ou custo direto associado ao uso da água, 

podem ocorrer desperdícios na sua utilização (VASCONCELOS, 2016), o que requer, no nosso 

entendimento, uma ação de conscientização sobre o valor intrínseco desse elemento natural 

para a sobrevivência do ser humano e dos demais seres vivos.  

Além disso, o armazenamento inadequado da água em poços e cisternas, por exemplo, 

pode servir como local para a criação de mosquitos, ocasionando a multiplicação de vetores de 

doenças, em especial dengue e malária. O mesmo também pode ocorrer nos casos em que 

resíduos orgânicos destinados à compostagem não são armazenados adequadamente (ZEEUW, 

GÜNDEL E WAIBEL, 2000; VASCONCELOS, 2016).  

Outro obstáculo a ser superado pela agricultura urbana está relacionado à 

contaminação das águas e do solo. Andrea Gaynor (2003, sem página), em um estudo de caso 

produzidos entre os anos de 1998 e 1999, em Perth e Melbourne (Austrália), sobre a 

contaminação do solo com pesticidas, identificou que várias pessoas entrevistadas por ela 

“indicaram que uma das principais razões para cultivarem seus próprios alimentos era porque 

queriam estar seguros de que eram orgânicos”. No entanto, “ironicamente, muitas pessoas que 

 
42 De acordo com Bourque, “esse debate é muitas vezes resumido como uma questão de prioridades e, quando 
levadas ao limite, as empresas locais de água potável costumam dizer que não há água suficiente para todos e que 
fornecer água para beber e lavar roupas é mais importante que fornecer água para produzir alimentos. É crucial 
trabalhar com outros membros da comunidade que compartilham o sistema de água potável, educando-os sobre a 
importância da produção de alimentos para a área e demonstrando os verdadeiros benefícios da irrigação para o 
resto da comunidade em termos de melhor acesso a alimentos frescos”.  
    Texto original: “Este debate a menudo se resume a una cuestión de prioridades, y cuando se las lleva hasta el 
límite, las empresas de agua potable locales dirán frecuentemente que no hay suficiente agua para todo el mundo 
y que proporcionar agua para beber y lavar la ropa es más importante que proveer agua para producir alimentos. 
Es crucial trabajar con otros miembros de la comunidad que comparten el sistema de agua potable, educándolos 
acerca de la importancia de la producción de alimentos para el área, y demostrándoles los verdadeiros beneficios 
de la irrigación para el resto de la comunidad en términos de un mejor acceso a alimentos frescos” (BOURQUE, 
1999, p. 137). 
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criavam aves no quintal não sabiam que os seus ovos poderiam estar, na verdade, contaminados 

com níveis muito altos de pesticidas organoclorados”, indicando, portanto, a necessidade de 

testagem do solo e da água nas áreas urbanas para a produção agrícola e a criação de animais.  

O crescimento populacional, por sua vez, também promove o aumento da produção de 

esgotos nas cidades que, muitas vezes, por não possuírem sistemas adequados de tratamento, 

descarregam diariamente nos rios e córregos enormes volumes de dejetos humanos. Nas cidades 

que não possuem serviço de coleta, o lixo que se acumula nas ruas é carregado para rios e 

córregos e, quando jogado em aterros sanitários, aumentam a contaminação das águas 

subterrâneas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E 

AGRICULTURA, 2012).  

No caso das empresas que desenvolvem atividades industriais, além de demandarem 

uma grande quantidade de água, as que não possuem sistema de tratamento de resíduos acabam 

também descarregando efluentes nos rios e córregos, prejudicando a qualidade da água para a 

agricultura. Associado a isso, o uso de agrotóxicos e fertilizantes solúveis em áreas urbanas 

ocasiona a poluição do lençol freático e do solo, causando sérios riscos à saúde humana e dos 

animais (AQUINO, ASSIS, 2007). 

Outro obstáculo se refere à utilização de águas residuais, sem tratamento, na 

agricultura urbana. Os patógenos presentes nas hortaliças cultivadas com esse tipo de água 

podem causar doenças gastrintestinais e até mesmo cólera (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA, 2012). Além do plantio irrigado com 

águas contaminadas, o cultivo produzido em solos contaminados com metais pesados (chumbo, 

cádmio etc.) em decorrência de atividades industriais também requer atenção por parte dos 

governos, uma vez que geram efeitos potencialmente negativos à saúde humana (ZEEUW, 

GUNDEL, WAIBEL, 2000).  

No entanto, em vez de desenvolver e implementar políticas públicas que minimizem 

os riscos para a saúde, muitos governos locais preferem marginalizar a atividade agrícola no 

ambiente urbano, comprometendo, dessa forma, as necessidades alimentares de muitas pessoas 

em situação de vulnerabilidade socioambiental.  

Para Veenhuizen: 

 

Em vez de restringir a agricultura urbana por medo — muitas vezes não 
especificado — dos riscos à saúde e ambientais associados à agricultura 
urbana, as cidades poderiam projetar uma série de medidas de 
acompanhamento para reduzir esses riscos. A medida mais importante 
seria criar mecanismos de estreita cooperação entre os departamentos 
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de agricultura, saúde e meio ambiente / gestão de resíduos para avaliar 
os riscos reais para a saúde e ambientais associados à agricultura urbana 
e para desenhar estratégias eficazes de prevenção / mitigação para as 
quais a participação de todos esses setores é necessária43 
(VEENHUIZEN, 2006, p. 16). 

 

Por se tratar de uma atividade marginalizada, a agricultura urbana acaba sendo 

realizada em áreas que nem sempre estão adequadas ambientalmente, situação que gera 

desconfiança por parte dos consumidores dos produtos agrícolas. Nesse contexto, como bem 

explica Amato Lourenço: 

 

As cidades são ótimos lugares para o cultivo de alimentos, porém 
alguns locais podem não ser apropriados devido à contaminação do 
solo, água e/ou do ar. A produção de vegetais em regiões contaminadas 
possibilita que alimentos absorvam metais, compostos orgânicos ou 
outras substâncias em concentrações acima do recomendado para o 
consumo humano. Dessa forma, o cultivo de alimentos em locais 
inadequados pode resultar em vegetais contaminados que podem fazer 
mal à saúde44 (AMATO LOURENÇO, 2018, p. 7). 

 

Como forma de minimizar alguns desses problemas de contaminação, o autor cita o 

uso de métodos alternativos como a produção em estufas ou o uso de barreiras verticais 

(AMATO LOURENÇO, 2018). Medidas como testagem do solo e da água para analisar e 

corrigir a qualidade também são fundamentais para a produção de alimentos saudáveis em áreas 

urbanas, no entanto os agricultores pobres não adotam esse tipo de medida e geralmente não 

têm apoio dos governos para realizá-las.  

Segundo Bourque (1999), existe uma tendência global em reduzir os gastos 

governamentais com a prestação de assistência técnica aos agricultores urbanos. Segundo o 

autor, a prestação de serviços geralmente é realizada pelo setor privado aos agricultores que 

 
43 Texto original: “Rather than restricting urban agriculture out of fear - often unspecified – of health and 
environmental risks associated with urban agriculture, cities could instead design a series of accompanying 
measures to reduce these risks. The most important measure is to create mechanisms of close cooperation between 
agriculture, health and environment/waste management departments to assess actual health and environmental 
risks associated with urban agriculture and to design effective preventive/mitigating strategies for which the 
participation of all these sectors is required”. 
44 De acordo com Amato Lourenço (2018), “a poluição do ar é um problema que afeta não somente a saúde da 
população urbana, mas também a produção de determinados alimentos. Vegetais folhosos que apresentam 
superfície rugosa tendem a acumular poluentes que podem ser absorvidos pela planta. A proximidade de rodovias 
e avenidas com grande circulação de veículos automotivos e constantes congestionamentos contribui para que a 
produção de uma mistura de poeiras compostas por desgaste de pneus, asfalto e peças automotivas cheguem até a 
horta. As partículas em suspensão no ar vão sedimentar e contribuir também para a contaminação do solo. A 
proximidade de postos de combustíveis deverá ser maior que 100 metros, devido ao risco de contaminação por 
compostos orgânicos voláteis”. 
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produzem para o mercado de exportação ou para aqueles que consomem quantidades 

consideráveis de insumos químicos. Já no caso das organizações de agricultores bem-sucedidas, 

o mais comum é a contratação de consultores que, por sua vez, respondem diretamente às suas 

próprias necessidades.  

A partir de discursos como participação comunitária e responsabilidade pessoal, 

McClintock (2014), em referência a outros autores45, explica que muitas ONGs acabam 

assumindo a prestação de serviço público que antes era oferecida pelos Governos, contribuindo 

para a redução desse tipo de ação governamental. Associado a isso, em decorrência do 

orçamento muitas vezes limitado, essas organizações adotam medidas como trabalho voluntário 

e estágios por parte da sociedade civil a partir de um discurso voltado à cidadania ambiental.  

Quanto à extensão rural prestada pelos governos, Bourque, em referência a outros 

autores46, entende que tais serviços deveriam ser contratados pelos agricultores, eliminando, 

assim, parte do ônus financeiro que incide sobre os governos e reduzindo as relações 

paternalistas entre extensionistas e agricultores (BOURQUE, 1999). No entanto, no nosso 

entendimento, considerando que o alimento deveria ser considerado um direito e não uma 

mercadoria, a atividade agrícola não deveria ser caracterizada como uma atividade econômica, 

de tal modo que a atuação dos governos, por meio de programas de extensão rural, deveria se 

consolidar como uma atividade essencial, tendo como finalidade primordial a promoção de 

processos educativos produtivos que levassem em conta a proteção do meio ambiente, a 

qualidade de vida do produtor e a produção de alimentos saudáveis e diversificados, respeitando 

os ciclos e os biomas naturais onde são produzidos. 

É nesse contexto, portanto, que entendemos que as atividades agrícolas nas cidades 

devem ocorrer com bases nas premissas da agroecologia, uma vez que, no entendimento de 

Miguel Altieri: 

 

A Agroecologia oferece conhecimentos e as metodologias necessárias 
para desenvolver uma agricultura que seja, por um lado, 
ambientalmente adequada e, por outro, altamente produtiva, 
socialmente equitativa e economicamente viável. Através da 
aplicação dos princípios agroecológicos, poderão ser superados os 
desafios básicos na construção de agriculturas sustentáveis, ou seja: 
fazer um melhor uso dos recursos internos; minimizar o uso de insumos 

 
45 PERKINS, H. Out from the (green) shadow? Neoliberal hegemony through the market logic of shared urban 
environmental governance. Political Geography, 28 (7), 2009.  
    ROSOL, M. Community volunteering as neoliberal strategy? Green space production in Berlin. Antipode, 44 
(1), 2011. 
46 ANTHOLT, C. Agricultural extension in the twenty-first century. En: Eicher & Staatz (eds), International 
Agricultural Development (3rd ed., Baltimore: Johns Hopkins University Press), 1998. 
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externos; reciclar e gerar recursos e insumos no interior dos 
agroecossistemas; usar com mais eficiências as estratégias de 
diversificação que aumentem o sinergismo entre os componentes-chave 
de cada agroecossistema (ALTIERI, 2006, p. 7, grifo nosso). 

 

Embora existam diversos estudos que comprovam que a produção agrícola realizada 

em bases agroecológicas apresenta produtividade superior à da agricultura realizada em bases 

convencionais (ALTIERI, 2009), Caporal e Costabeber (2004, p. 11), em referência a Altieri47 

(1989), explicam que do ponto de vista da pesquisa agroecológica, os objetivos da agroecologia 

não são o da maximização da produção de uma determinada atividade. 

 Segundo os autores, a Agroecologia visa otimizar o agroecossistema como um todo, 

o que implica “a necessidade de uma maior ênfase no conhecimento, na análise e na 

interpretação das complexas relações existentes entre as pessoas, os cultivos, o solo, a água e 

os animais”. Por isso é que, enquanto ciência, a Agroecologia vai muito além de aspectos 

meramente tecnológicos ou agronômicos da produção, já que incorpora “dimensões mais 

amplas e complexas, que incluem tanto variáveis econômicas, sociais e ambientais, como 

variáveis culturais, políticas e éticas da sustentabilidade” (CAPORAL; COSTABEBER, 2004, 

p. 11).  

Como ideologia, a Agroecologia busca desconstruir processos hegemônicos de 

produção de alimentos pautados no sistema agroalimentar exportador e difundir uma nova 

forma de organização baseada em processos pautados no paradigma ecológico e na 

sustentabilidade (MOLINA; CAPORAL, 2013). Além disso, a Agroecologia se diferencia da 

produção orgânica, uma vez que a forma como o produto orgânico vem sendo comercializado 

contraria a ideologia que prega o respeito ao ciclo natural das plantas. 

Em referência a Pollan (2007)48, Nagib (2016, p. 74) explica que inicialmente os 

produtos orgânicos eram uma alternativa aos produzidos com insumos químicos, porém, ao 

longo dos tempos, a produção orgânica foi absorvida pelo modo de produção capitalista tanto 

que, na atualidade, esses produtos “representam uma fatia extremamente lucrativa do mercado 

de alimentos: (...) uma indústria de 11 bilhões de dólares”. Para o autor, o modo como os 

produtos orgânicos vêm sendo comercializados atualmente não rompe com a lógica da redução 

 
47 ALTIERI, Miguel A. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa. Tradução: Patrícia Vaz. Rio 
de Janeiro: PTA/FASE, 1989. 
48 POLLAN, M. O dilema do onívoro: uma história natural de quatro refeições. Rio de Janeiro. Intrínseca, 2007. 
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de impactos ambientais e da eficiência energética, uma vez que os combustíveis utilizados nos 

meios de transporte podem ser tão poluidores quanto aqueles usados por indústrias49.  

Nas últimas décadas, a expansão das cidades (CALDAS, PINHEIRO, 2004; SANTOS, 

2020), o desenvolvimento dos meios de transportes (SANTOS, 2020) e o aumento do preço da 

terra urbanizada (TORNAGHI, 2014) estão distanciando cada vez mais a produção agrícola dos 

centros consumidores, promovendo, por consequência, a perda da qualidade dos produtos, bem 

como o aumento nos custos dos alimentos em decorrência das despesas com transporte e 

armazenagem. Por outro lado, nos centros urbanos diariamente são produzidas toneladas de 

resíduos orgânicos que, por sua vez, são descartados inadequadamente ou lançados em aterros 

sanitários quando poderiam se tornar compostos orgânicos nas áreas agrícolas (CALDAS, 

PINHEIRO, 2004).  

Esse distanciamento entre quem produz e quem consome os alimentos poderia ser 

reduzido por meio de políticas públicas que estimulassem a “economia de proximidade” 

(CALDAS, JAYO, 2019, p. 14) a partir dos circuitos curtos de produção e consumo de 

alimentos, permitindo o aumento da oferta de alimentos frescos e saudáveis, com um valor mais 

baixo por serem produzidos, processados e comercializados em um mesmo núcleo familiar ou 

associativo.  

Mas sem o apoio institucionalizado por parte do Estado, os agricultores terão que 

continuar lutando para os governos viabilizem o acesso à terra urbana, à água potável, ao apoio 

técnico, dentre outras condições necessárias para a produção de alimentos nos grandes centros 

urbanos. Nesse contexto, entendemos que é necessário promover mudanças estruturais nas 

políticas públicas na busca por sociedades mais justas, igualitárias e sustentáveis. 

 

2.2 Especificidades da agricultura urbana 
 

As inúmeras publicações, especialmente em âmbito internacional, contendo diferentes 

concepções sobre agricultura urbana permitem afirmar que o conceito de agricultura urbana 

ainda está em construção e “como um processo em curso, permanece aberto a uma disputa por 

significado que pode estar relacionado a diferentes visões de mundo e utopias de sociedade e 

de cidade” (ALMEIDA; COSTA, 2014, p. 3). 

 
49 De acordo com o produtor orgânico David Ralitera, da Fazenda Santa Aldelaide Orgânicos, localizada no 
município de Morungaba, região metropolitana de Campinas (estado de São Paulo), o produto orgânico é um 
alimento de estação, no entanto, como o consumidor paulistano deseja a diversidade o ano todo, muitos feirantes 
(que são apenas comerciantes, e não produtores) oferecem o que o freguês deseja, e não o que é apenas da época. 
Informações fornecidas em 2015 em entrevista aplicada por Nagib (2016). 
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Com o objetivo de fornecer uma compreensão geral do conceito de agricultura urbana, 

Almeida e Costa apresentam três leituras distintas do termo, sendo que a primeira, de inspiração 

marxista, foi denominada pelas autoras como “espoliação urbana” em referência ao termo 

utilizado por Lucio Kowarick (1979)50. Essa vertente considera a agricultura urbana realizada 

nas periferias como “uma estratégia de sobrevivência para os pobres complementarem sua 

alimentação e sua renda” em decorrência “das desigualdades socioespaciais resultantes do 

modo de produção do espaço na periferia do capitalismo”. Apesar da relevância, as autoras 

afirmam que essa perspectiva não abrange as diferentes motivações que levam as pessoas a se 

dedicar à atividade nos diferentes contextos urbanos, inviabilizando a autonomia que possa vir 

a ser criada na esfera produtiva ou de organização política (ALMEIDA; COSTA, 2014, p. 3).  

A segunda leitura, chamada de “empreendedorismo urbano”, fundamenta-se na 

atuação do Estado como promotor de investimentos públicos associado à lógica da empresa 

privada moderna por meio de ações de governança no planejamento urbano. Contudo, segundo 

as autoras, essa vertente não contempla o envolvimento de organizações que, por sua vez, 

possuem “diferentes referenciais políticos e conceituais” sobre agricultura (ALMEIDA; 

COSTA, 2014, p. 5). 

A terceira leitura, chamada de “direito à cidade”, entende a agricultura urbana como 

“um instrumento admissível para grupos historicamente marginalizados revigorarem suas lutas 

cotidianas pela justiça ambiental, pelo acesso ao território e à cidade, pela autonomia sobre o 

próprio corpo e a própria saúde”. Por meio da participação e do direito à apropriação do espaço, 

essa vertente destaca a importância da ação política para garantir “atributos próprios da cidade” 

que se revelam, por exemplo, na diversidade de modos de vida em contraposição à 

homogeneização de espaços decorrente de processos capitalistas (ALMEIDA; COSTA, 2014, 

p. 6).   

Embora o conceito de agricultura urbana esteja em disputa, Ivana Lovo (2011) explica 

que a definição mais usual é a de Luc Mougeot51. Para esse autor: 

 

(...) agricultura urbana é uma atividade realizada no interior 
(intraurbana) ou ao redor (periurbana) de um vilarejo, cidade ou 
metrópole, que produz, processa e distribui uma variedade de alimentos 
e produtos não alimentares. A AU (re)utiliza amplamente pessoas e 

 
50 KOWARICK, Lúcio. A espoliação urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
51 De acordo com Lovo (2011, p. 42), Luc Mougeot possui formação em geografia e em estudos de impacto 
ambiental. No período de 1993 a 2004, coordenou programas do IDRC com foco na gestão do ambiente urbano e 
na agricultura urbana. Segundo a autora, “essa condição possibilitou-lhe acumular experiências sobre a temática 
da agricultura, sendo uma autorreferência para os estudos de agricultura urbana, juntamente com aqueles 
investigadores que estiveram trabalhando em parceria com o IDRC”. 
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recursos materiais assim como produtos e serviços disponíveis no 
interior ou ao redor da área urbana. Por outro lado, a AU fornece em 
grande parte recursos humanos e materiais, produtos e serviços para 
essa área urbana 52 (MOUGEOT, 2000, p. 11). 

 

Considerando os diversos autores que estudam a temática da agricultura urbana no 

contexto internacional, optamos por apresentar o quadro elaborado por Oliveira (2017), que 

contém uma síntese das tipologias de agricultura urbana em relação às principais variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 Texto original: “UA is an industry located within (intra-urban) or on the fringe (peri-urban) of a town, a city or 
a metropolis, which grows or raises, processes and distributes a diversity of food and non-food products, (re)using 
largely human and material resources, products and services found in and around that urban area, and in turn 
supplying human and material resources, products and services largely to that urban area”. 
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Quadro 1 – Principais variáveis, tipos de agricultura urbana e autores 

Variáveis Principais Tipos de agricultura urbana Autores 
Localização regional Periurbana 

Intraurbana 
Mougeot (2000)53 

Tipo de propriedade Privada 
Semipública 
Publica 

Dubbeling (2004)54 

Objetivo Subsistência 
Comercial 
Lazer 
Misto (intersecção entre dois tipos 
anteriores) 

Cabannes (2004)55 

Perfil dos agricultores, 
tipo de produção e 
localidade 

Agricultores domésticos e produção de 
subsistência 
Agricultores familiares 
Empreendedores individuais 
Agricultores periurbanos com produção 
diversificada 

Moustier, Danso 
(2006)56 

Múltiplas, com base em 
diferentes tipologias de 
AU 

Micro fazendas dentro ou ao redor da 
casa 
Hortas comunitárias 
Hortas institucionais 
Fazenda produtiva de pequena escala 
Pecuária de pequena escala 
Fazendas de pequena escala de 
produções especializadas 
Empresas agrícolas de grande escala 

Dubbeling (2011)57 

Regionais, contextos 
locais do Norte Global 

Residenciais 
Allotment 
Guerrilla 
Coletivas 
Institucionais 
Sem fins lucrativos 
Com fins lucrativos 

McClintock (2014)58 

Fonte: OLIVEIRA (2017, p. 23) 
 

 
53 MOUGEOT, L. Urban Agriculture: definition, presence, potentials, and risks. In: BAKKER, N., DUBBELING, 
GUENDEL, M.S., SABEL KOSCHELLA, DE ZEEUW, U.H. (eds.) Growing Cities, Growing Food, Urban 
Agriculture on the Policy Agenda, DSE, 2000. 
54 Sem referência. 
55 Sem referência. 
56 MOUSTIER, P., DANSO, G. Local economic development and marketing of urban produced food. In Cities 
Farming for the Future: Urban Agriculture for Green and Productive Cities (Ed. R. Van Veenhuizen), Manilla, 
2006. 
57 DUBBELING, M. Integrating urban agriculture in the urban landscape. Urban Agriculture Magazine nº 25, 
2011. 
58 MCCLINTOCK, N. Radical, Reformist, and Garden-Variety Neoliberal: Coming to Terms with Urban 
Agriculture’s Contradictions. Urban Studies and Planning Faculty Publications and Presentations. Paper 93, 2014. 
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Do exposto no quadro, percebemos que algumas características não se enquadram no 

contexto brasileiro. A título de exemplo, no Brasil não existe o tipo de propriedade 

“semipública”, e os allotments, definidos pela autora como “um tipo de horta muito comum na 

América do Norte, onde as pessoas alugam um canteiro para cultivar alimentos em terrenos 

públicos ou semipúblicos” (OLIVEIRA, 2017, p. 23), também não são comuns no contexto 

urbano brasileiro. 

Rute Saraiva, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, por sua 

vez, classifica as hortas urbanas em seis tipos, a saber: 

 

I. Hortas sociais – vocacionadas essencialmente para auxiliar na 
satisfação das necessidades alimentares de pessoas e/ou famílias de 
poucos recursos, podendo a eventual venda de produtos constituir um 
complemento de rendimento;  

 
II. Hortas comunitárias – com múltiplas valências, servem 
nomeadamente para recreio, lazer, educação e como modo de 
complemento alimentar da comunidade, sobretudo local;  

 
III. Hortas de recreio – visam, para além de fonte alternativa de 
alimentos, para recreio dos usuários;  

 
IV. Hortas de recreio coletivas – principalmente dirigidas a grupos de 
moradores locais para recreio e educação ambiental, podendo, além 
disso, inclui um fim terapêutico físico, motor, mental e/ou emocional;  

 
V. Hortas pedagógicas – com função de educação ambiental, em 
especial para alunos do ensino obrigatório;  

 
VI. Hortas criativas – associam a prática agrícola a manifestações 
culturais de consolidação e fomento da identidade local (SARAIVA, 
2015, p. 34). 

 

No que se refere aos locais intraurbanos e periurbanos, considerando o contexto 

internacional, Mougeot (2000) explica que poucos estudos realmente diferenciam as 

localizações intra e periurbanas e os que o fizeram, utilizaram critérios muito variados. Dentre 

os estudos citados pelo autor, Gumbo e Ndiripo (1999)59 e Murray (1997)60 utilizam como base 

o número de habitantes, a densidade mínima e os limites oficiais da cidade, sendo que essa 

 
59 GUMBO, Davison J.; NDIRIPO, Takawira W. Open Space Cultivation in Zimbabwe: Case Study of Greater 
Harare, Zimbabwe. African Urban Quarterly (May-August 1996) 11/2-3), 1999. 
60 MURRAY, Sharon. Urban and Peri-Urban Forestry in Quito, Ecuador: A Case Study. Forestry Department, 
Food and Agriculture Organization, Rome, 1997. 
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última também é usada por Maxwell e Armar-Klemesu (1998)61. Mbiba (1994)62 analisou o uso 

agrícola da terra, enquanto Aldington (1997)63 enfatizou as questões legais.  

Para Mougeot (2000, p. 7-8), a definição das áreas periurbanas é mais problemática do 

que a das intraurbanas, já que estas estão dentro do tecido urbano e, portanto, são mais bem 

estabelecidas, enquanto aquelas, por estarem em contato mais próximo com as áreas rurais, 

tendem a sofrer maior interferência, tanto das áreas urbanas, quanto das áreas rurais. Duchemin 

(2013 apud OLIVEIRA, 2017, p. 22)64, por sua vez, argumenta que “as agriculturas das regiões 

periurbanas assumem características de produção alimentar comercial”, enquanto “as 

agriculturas das regiões intraurbanas são mais associadas às hortas comunitárias, que não 

necessariamente produzem alimentos em larga escala para fins comerciais”. 

No contexto brasileiro, autores também esclarecem que a distinção entre a agricultura 

realizada em áreas urbanas e periurbanas é fruto de intensos debates, de tal modo que até o 

momento não há uma definição que consiga abranger a diversidade de contextos encontrados 

(SANTANDREU; LOVO, 2007). Para Isabel Maria Madaleno (2002), não há diferenças entre 

a agricultura urbana e a periurbana, uma vez que essa última é parte integrante do urbano. Rubia 

Santos (2020, p. 23), por sua vez, explica que “a agricultura urbana e periurbana (AUP) leva 

essa denominação na maior parte dos casos por associar-se às atividades agrícolas que ocorrem 

no interior e nas margens do espaço edificado das cidades, sem maior problematização referente 

ao conceito de urbano e de rural”65. 

Para Mougeot (2000), a maior parte dos autores trata das diferenças entre a agricultura 

desenvolvida nas áreas urbanas e aquela desenvolvida nas áreas rurais. Diana Cristina Mendes 

de Sousa (2015), por exemplo, com base nos trabalhos de Campilan, Drechsel e Jocker (2002)66, 

distingue a agricultura urbana da rural da seguinte forma: 

 

 

 

 
61 MAXWELL, D.; ARMAR-KLEMESU, M. Urban agriculture: introduction and review of literature. Accra: 
Noguchi Memorial Institute for Medical Research, 1998. 
62 MBIBA, Beacon. Institutional responses to uncontrolled urban cultivation in Harare: prohibitive or 
accommodative? Environment and Urbanization (April) 6/1, 1994. 
63 ALDINGTON, Tim. Urban and peri-urban agriculture: some thoughts on the issue. Land Reform, Land 
Settlement and Cooperatives 2, 1997. 
64 DUCHEMIN, E. Agriculture urbaine: aménager et nourrir la ville, Éditions en environnement vertigo, 2013. 
65 Uma análise das diferentes vertentes acerca da distinção entre os locais intraurbanos e os periurbanos foi feita 
por Santos (2020). 
66 CAMPILAN, Dindo; DRECHSEL, Pay; JÖCKER, Daniel. Methods for monitoring and evaluation and their 
adaptation to urban agriculture. Paper presented at the Appropriate methods for urban agriculture research, policy 
development, planning, implementation and evaluation., E-conference, 2002. 
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Quadro 2 – Comparação das características da agricultura rural, urbana e periurbana 

Características Agricultura Rural AUP 
Tipo de exploração agrícola Convencional Não convencional, móvel ou 

temporária 
Agricultura como meio de 
vida 

Agricultura é o principal 
meio de vida, a tempo 
integral 

A agricultura é 
frequentemente uma 
atividade secundária, a tempo 
parcial 

Identidade dos praticantes Usualmente já nascem em 
famílias de agricultores 

“Principiantes”, agricultores 
de tempo parcial, migrantes 
do meio rural, lazer 

Comunidade A maioria dos membros da 
comunidade pratica a 
agricultura 

A percentagem dos membros 
da comunidade que lidam 
com agricultura é muito 
variável 

Opinião dos agricultores da 
importância da agricultura 

Geralmente apoiam Têm vários pontos de vista 

Contexto político, social, 
econômico e cultural 

Mais homogêneo Mais heterogêneo  

Uso e disponibilidade do solo Geralmente estável Vários usos competem pelo 
mesmo solo (usos agrícolas x 
não agrícolas) 

Calendário de cultivos Segundo a estação do ano Cultivos durante todo o ano 
Segurança quanto à posse do 
solo 

Alta Baixa 

Custo de mão-de-obra Baixo  Alto 
Acesso a mercado Geralmente longe dos 

mercados 
Perto dos mercados 

Disponibilidade de serviços 
de pesquisa e extensão 

Bastante prováveis Pouco prováveis 

Apoio político Alta prioridade na agenda 
política 

Situação indefinida, políticas 
de apoio vagas ou 
inexistentes 

Fonte: Campilan, Drechsel e Jocker (2002 apud SOUSA, 2015, p. 30) 
 

Embora a distinção feita pelos autores seja relevante, entendemos que tais 

caracterizações não são estáticas, podendo haver variações a depender da cidade e do país em 

que a atividade agrícola é desenvolvida.  

No que se refere a aspectos da atividade econômica, Mougeot (2000, p. 6) esclarece 

que a agricultura urbana e a rural tendem a estar mais inter-relacionadas no tempo e no espaço 

devido à proximidade geográfica e ao fluxo de recursos. Segundo o autor, as “economias de 

aglomeração”67 podem prevalecer sobre as de escala, sendo essa última mais importante na 

 
67 O tema economia das aglomerações foi explorado por Santos (2020), com base em autores como A. Weber na 
obra Theory of location of industries da University of Chicago Press Chicago (Illinois, U.S.A., July, 1929). 
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produção agrícola em área rural, enquanto a primeira prevalece na produção agrícola em áreas 

urbanas.  

Com relação às pessoas envolvidas na agricultura urbana, de acordo com relatório da 

FAO denominado Ciudades más verdes en América Latina y el Caribe, os agricultores urbanos 

compõem um grupo de pessoas de todas as faixas etárias e de diferentes origens sociais, no 

entanto a maioria provém de família de baixa renda, sendo, portanto, praticada como forma de 

reduzir os gastos com alimentação e ganhar mais com a venda de seus produtos68 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA, 

2014).  

Sobre os locais onde a agricultura urbana é praticada, Smit, Nasr e Ratta (2001), por 

sua vez, elencam diversos espaços, a saber: margens das estradas, partes das ruas, passagens de 

serviço público de eletricidade, campos de golfe, terrenos hospitalares e terrenos de aeroporto, 

parques urbanos e espaços abertos.   

 

2.3. A agricultura urbana no contexto brasileiro 
 

No contexto brasileiro, a pesquisa realizada por Santandreu e Lovo (2007)69 a pedido 

do extinto MDS70 tem sido utilizada como referência na literatura nacional (ALMEIDA, 2016) 

uma vez que apresenta dados sistematizados sobre a agricultura urbana em âmbito nacional.   

Na pesquisa supramencionada foram identificadas aproximadamente 600 iniciativas 

de agricultura urbana, distribuídas em 11 regiões metropolitanas brasileiras, de cinco regiões 

da Federação, incluindo a região metropolitana de São Paulo71. Dessas iniciativas, foram 

aprofundadas 160 experiências desenvolvidas em 52 municípios, incluindo regiões 

 
68 De acordo com a FAO, “em 16 dos 23 países estudados, os agricultores urbanos ou periurbanos obtinham alguma 
renda com essa atividade. A principal vantagem, entretanto, foi melhorar o acesso aos alimentos. Os jardineiros 
urbanos e suas famílias desfrutavam de uma dieta mais variada do que outros moradores urbanos e eram mais 
propensos a consumir frutas e vegetais regularmente”.  
    Texto original: “En 16 de los 23 países estudiados, los agricultores urbanos o periurbanos obtenían algunos 
ingresos con esta actividad. La principal ventaja, sin embargo, ha sido mejorar el acceso a los alimentos. Los 
horticultores urbanos y sus familias disfrutaban de una alimentación más variada que otros habitantes de las zonas 
urbanas y tenían más probabilidades de consumir frutas y hortalizas con regularidade” (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA, 2014, p. 3).  
69 O resultado da pesquisa foi sistematizado no documento intitulado “Panorama da agricultura urbana e periurbana 
no Brasil e diretrizes políticas para sua promoção: identificação e caracterização de iniciativas de AUP em regiões 
metropolitanas brasileiras” (SANTANDREU; LOVO, 2007).  
70 A saber: FAO; SESAN; e Departamento de Promoção de Sistemas Descentralizados. 
71 A pesquisa foi realizada nos municípios de Belo Horizonte - MG, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS, Rio de 
Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Brasília - DF e Goiânia - GO, Belém - PA, Fortaleza - CE, Recife - PE e Salvador -
BA (SANTANDREU; LOVO, 2007). 
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metropolitanas72 e municípios de pequeno e médio porte73, com taxas de urbanização próximas 

dos 100%74 e com níveis de pobreza relativamente altos75 (SANTANDREU; LOVO, 2007).   

A partir do diagnóstico realizado, Santandreu e Lovo (2007) definiram agricultura 

urbana como: 

 

(...) um conceito multidimensional que inclui a produção, a 
transformação e a prestação de serviços, de forma segura, para gerar 
produtos agrícolas (hortaliças, frutas, plantas medicinais, ornamentais, 
cultivados ou advindos do agro extrativismo, etc.) e pecuários (animais 
de pequeno, médio e grande porte) voltados ao auto consumo, trocas e 
doações ou comercialização, (re) aproveitando-se, de forma eficiente e 
sustentável, os recursos e insumos locais (solo, água, resíduos, mão de 
obra, saberes etc.) (SANTANDREU; LOVO, 2007, sem página). 

 

Tendo em vista a multiplicidade de atividades76 encontradas nas diferentes 

experiências identificadas na pesquisa realizada por Santandreu e Lovo (2007)77 e com o 

objetivo de melhorar o entendimento do conceito de AUP, os autores optaram por desmembrar 

as atividades relacionadas em cinco categorias, conforme descrito a seguir: 1) produção agrícola 

(que compreende hortaliças, plantas aromáticas e medicinais, frutíferas, plantas ornamentais)78; 

pecuária (pequenos, médios e grandes animais, peixes, agro extrativismo79, etc.); de insumos 

(como sementes, mudas, composto, húmus, etc.); de reuso (de água e reaproveitamento de 

 
72 Com mais de 2 milhões de habitantes. 
73 Com população entre 10.000 e 30.000 habitantes (Ibid.). 
74 Apesar de haver municípios com taxas por volta dos 35% (Ibid.). 
75 Sendo que, em alguns casos, chegaram a 30% (Ibid.). 
76 Segundo os autores, “53% das experiências focadas desenvolvem mais de um tipo de atividade, combinando a 
produção com a comercialização, a transformação e/ou a oferta de serviços. Dessas, 41% produzem e 
comercializam, mas somente 2% produzem, transformam e comercializam, o que indica um baixo nível de 
integração na cadeia produtiva” (Ibid., sem página). 
77 Segundo os autores, a produção foi encontrada, como uma das atividades, em 72% das experiências, enquanto 
a comercialização foi encontrada em 49% das experiências. Já a transformação “é a atividade com menor 
representatividade entre as experiências focadas. Somente 16% das experiências (na sua maioria promovida pela 
sociedade civil) transformam seus produtos de forma semi-industrial ou artesanal”. Com relação aos serviços, “um 
total de 44% presta algum tipo de serviços, como capacitação, pesquisa ou microcrédito”. As trocas e doações, por 
sua vez, são “um destino muito frequente da produção de AUP, ainda que, na maior parte das vezes, não vinculadas 
a experiências de economia solidária” (Ibid., sem página). 
78 Com relação à produção orgânica ou agroecológica, os autores relatam que “inclui a metade (50%) das 
experiências produtivas na Região Sul e Sudeste e 60% no Norte e Nordeste, sendo muito estendida entre as 
experiências promovidas pela sociedade civil no âmbito intraurbano”.  No entanto, os autores também destacam 
que “de forma majoritária, essas atividades têm sido autodefinidas como “orgânicas” ou “agroecológicas”, mas é 
provável que a maior parte não incorpore os preceitos agroecológicos de forma sistemática e com rigor”. Em 
contraste, 85% das experiências produtivas identificadas na Região Centro - Oeste utilizam métodos tradicionais 
(Ibid., sem página).  
79 Segundo o autor, “o agroextrativismo e a coleta, uma atividade pouco identificada nos estudos clássicos de AUP, 
e muito importante, sobretudo na região Norte e Nordeste” (Ibid., sem página). 
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resíduos sólidos); 2) transformação80 de pelo menos um produto da AUP, de forma artesanal, 

em pequena agroindústria familiar e/ou comunitária, promovida pela sociedade civil ou pelo 

poder público81; 3) comercialização na forma de um comércio justo, de produtos in natura ou 

transformados, na cadeia de produção urbana e em mercados institucionais (tradicionais aos 

orgânicos) formais e informais82; 4) autoconsumo, trocas e doações a espaços institucionais ou 

à população da comunidade; 5) prestação de serviços em pesquisa, capacitação, geração de 

tecnologias, assessorias, créditos locais e outros83 (SANTANDREU; LOVO, 2007). 

Com relação às pessoas que desenvolvem a atividade agrícola nas cidades, Santandreu 

e Lovo (2007, sem página) afirmam que: 

 

Uma primeira constatação que se configura como desafiadora é que a 
maioria dos atores, agricultores e agricultoras urbanos não se 
autodenomina como tal e, portanto, não reconhece esse grupo do qual 
tem características para pertencer. Uma importante relação pode haver 
entre isso e o fato de, mesmo as iniciativas de AUP promovidas pelo 
poder público local, na maioria dos casos, não são entendidas como 
agricultura urbana. Percebe-se, então que, mesmo sendo a prática da 
AUP uma realidade no contexto urbano, a construção desse conceito é 
bastante recente (SANTANDREU; LOVO, 2007, sem página).  

 

A leitura de textos acadêmicos e de legislações elaboradas sobre a temática da 

agricultura em geral permitem identificar a categorização e a instituição de uma série de 

nomenclatura para os agricultores, a saber: camponeses, pequenos agricultores, trabalhadores 

rurais, agricultores familiares e, agora, recentemente, agricultores urbanos. Para Rostichelli 

(2013, p. 28), a diversidade das experiências e dos sujeitos envolvidos com a agricultura nas 

cidades é “um dos motivos pelo qual é difícil estabelecer suas características e identificá-la 

através de um único conceito”.  

 
80 A transformação é a possibilidade de incorporar valor ao produto (Ibid.). 
81 Como exemplo, os autores citam: “cozinhas comunitárias, restaurantes populares, farmácias caseiras e 
populares; beneficiamento de produtos tradicionais e regionais (coco, açaí, beijus) na escala comunitária; 
transformação artesanal de remédios caseiros em laboratórios próprios” (Ibid., sem página). 
82 Como exemplo, os autores citam: feiras orgânicas e ecológicas; feiras e mercados urbanos tradicionais e feiras 
livres; feiras de comercialização direta da agricultura familiar e banco de alimentos; lojas e venda direta pelos 
produtores; clubes de compra; venda direta nas próprias áreas de produção; supermercados; trocas e doações a 
projetos sociais e à própria comunidade (Ibid., sem página). 
83 Como exemplo, os autores citam: serviços de crédito, certificação orgânica, banco de sementes, adubação 
orgânica etc.; serviços de assessoria técnica agroecológica, educação, capacitação, extensão e pesquisa etc.; 
serviços de logística para a comercialização, compra coletiva de insumos e turismo rural; capacitação, investigação 
e outras atividades como o microcrédito ou a produção de adubo orgânico são serviços brindados por muitas das 
experiências enfocadas (Ibid., sem página). 



58 
 

Na pesquisa realizada por Santandreu e Lovo, os autores identificaram que “a AUP é 

praticada por indivíduos ou organizações formais ou informais nas mais diversas condições 

sociais”, com destaque para “o envolvimento de grupos vulneráveis, como: mulheres84, 

desempregados, migrantes rurais, portadores de necessidades especiais, crianças, jovens e 

idosos, produtores periurbanos, comunidades tradicionais, entre outros” (SANTANDREU, 

LOVO, 2007, sem página). 

Castelo Branco e Alcântara, que também realizaram importante levantamento no 

contexto brasileiro a partir de uma base de dados composta por 94 trabalhos sobre a agricultura 

urbana, explicam que “nos trabalhos onde as características socioeconômicas das famílias 

foram citadas, foi observado que as populações envolvidas nesses projetos eram compostas por 

indivíduos pobres” (a saber: aposentados, desempregados ou que tinham, em sua maioria, 

empregos informais). No geral, as autoras identificaram pessoas de baixa renda, com baixo 

nível educacional e, predominantemente, composto por adultos com idade superior a 40 anos. 

Também foi observada uma predominância do trabalho das mulheres em hortas normalmente 

próximas às suas residências com a finalidade de complementar a renda (CASTELO BRANCO, 

ALCÂNTARA, 2011, p. 424-425). 

Para Coutinho e Costa, parte dos agricultores das cidades vem de áreas rurais, no 

entanto nem sempre são pessoas que trabalhavam com agricultura, uma vez que “a origem rural 

não indica necessariamente uma vivência de realização do indivíduo através do trabalho na 

terra, mesmo que esse seja um praticante de agricultura urbana, e nem mesmo que é um 

determinante para despertar o gosto pelo manejo da terra”. Segundo as autoras, “há indivíduos 

originalmente urbanos que primam pela prática de agricultura urbana” (COUTINHO, COSTA, 

2011, sem página). 

Já Almeida explica que o conhecimento sobre “quem são os sujeitos por trás das 

práticas de agricultura nos contextos urbanos e metropolitanos é um grande desafio, uma vez 

que não constam em estatísticas oficiais e apenas recentemente têm despertado interesse 

acadêmico”. Segundo a autora, “essa lacuna tem sido, inclusive, identificada como um dos 

obstáculos nos processos de formulação de marcos legais e normativos e de institucionalização 

de políticas públicas de promoção da agricultura urbana” (ALMEIDA, 2016, p. 106).  

 
84 Também consta no relatório que existe uma diferença no envolvimento de mulheres e homens nas diferentes 
iniciativas. Segundo Santandreu e Lovo, “de maneira geral, destaca-se a maior participação das mulheres pobres 
nas iniciativas urbanas e naquelas promovidas pelo MDS”, enquanto nas “iniciativas periurbanas destaca-se a 
maior participação dos homens, assim como estes também são maioria nas experiências promovidas pelos 
movimentos sociais como MST [Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra], e catadores de reciclados” (Ibid., 
sem página).  
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Com relação ao termo “agricultura urbana”, Almeida observou que existe uma 

resistência em adotar o termo “urbano” por parte daqueles que atuam em temas como 

desenvolvimento rural, uma vez que “o adjetivo “urbana” exclui um conjunto significativo de 

sujeitos e práticas (assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas, agricultoras/es 

familiares) que estão normalmente associados a uma agenda política e de pesquisa de 

reafirmação do rural e das ruralidades”. Segundo a autora, parece haver uma maior adesão pela 

expressão na região metropolitana (ALMEIDA, 2016, p. 120). 

Quanto aos benefícios promovidos pela agricultura urbana, Castelo Branco e Alcântara 

(2011) explicam que: 1) com relação aos benefícios privados, o que mais se destacou foi a 

possibilidade de obtenção de renda direta por meio da comercialização da produção. A renda 

máxima obtida, embora bastante variável entre os produtores, foi de um salário mínimo, sendo 

que os fatores apontados como indicativo das diferenças de rendas foram: a intensidade e a 

frequência de cultivo dos lotes. A renda direta geralmente foi obtida por meio de diferentes 

modos de comercialização, todos informais. Dos tipos de comercialização relatados (feiras 

livres ou mercado, de porta em porta e venda para atravessadores), a comercialização na própria 

horta foi a predominante. Houve relatos de competição entre os agricultores, comprometendo, 

em alguns casos, a sustentabilidade da atividade; 2) com relação aos benefícios sociais e 

ambientais, as autoras explicam que, indiretamente, as hortas urbanas e periurbanas 

possibilitaram uma melhora na vida da comunidade local, especialmente nas relações pessoais 

com a comunidade, na organização da sociedade local e na paisagem urbana em decorrência da 

eliminação de terrenos abandonados, situação que promoveu uma redução na incidência de 

doenças. Também houve a redução dos custos de transporte dos alimentos e a redução das 

emissões de CO2 85. 

Com relação à tipologia de espaços passíveis de desenvolver a agricultura na cidade, 

Santandreu e Lovo os classificam em: 

 

 
85 Segundo as autoras, há poucas quantificações dos benefícios sociais e ambientais nos trabalhos avaliados, por 
motivos diversos: “sabe-se que algumas dessas quantificações são extremamente difíceis de serem realizadas. Isso 
porque, para alguns casos, as informações necessitariam ser anotadas pelos participantes dos projetos ou pelos 
pesquisadores envolvidos. O baixo nível de educação formal dos participantes, e a impossibilidade de 
acompanhamento constante por parte dos pesquisadores envolvidos no projeto, são, sem dúvida alguma, duas das 
razões para a dificuldade de coleta das informações necessárias para a quantificação dos resultados. Outro motivo 
para a baixa quantificação dos benefícios sociais e ambientais é que em muitos casos é praticamente impossível 
fazê-lo, já que muitos benefícios são intangíveis, como por exemplo, o benefício “incremento de vínculos afetivos 
e solidários entre participantes e comunidades” (CASTELO BRANCO; ALCÂNTARA, 2011, p. 426). 
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Quadro 3 – Tipologias possíveis para atividades de AUP 

Tipologia Espaços característicos 
Espaços privados Lotes vagos 

Terrenos baldios particulares ou com dúvidas sobre a propriedade 
Lajes e tetos 
Quintais e pátios 
Áreas periurbanas  
Áreas verdes em conjuntos habitacionais 

Espaços públicos Terrenos de propriedade municipal, estadual e federal, com 
espaços possíveis de utilização de acordo com a caracterização 
feita nas linhas abaixo 

Verdes urbanos Praças e parques 
Institucionais Escolas e creches 

Posto de saúde 
Hospitais 
Presídios 
Edifícios públicos e privados 

Não edificáveis  Laterais de vias férreas 
Laterais de estradas e avenidas 
Margens de cursos d´água 
Áreas inundáveis 
Faixa sob linhas de alta tensão 
Ambientes aquáticos (rios e lagoas) 

Unidades de 
Conservação 

Áreas de Proteção Ambiental 
Reservas Ecológicas 
Outras unidades desde que seja permitido o manejo e uso de 
potencialidades 

Áreas de tratamento Aterro sanitário 
Lagoas de oxidação 

Fonte: SANTANDREU; LOVO (2007, sem página) 
 

Do exposto neste quadro, percebemos que os autores incluem na definição de 

agricultura urbana todo tipo de cultivo realizado nos limites da cidade, desde a produção em 

grandes áreas até o cultivo em lajes, terraços, quintais; desde a produção em lotes vagos até o 

cultivo em escolas e prédios públicos.  

Caldas e Jayo (2019, p. 35), por sua vez, considerando o contexto paulistano, 

classificam as iniciativas de agricultura urbana em dois modelos: agricultura urbana “de escala” 

e agricultura urbana “de visibilidade”, sendo que a primeira está relacionada àquelas hortas que 

são “capazes de abastecer o consumo de alimentos em volume significativo”, enquanto a 

segunda modalidade refere-se àquelas que, “embora também produzam algum volume de 

alimentos, voltam-se mais à produção de discursos, consciência ambiental e visibilidade na 
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agenda política da agricultura urbana”86. Segundo os autores, embora praticadas em áreas 

distintas, essas duas modalidades coexistem na cidade, sendo que a agricultura “de escala” 

predomina nas áreas periféricas, enquanto a “de visibilidade” concentra-se em regiões mais 

centrais. 

 

2.4 Caracterização da agricultura na capital e região metropolitana de São 
Paulo 

 

A agricultura é uma atividade que sempre esteve presente na capital e na região 

metropolitana de São Paulo, especialmente nos quintais das casas, nas escolas, em instituições 

de saúde, em terrenos abandonados, em sítios, chácaras, entre outros locais. Com a urbanização, 

a agricultura foi sendo cada vez mais empurrada para as áreas periurbanas e rurais das cidades, 

formando um cinturão verde. No entanto, em anos recentes, a atividade agrícola vem ganhando 

um novo destaque, passando também a ser desenvolvida no interior de prédios públicos, em 

praças e em terrenos abandonados na região central da cidade, geralmente com um caráter 

educativo e/ou de lazer. 

Rostichelli (2013)87, em sua pesquisa realizada na região metropolitana de São Paulo, 

encontrou pessoas cultivando em terrenos de propriedade dos órgãos públicos, em áreas das 

empresas concessionárias e prestadoras de serviço público, embaixo dos linhões de distribuição 

de energia da AES Eletropaulo e da empresa Bandeirante Energia, assim como em áreas da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e da Petrobras. A autora 

também identificou casos de produção agrícola em terras públicas dominicais autorizados pelas 

subprefeituras e, em menor escala, em praças públicas, em áreas das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e em escolas municipais e estaduais, enquanto em terrenos particulares foram 

encontrados cultivos nos quintais de casa, em jardineiras e em garrafas pet. Segundo a autora: 

 

Nenhum dos agricultores entrevistados é proprietário ou tem a posse 
legal das terras que cultivam, o que nos leva a compreender que a 
agricultura urbana só pode se tornar uma realidade, nas proporções que 
tem tomado, devido a existência destes terrenos, pertencentes ao poder 
público ou ao setor privado, dentro do urbano, os quais não podendo ser 
utilizados, legalmente para moradia, não sofrem a pressão da 

 
86 Caldas e Jayo já haviam proposto dois modelos de agricultura urbana em São Paulo denominados, 
respectivamente, “agricultura urbana pacumê” (em referência a “para comer”) e “agricultura urbana pavê” (em 
referência a “para ver”) (CALDAS; JAYO, 2017). 
87 Michele Rostichelli (2013), ao discutir as experiências de agricultura urbana na região metropolitana de São 
Paulo87 em sua dissertação de mestrado, apresentou alguns dados sobre: 1) localização e acesso à terra; 2) 
agricultores urbanos; 3) produção; 4) trabalho; e 5) comercialização. 
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especulação capitalista, sendo possível serem destinados a outros usos 
(ROSTICHELLI, 2013, p. 83).  

  

Ana Paula Gouveia Valdiones (2013)88, por sua vez, ao analisar as Unidades de 

Produção Agropecuárias (Upa)89 existentes apenas no município de São Paulo, identificou que 

os agricultores paulistanos são, em sua maioria, proprietários da terra, sendo que “as formas de 

acesso à terra, como posseiros e meeiros, não obtiveram representatividade em nenhuma das 

regiões analisadas. Já os arrendatários apresentaram percentagem relativamente maior na zona 

norte, e os comodatários destacam-se na região leste”. Segundo a autora, “a alta proporção de 

proprietários de terra pode ser interpretada como positiva para a implementação de políticas 

públicas e ações voltadas à adoção de boas práticas ambientais, bem como para a criação de 

incentivos para a realização de investimentos na AUP”. No entanto, com base no Cadastro de 

Produtor Rural elaborado pelos técnicos do Departamento de Agricultura e Abastecimento do 

governo municipal, a autora também identificou que havia outras Upas não identificadas pela 

Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), indicando a incompletude do cadastro90 

(VALDIONES, 2013, p. 114-115). No entanto, além das Upas, que têm finalidades comerciais, 

existem outras tipologias.  

Bernardo Chrispim Baron (2017), considerando um contexto mais amplo que abrange 

não apenas as hortas comerciais, mas também aquelas para subsistência, as educativas e aquelas 

para lazer, mapeou 340 delas no município de São Paulo, distribuídas em diferentes 

subprefeituras, sendo que as dez primeiras que possuíam o maior número de iniciativas foram 

as seguintes: 1) Butantã (zona oeste); 2) São Mateus (zona leste); 3) Itaquera (zona leste); 4) Sé 

(região central); 5) Capela do Socorro (zona sul); 6) Penha (zona leste); 7) Mooca (zona leste); 

8) Cidade Tiradentes (zona leste); 9) Lapa (zona oeste); e 10) Pinheiros (zona oeste), conforme 

segue abaixo: 

 

 
88 Ana Paula Gouveia Valdiones (2013), em sua dissertação de mestrado, identificou as características das 
atividades agropecuárias no município de São Paulo e sua articulação com as políticas públicas voltadas ao setor. 
Também apresentou aspectos socioeconômicos dos agricultores e teceu considerações sobre a sustentabilidade de 
determinados agroecossistemas. 
89 De acordo com as informações obtidas no website do Projeto Lupa, disponível em: 
http://www.cati.sp.gov.br/projetolupa/index.php, (acesso em: 07 de março de 2012), a autora menciona que as 
Upas são definidas pelo Lupa do Estado de São Paulo (Projeto Lupa) como o conjunto de propriedades agrícolas 
pertencentes ao mesmo proprietário e contidas inteiramente dentro de um mesmo município. 
90 Como exemplo, a autora cita os dados dos Planos Regionais Estratégicos (PRE) elaborados para as 
subprefeituras em 2004, em que observou a existência de Upas em outros distritos. O PRE de São Mateus, por 
exemplo, indicou a presença de chácaras e sítios no distrito de São Rafael. Outro levantamento realizado pelo Ipes 
(2008) indicou a presença de Núcleos de Agricultura Urbana (NAU) em Sapopemba e no Butantã.  



63 
 

Figura 1 – Frequência das hortas urbanas por subprefeitura em que estão localizadas91 

 
Fonte: BARON (2017, p. 72) 

 

Já nos levantamentos por órgãos oficiais foram identificados: 253 Upas no 

Levantamento de Unidades de Produção Agropecuária (Lupa) do Governo do Estado de São 

Paulo realizado em 2008; 550 estabelecimentos agropecuários no Censo Agropecuário do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2017; e 655 lugares de 

acordo com o Sampa + Rural em 202092. 

 

2.5 Análise das políticas públicas a partir das continuidades e 
descontinuidades 

 

Celina Souza (2006), em um importante artigo que sintetiza o estado da arte das 

políticas públicas, explica que não existe uma única, nem melhor definição para políticas 

públicas. Os vários conceitos presentes na literatura são bastante semelhantes, mas contêm 

elementos que os diferem entre si. Segundo a autora, as principais características que compõem 

o termo são:  

 

• A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende 
fazer e o que, de fato, faz;  

 
91 Na ordem que aparece na figura: Butantã, São Mateus, Itaquera, Sé, Capelo do Socorro, Penha, Mooca, Cidade 
Tiradentes, Lapa, Pinheiros, Casa Verde / Cachoerinha, Ipiranga, Pirituba – Jaraguá, Vila Mariana, Freguesia / 
Brasilândia, Guaianases, Sapopemba, M´boi Mirim, Jabaquara, Santana/ Tucuruvi, São Miguel, Vila Maria / Vila 
Guilherme, Vila Prudente, Campo Limpo, Itaim Paulista, Perus, Aricanduva / Formosa / Carrão, Ermelino 
Matarazzo, Santo Amaro, Jaçanã / Tremembé, Cidade Ademar e Parelheiros. 
92 Fonte: https://sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br/categoria/agricultores. Acessado em: 20 de novembro de 
2020. 
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• A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora 
seja materializada através dos governos, e não necessariamente se 
restringe a participantes formais, já que os informais são também 
importantes;  
• A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras;  
• A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem 
alcançados;  
• A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma 
política de longo prazo;  
• A política pública envolve processos subsequentes após sua decisão e 
proposição, ou seja, implica também implementação, execução e 
avaliação (SOUZA, 2006, p. 36 – 37, grifo nosso). 

 

Enrique Saravia, em uma importante coletânea sobre a temática, destaca que, nas 

definições dos dicionários de ciência política, o termo — política pública — apresenta os 

seguintes componentes comuns:  

 

a) Institucional: a política é elaborada ou decidida por autoridade formal 
legalmente constituída no âmbito da sua competência e é coletivamente 
vinculante;  
b) Decisório: a política é uma sequência de decisões, relativo à escolha 
de fins e/ou meios, de longo ou curto alcance, numa situação específica 
e como resposta a problemas e necessidades;  
c) Comportamental, implica ação ou inação, fazer ou não fazer nada; 
mas uma política é, acima de tudo, um curso de ação e não apenas uma 
decisão singular;  
d) Causal: são os produtos de ações que têm efeitos no sistema político 
e social (SARAVIA, 2006, p. 31).  

 

As políticas públicas também englobam planos, programas e projetos públicos. De 

acordo com Cunha (2018), as políticas públicas se transformam em planos quando as ações 

programáticas seguem uma sequência temporal, conforme a racionalidade técnica e as 

prioridades de atendimento. Os objetivos gerais e específicos previstos nos planos se 

transformam nos objetivos dos programas que, por sua vez, são organizados dentro de um 

cronograma com orçamento específico, enquanto os projetos são os instrumentos necessários 

para alcançar os objetivos de um programa e envolvem um conjunto de operações, limitadas no 

tempo.  

Considerando que as políticas, os programas e os projetos públicos não são elaborados 

no vazio, mas por leis em sentido amplo93 que disciplinam a conduta dos implementadores, 

 
93 Nesta pesquisa, o termo “leis” em sentido amplo compreende tanto as leis elaboradas pelo Poder Legislativo, 
quanto os atos normativos emitidos pelo Poder Executivo. 
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criam instituições e organizações, alocam recursos orçamentários, entre outros (SARMENTO, 

2012), o termo legislação no contexto das políticas públicas é definido por Rubin (1989) como 

uma série de diretivas emitidas pelo legislador aos mecanismos de implementação.   

Essas diretivas podem assumir diferentes formas a depender do mecanismo de 

implementação de políticas públicas, sendo: 1) internas as que se dirigem aos próprios órgãos 

administrativos responsáveis pela implementação; e 2) externas as que se dirigem não apenas 

aos órgãos administrativos, mas também aos comportamentos das pessoas na esfera privada 

(RUBIN, 1989).  

Também podem ser diferenciadas em relação à produção dos efeitos sobre as partes, a 

qual Rubin (1989) denomina como grau de transitividade e classifica em: 1) altamente 

transitiva, quando as diretivas indicam precisamente a regra a ser aplicada pelo implementador; 

e 2) inteiramente intransitivas, quando a diretiva simplesmente instrui o implementador a 

desenvolver a regra.   

Essas definições e classificações são importantes na medida em que se questiona se as 

diretivas devem apresentar conteúdo altamente transitivo de modo a determinar as ações dos 

implementadores ou se devem deixar à livre escolha destes (ou seja, à discricionariedade do 

implementador) o estabelecimento das regras de implementação, conforme explica Natasha 

Salinas: 

 

Para aqueles que tomam como problemático o protagonismo dos 
administradores no processo de formulação de políticas públicas, 
normas jurídicas deverão ditar comportamentos de forma clara e precisa 
de modo a restringir a autonomia administrativa. No entanto, para quem 
considera salutar que administradores gozem de maior flexibilidade 
neste processo, a legislação será mais fluida, permitindo que estes 
participem abertamente da escolha do curso de suas próprias ações 
(SALINAS, 2012, p. 28). 

 

No nosso entender, ambas as formas, a depender do contexto, podem surtir efeitos 

indesejados. No caso das normas discricionárias que, por sua vez, são formuladas de modo vago 

e genérico, embora possam permitir adequações de acordo com o contexto em que são 

implementadas, dependem da ação dos implementadores para sua aplicação, podendo ou não 

serem realizadas conforme o seu maior ou menor interesse. Além disso, a autonomia do 

implementador permite que sejam propostos diferentes procedimentos em um mesmo território 

de abrangência, promovendo, por sua vez, a desigualdade territorial na prestação de um mesmo 

serviço público.  
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Já o processo de implementação das normas com conteúdo altamente densos pode se 

tornar algo extremamente burocrático e, portanto, inviável de ser cumprido, provocando, 

inclusive, uma aplicação seletiva que pode vir a privilegiar grupos com melhores condições e 

oportunidades de cumprir as regras impostas, promovendo, da mesma forma, desigualdade na 

oferta dos serviços públicos. 

Para Natasha Salinas: 

 

No Brasil, diversas leis stricto sensu que versam sobre políticas públicas 
não preveem critérios substantivos que possam orientar adequadamente 
a atuação da Administração Pública. De uma maneira geral, arranjos 
normativos gravitam em torno de procedimentos administrativos 
dissociados de parâmetros substantivos ou atrelados a normas jurídicas 
de conteúdo altamente indeterminado. Estes arranjos normativos 
procedimentais, por sua vez, frequentemente são formulados de modo 
vago e genérico, dissociados de mecanismos e estratégias capazes de 
induzir comportamentos eficientes no processo de implementação das 
políticas (SALINAS, 2012, p. 12- 13). 

 

Embora a análise da autora seja relevante, entendemos que é necessário avaliar cada 

caso com vistas a identificar o que se adequa melhor ao contexto fático, uma vez que mesmo 

as normas que contêm conteúdo substantivo adequado para orientar a implementação não 

garantem o sucesso da política pública. Há diversos fatores que podem modificar o curso de 

uma política pública94, sendo que um deles está relacionado à influência dos implementadores 

dessas políticas por conta de seus interesses, preferências e necessidades. 

 Segundo Carlos Aurélio Pimenta de Faria: 

 

(...) estudos empíricos que se avolumaram rapidamente a partir de 
meados da década de 1970 passaram a oferecer fartas evidências de que, 
por uma diversidade de motivos, a atuação das burocracias públicas não 
é neutra e que a implementação envolve, para muitos inevitavelmente, 
escolhas e decisões tomadas por agentes não eleitos, quais sejam, as 
burocracias públicas (FARIA, 2012, p. 8 - 9).  

 

Soren Winter (2010), com base em um estudo de caso realizado por Pressman e 

Wildavsky (1973)95, explica que a implementação, em nível local, de um programa de 

 
94 A título de exemplo, o grau de cooperação entre os atores e as organizações, especialmente quando a política 
pública envolve diferentes níveis de governo (federal, estadual, municipal), diferentes setores de atividade 
(intersetorialidade), diferentes atores políticos (inclusive não estatais, tais como fornecedores, prestadores de 
serviços, parceiros etc.), entre outros. 
95 PRESSMAN, J. L.; WILSAVSKY, A. Implementation. Berkeley: University of California Press. 1973. 



67 
 

desenvolvimento econômico federal que tinha por objetivo a redução do desemprego entre 

grupos minoritários em Oakland (Califórnia, EUA) demonstrou que diferentes perspectivas, 

prioridades e horizontes de tempo entre múltiplos atores atuantes no processo de implementação 

causavam atraso, distorção e até fracassos na implementação da política pública. 

Os estudos desenvolvidos por Pressman e Wildavsky incentivaram a realização de 

novas pesquisas no campo da implementação, colocando em confronto, inclusive, os modelos 

de implementação top-down (de cima para baixo) e bottom-up (de baixo para cima). Em 

especial, o modelo top-down, que teve como principal precursores autores como Mazmanian e 

Sabatier (1981)96, foi duramente criticado em razão do poder e da influência dos agentes 

públicos da linha de frente na implementação das políticas públicas (WINTER, 2010), 

chamados por Michael Lipsky de burocratas do nível de rua. 

A teoria dos burocratas do nível da rua, formulada por Michael Lipsky, em sua obra 

escrita em 198097, explica que as ações e decisões tomadas por professores, policiais, assistentes 

sociais, juízes, defensores públicos, trabalhadores da saúde, dentre outros agentes públicos, 

interagem diretamente com os cidadãos no momento da aplicação da lei e da implementação da 

política pública. Segundo o autor: 

 

Idealmente e por formação, os burocratas de nível de rua deveriam 
responder às necessidades individuais ou características específicas de 
cada pessoa que servem ou enfrentam. Na prática, no entanto, eles 
precisam lidar com os clientes coletivamente porque as exigências do 
trabalho proíbem respostas individualizadas. Os professores deveriam 
responder às necessidades de cada criança; na prática, eles precisam 
desenvolver técnicas para gerenciar uma classe inteira. Os policiais 
deveriam responder ao caso que se apresenta; na realidade, eles 
precisam desenvolver técnicas para reconhecer e responder a vários 
tipos de confrontos, particularmente aqueles que ameaçam sua 
autoridade ou podem representar perigo. Na melhor das hipóteses, 
burocratas de nível de rua inventam modos de processamento em massa 
que, mais ou menos, lhes permitam lidar com o público de forma justa, 
apropriada e ponderada. Na pior das hipóteses, eles se rendem ao 
favoritismo, estereotipagem, conveniência e rotinização, tudo o que 
serve a seus próprios interesses ou aos da organização (LIPSKY, 2019. 
p, 19). 

 

 
96 De acordo com Winter (2010, p. 211), a obra de Mazmanian e Sabatier (1981) continha “dezessete variáveis 
divididas em três grupos principais relativos à tratabilidade dos problemas abordados pela legislação, o contexto 
social e político e a capacidade das leis de estruturar o processo de implementação” 
97 Publicado originalmente em inglês, em 1980, o livro Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in 
public servisse, de Michael Lipsky, foi traduzido para a língua portuguesa e publicado em 2019. 
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Segundo Leonardo Secchi, a influência dos implementadores sobre as políticas 

públicas não pode ser entendida como um desvirtuamento, mas como uma necessidade daquele 

que se depara com os problemas práticos de implementação no cotidiano profissional (SECCHI, 

2012).  

Gabriela Lotta e Thais Pavez (2010, p. 113) explicam que durante o processo de formu-

lação e implementação “a política pública passa por uma cadeia de atores (instituições e indiví-

duos) que transformam, adaptam, interpretam e criam novas regras que vão transformando as 

políticas centralmente definidas”. Segundo as autoras, essa cadeia de atores pode ser dividida 

em quatro classes, a saber: 1) um conjunto de atores incumbidos de elaborar as regras e normas 

gerais; 2) um conjunto de atores encarregados de formular operações e processos de im-

plementação; 3) um conjunto de atores responsáveis por coordenar a implementação; e, por fim, 

4) um conjunto de atores para implementar a política pública (os burocratas de nível de rua, 

conforme Lipsky)98.  

Nas “mãos” desses atores, a política pública passa por ao menos três processos de 

adaptação, a saber: “1) o momento em que as regras são transformadas em rotinas e operações; 

2) o momento em que as rotinas e operações são coordenadas e passadas para os 

implementadores; e 3) momento em que elas de fato são colocadas em prática, a partir dos 

burocratas implementadores” (LOTTA E PAVEZ, 2010, p. 114).  

De acordo com as autoras: 

 

Todas essas transformações são suscetíveis de diferentes interpretações 
por parte dos atores. E é ao longo dessa cadeia de adaptações, transfor-
mações, interpretações e decisões que as políticas vão tomando caras 
diferentes, vão sendo colocadas em prática de diferentes maneiras e, 
portanto, vão gerando resultados heterogêneos que podem gerar certas 
consequências, como maior ou menor permeabilidade das políticas às 
questões locais, maior adaptabilidade das ações às necessidades, entre 
outras (LOTTA; PAVEZ, 2010, p. 114). 

 

Por esse motivo, as autoras explicam que qualquer processo de avaliação de políticas 

públicas deve olhar para a implementação com a finalidade de entender como os programas são 

realizados (LOTTA; PAVEZ, 2010). Considerando que a avaliação pode ser realizada a partir 

de diferentes perspectivas e que diversos fatores podem modificar o curso da ação de uma 

política pública e comprometer o processo de implementação, nesta pesquisa optamos por 

 
98 Mota (2018), em referência a Lotta e Pavez (2009), distingue as classes de atores em: Burocratas de Alto Escalão 
(item 1); Burocratas de Médio Escalão (item 2 e 3); e Burocratas de Nível de Rua (item 4).  
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analisar os motivos que levam à descontinuidade de políticas, planos, programas e projetos 

públicos. 

Uma das primeiras pesquisas no Brasil sobre o tema da continuidade e descontinuidade 

das políticas públicas foi realizada por Peter Spink em 1987 (NOGUEIRA, 2006). Nessa 

pesquisa, o autor definiu continuidade e descontinuidade como “dilemas, práticas e 

contradições que surgem na Administração Pública, Direta e Indireta, a cada mudança de 

governo e a cada troca de dirigentes” (SPINK, 1987). Em trabalho posterior realizado no âmbito 

do Programa Gestão Pública e Cidadania, iniciado em 1996, Spink, Clemente e Keppke (2001) 

elencam uma série de consequências decorrentes das descontinuidades das políticas públicas.  

Segundo os autores, no âmbito das organizações públicas, a mudança de governo a 

cada período eleitoral pode ocasionar não só a troca de cargos de direção, chefia e assessoria, 

mas também a extinção de unidades organizacionais, bem como a criação de novas. Como 

consequência, tem-se uma fase de confusão até a adaptação dos novos ocupantes (SPINK; 

CLEMENTE; KEPPKE, 2001). 

O rodízio de cargos também é interpretado como uma perda da memória institucional 

e como um momento no qual as atividades e os programas serão interrompidos, 

independentemente dos resultados da política pública.  

 

Nas entrelinhas desse uso da expressão, o pressuposto é que o novo é 
novo e o anterior é passado; para o novo se estabelecer é necessário 
ignorar o anterior; o passado já passou. Consequentemente, o novo se 
concebe virando a página para começar com uma página em branco; os 
demais esperam para ver as novas direções — aceitando a autoridade 
máxima do novo mandatário (SPINK; CLEMENTE; KEPPKE, 2001, p. 
13).  

 

No mesmo sentido, Nogueira (2006, p. 13), em sua dissertação de mestrado que traz o 

estado da arte da temática, define a descontinuidade como a “interrupção de iniciativas, 

projetos, programas e obras, mudanças radicais de prioridades e engavetamento de planos 

futuros, sempre em função de um viés político, desprezando-se considerações sobre possíveis 

qualidades ou méritos que tenham as ações descontinuadas”. E aponta o desperdício de recursos 

públicos, a perda de memória e saber institucional, o desânimo das equipes envolvidas e um 

aumento da tensão e da animosidade entre técnicos estáveis e gestores que vêm e vão ao sabor 

das eleições como consequência da adoção desse tipo de medida. 
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Contudo, com base nas pesquisas realizadas por outros autores, Nogueira (2006) 

apresenta uma definição mais precisa do termo e do fenômeno que pode ser agrupada da 

seguinte forma:  

 

a. O fenômeno da continuidade e da descontinuidade dificilmente 
acontece de forma pura, em seus extremos (completa continuidade ou 
descontinuidade). Ao longo do desenvolvimento de uma iniciativa ou 
organização, é comum que apareçam elementos de ambas as situações. 
Mesmo em casos de forte descontinuidade administrativa, as equipes ou 
organizações envolvidas parecem desenvolver mecanismos de 
continuidade;  
b. Pesquisas iniciais com ações em nível municipal vêm chegando a 
resultados que questionam a predominância da descontinuidade 
administrativa em projetos, programas ou iniciativas públicas. Mesmo 
em casos de descontinuidade política (mudança de gestores), a 
continuidade administrativa se mostra muito mais presente do que se 
poderia supor (NOGUEIRA, 2006, p. 15). 

 

Dimas Estevam (2010, p. 02), por sua vez, parte “do pressuposto de que a 

descontinuidade contém elementos de continuidade, e a continuidade elementos da 

descontinuidade”, motivo pelo qual o autor utiliza o termo “(des)continuidade” para se referir 

à contínua descontinuidade das políticas públicas. Para o autor, a (des)continuidade contém em 

seu discurso a ideia de continuísmo, identificado na premissa de que “as coisas mudam, mas 

continuam iguais”.  

Embora geralmente os interesses políticos predominem em detrimento de aspectos 

técnicos e financeiros, por exemplo, Peter Spink (1987) e Arosemena (1990) entendem que não 

devemos compreender a continuidade como algo positivo e desejável e a descontinuidade como 

algo negativo e indesejável. Segundo Arosemena, “infelizmente, a continuidade pela 

continuidade tem outra face que pode levar à paralisação e ao estancamento, tornando-se, assim, 

prejudicial” (AROSEMENA, 1990, p. 79).  
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 
 

3.1 Método e tipo de pesquisa 
 

No desenvolvimento desta pesquisa utilizamos o método indutivo, conforme definido 

por Vieira (2011), uma vez que partimos de uma premissa menor representada pelo estudo do 

programa de agricultura urbana instituído no município de São Paulo em direção a uma 

premissa maior que poderá ser generalizada para a política pública da agricultura urbana de 

outros municípios.  

Também se trata de pesquisa qualitativa (VIEIRA, 2011), visto que exigiu um olhar 

aprofundado do contexto em que foi instituído o programa de agricultura urbana; descritiva 

(VERGARA, 1998), já que nos preocupamos em descrever os fatos; e exploratória 

(VERGARA, 1998; VIEIRA, 2011) por versar sobre tema com pouco conhecimento acumulado 

e sistematizado, e cujas hipóteses tendem a surgir durante ou ao final da pesquisa, contribuindo, 

assim, para que pesquisas futuras possam avançar ainda mais no assunto99.  

 

3.2 Materiais utilizados  
 

Os materiais utilizados para a elaboração desta pesquisa foram provenientes de fontes 

primárias e secundárias. Por fontes secundárias entende-se “a pesquisa de dados de segunda 

mão, ou seja, informações que já foram trabalhadas por outros pesquisadores, estudiosos e, por 

isso, já são de domínio científico”. Já as fontes primárias são os “dados originais, a partir dos 

quais o pesquisador tem uma relação direta com os fatos a serem analisados, ou seja, é ele quem 

analisa, observa, por exemplo, (...); é ele quem ouve o relato de experiências vivenciadas por 

outrem” (OLIVEIRA, 2007, p. 70).   

No âmbito desta pesquisa, as fontes secundárias abarcaram, por exemplo, livros, 

artigos científicos, dissertações e teses, bem como informações coletadas em sites oficiais, 

enquanto que as fontes primárias compreenderam os documentos oficiais (leis, decretos, 

portarias, entre outros atos normativos) que têm relação com a política da agricultura urbana, 

bem como as informações provenientes das entrevistas semiestruturadas aplicadas junto aos 

implementadores do programa de AUP do município de São Paulo. 

 
99 Segundo Vergara (1998, p. 29), “vale a pena lembrar que pesquisas exploratórias não admitem a formalização 
de hipótese, nem a de suposição, embora se admita que, na prática, alguma intuição se tenha a respeito da resposta 
ao problema. As hipóteses, ou as suposições, vão surgindo ao longo da investigação, ou somente em seu final, 
ensejando nova agenda de pesquisas”. 
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3.3 Técnica de coleta de dados 
 

Os dados secundários foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica que “é uma 

modalidade de estudo e análise de documentos científicos” que tem por finalidade principal 

“levar o(a) pesquisador(a) a entrar em contato direto com obras, artigos ou documentos que 

tratem do tema em estudo” (OLIVEIRA, 2007, p. 69). Já os dados primários foram coletados 

em duas etapas: 1) por meio de pesquisa documental que “caracteriza-se pela busca de 

informações em documentos que não receberam nenhum tratamento científico” (OLIVEIRA, 

2007, p. 69) e 2) e por entrevista semiestruturada junto aos implementadores do programa de 

AUP. 

A pesquisa documental foi realizada em duas etapas: 1) o levantamento e avaliação da 

legislação específica em âmbito federal e estadual nos sítios digitais do Congresso Nacional 

(âmbito federal) e das Assembleias Legislativas (âmbito estadual), utilizando-se na consulta os 

termos “agricultura urbana” e “horta”; e 2) o levantamento e avaliação das legislações que 

envolvem o estudo empírico no município de São Paulo — inclusive da legislação correlata100 

—  que foram coletadas junto ao sítio digital da Câmara Municipal, bem como foram 

identificadas nas falas dos entrevistados.  

Já as entrevistas semiestruturadas foram aplicadas junto aos implementadores do 

programa público, uma vez que essa técnica tem por objetivo coletar informações gerais e/ou 

específicas por meio de diálogos com indivíduos (informantes-chave). Sua vantagem consiste 

em evitar alguns dos efeitos negativos dos questionários formais, tais como a impossibilidade 

de explorar outros tópicos, a falta de diálogo com o entrevistado e também a falta de adaptação 

das perguntas às percepções dos entrevistados (GEILFUS, 1997, p. 3).  

No entanto, de acordo com Frans Geilfus, após a coleta de dados, é importante realizar 

uma análise da entrevista com vistas a identificar se: 

 

• A pessoa entrevistada tem experiência direta com o que estamos 
falando? • É capaz de dar informações confiáveis? • A pessoa reflete 
antes de responder ou parece responder ao que ela acha que queremos 
ouvir? • Poderia haver alguma razão para ela não nos dizer a verdade? 
• Existem pessoas presentes que poderiam influenciar as respostas das 
pessoas? 101 (GEILFUS, 1997, p. 4).  

 
100 O termo está sendo utilizado para se referir tanto às leis elaboradas pelo Poder Legislativo, quanto aos atos 
normativos pelo Poder Executivo. 
101 Texto original: • ¿La persona entrevistada tiene experiencia directa de lo que hablamos? • ¿Está en condiciones 
de dar una información confiable? • ¿La persona reflexiona antes de contestar, o parece contestar lo que ella piensa 
que queremos oír? • ¿Podría haber una razón para que no nos digan la verdad? • ¿Hay personas presentes que 
podrían influir en las respuestas de la gente?  
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Entre os meses de março de 2018 a junho de 2019 foram aplicadas 29 entrevistas com 

implementadores de diferentes setores, órgãos e secretarias da PMSP, assim como com 

funcionários do terceiro setor e de empresas privadas. O roteiro da entrevista semiestruturada 

encontra-se no Apêndice A. 

O conhecimento dos implementadores a respeito dos programas públicos ajudou a 

esclarecer o contexto em que ocorre a implementação, assim como as potencialidades e 

fragilidades das ações públicas. A pesquisa procurou dar voz às pessoas que vivenciam o dia a 

dia do programa público e conhecem a fundo as dificuldades da implementação. Além disso, é 

importante ressaltar que todos(as) os(as) entrevistados(as) tinham pelo menos 5 anos de atuação 

junto ao programa e, com exceção de duas entrevistas, as demais foram realizadas de forma 

individual.  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Esalq da USP em 

setembro de 2017 e aprovada em março de 2018. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) que se encontra no Apêndice B garante o sigilo dos nomes dos(as) 

entrevistados(as).  

Os dados sobre o orçamento do programa de agricultura instituído no município de 

São Paulo referente ao período de 2003 a 2019 foram coletados no dia 09 de julho de 2019 no 

sítio digital da PMSP - http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/execucao.php. As 

palavras-chaves utilizadas na busca dos dados foram “horta”, “Proaurp”, “agricultura”, 

“patrulha”, “agrícola” e “agroecologia”. 

 

3.4 Critérios para a escolha dos(as) entrevistados(as) 
 

Na identificação dos implementadores, utilizamos a técnica do snowball, mais 

conhecido como método bola de neve, por se tratar de um: 

 

(...) processo permanente de coleta de informações que procura tirar 
proveito das redes sociais dos entrevistados identificados para fornecer 
ao pesquisador um conjunto cada vez maior de contatos potenciais, 
sendo que o processo pode ser finalizado a partir do critério de ponto 
de saturação (VINUTO, 2014, p. 204). 

 

Como bem explica Juliana Vinuto (2014), a execução inicial da amostragem realiza-

se a partir de documentos e/ou informantes-chaves chamados de sementes que indicam outras 



74 
 

pessoas com o perfil necessário para a pesquisa. As pessoas indicadas pelas sementes, por sua 

vez, indicam novos contatos e assim sucessivamente até que se chega ao ponto de saturação, 

momento em que não existem novos nomes a serem indicados que tragam informação relevante. 

No quadro a seguir consta uma breve caracterização dos(as) entrevistados(as) que, por 

sua vez, estão identificados por números em decorrência do sigilo garantido pelo TCLE. 

 

Quadro 4 – Perfil dos(as) entrevistados(as) 

Entrevistado Tempo De Casa Vínculo Instituição 
1 ------------------------ Contratado Terceiro Setor  
2 ------------------------ Contratado Empresa 
3 ------------------------ Contratado Empresa 
4 De 2002 a 2004 Cargo comissionado  Secretaria do Verde e Meio 

Ambiente  
4 Desde 2004 Fundador  Terceiro Setor 
5 ------------------------ ------------------------- Câmara Municipal 
6 Desde 2009 Cargo efetivo Departamento de 

Agricultura 
7 De 1991 até 2012 Cargo efetivo Secretaria do Verde e Meio 

Ambiente 
7 Desde 2013 Cargo comissionado Câmara Municipal 
8 Desde 2009 Cargo efetivo Departamento de 

Agricultura 
9 Desde 2012 Cargo comissionado Secretaria do Verde  
10 Desde 1989 Cargo efetivo Subprefeitura  
11 Desde 2011 Cargo efetivo Subprefeitura  
12 Desde 2010 Cargo efetivo Secretaria do Verde  
13 Desde 1991 Cargo efetivo Secretaria do Verde 
14 Desde 1990 Cargo efetivo Secretaria da Educação 
15 Desde 2009 Cargo efetivo Secretaria do Verde  
16 Desde 2013 Cargo efetivo Secretaria da Educação 
17 ------------------------ Cargo comissionado Secretaria do Verde 
18 ------------------------ Prestador de serviço Terceiro Setor 
19 Desde 2009 Cargo efetivo Secretaria do Verde 
20 Desde 2009 Cargo comissionado Secretaria do Verde 
21 ------------------------ Funcionário Empresa 
22 ------------------------ Cargo efetivo Secretaria do Verde 
23 Desde 1992 Cargo efetivo Empresa 
24 ------------------------ Prestador de serviço Terceiro Setor 
25 Desde 1994 Prestador de serviço Terceiro Setor 
26 ------------------------ Prestador de serviço Terceiro Setor 
27 ------------------------ Cargo efetivo Secretaria da Saúde 
28 ------------------------ Cargo efetivo Secretaria da Saúde 
29 Desde 1989 Cargo efetivo Subprefeitura  

Fonte: próprios autores 
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3.5 Procedimentos realizados durante a pesquisa 
 

Com relação às entrevistas semiestruturadas, inicialmente foi feito um contato por 

telefone e/ou e-mail junto à(ao) entrevistada(o) com o objetivo de: a) apresentar os objetivos e 

métodos, bem como os riscos e benefícios da pesquisa; b) expor as condições do TCLE; e c) 

convidar a participar voluntariamente da pesquisa. Nos casos em que o implementador do 

programa aceitou participar, agendamos data e horário para uma conversa pessoal, momento 

em que foi possível esclarecer melhor os objetivos da pesquisa. As entrevistas, que duraram em 

média duas horas, foram gravadas e posteriormente transcritas, sendo mantida no anonimato a 

identidade dos(as) entrevistados(as). Nos trechos das transcrições que foram inseridos na 

íntegra ao longo do texto, realizamos as correções linguísticas para adequá-las aos padrões da 

norma culta da língua portuguesa, atentando para não distorcer o conteúdo da fala.  

 

3.6 Forma de análise dos resultados 
 

Com vistas a analisar os dados obtidos nas entrevistas semiestruturadas e nas pesquisas 

documental e bibliográfica, utilizamos a triangulação de dados102 que, segundo Yin (2005), 

refere-se a uma forma de análise das informações em diferentes fontes. No caso desta pesquisa, 

a triangulação de dados foi realizada a partir de fontes primárias e secundárias obtidas por meio 

de pesquisa bibliográfica e documental, e de entrevistas semiestruturadas com o objetivo de 

corroborar fatos ou fenômenos. 

 

3.7 Elaboração dos mapas 
 

Os mapas foram elaborados a partir de bases vetoriais disponíveis nos sítios digitais 

do “Geosampa” da PMSP e do IBGE por meio do sotfware Q-Gis 3.4.4. Foi delimitada a área 

de estudo: o município de São Paulo, que serviu de suporte inicial para a confecção de um mapa 

temático (áreas públicas), assim como a Região Metropolitana de São Paulo, o estado de São 

Paulo e o Brasil.   

 
102 De acordo com Patton (1987 apud YIN, 2005), há quatro tipos de triangulação, a saber: 1) de fontes de dados 
(triangulação de dados); 2) entre avaliadores diferentes (triangulação de pesquisadores); 3) de perspectivas sobre 
o mesmo conjunto de dados (triangulação da teoria); e 4) de métodos (triangulação metodológica). PATTON, M. 
Q.  How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage, 1987. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

Situado na região sudeste do Brasil, o estado de São Paulo é composto por 645 

municípios e 06 regiões metropolitanas103, sendo que a de São Paulo está localizada a sudeste 

do estado e é composta por 39 municípios agrupados em 5 sub-regiões, além do município de 

São Paulo que, por sua vez, corresponde simultaneamente à capital do estado e à sede da região 

metropolitana, conforme o mapa a seguir.  

 

Figura 2 – Brasil, Estado de São Paulo e região metropolitana de São Paulo 

Fonte: próprios autores 
  

 
103 A saber: São Paulo; Campinas; Baixada Santista; Vale do Paraíba e Litoral Norte; Sorocaba; e Ribeirão Preto. 
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Figura 3 – Região metropolitana de São Paulo 

 
Fonte: próprios autores 

 

De acordo com os dados divulgados em 2020 pela Fundação SEADE (Sistema 

Estadual de Análise de Dados)104, o município de São Paulo possui 11.869.660 habitantes (o 

que corresponde a 5,64% da população total do Brasil, 26,65 % da população do estado de São 

Paulo e 56,15% da população da Região Metropolitana), que ocupam uma área territorial de 

152.111 hectares, consolidando uma densidade demográfica de 78,03 habitantes por hectare. 

No entanto, como bem explica Travassos, Moreira e Cortez (2020), com base em dados 

de 2015 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a densidade demográfica no 

município de São Paulo varia bastante em cada região, uma vez, que nas áreas onde há 

predomínio de favelas, a densidade demográfica por hectare é muito maior. A título de exemplo, 

na área onde está localizada a favela de Paraisópolis, situada na zona sul paulistana, a densidade 

ultrapassa 800 habitantes por hectare.  

De acordo com os dados da Rede Social de Cidades105, divulgados em 2014, dos 

11.453.996 habitantes, apenas 4.448.293 estavam empregados, o que representa 38,83% da 

 
104 Disponível em: https://perfil.seade.gov.br/. Acesso em: 07 de março de 2020. 
105 Disponível em: https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo. Acesso em: 19 de agosto de 2020. 
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população paulistana, sendo que, em 2012, do total de indivíduos residentes, 102.784 tinham 

renda de até ½ salário-mínimo106, enquanto 31.660 tinham renda de até ¼ de salário-mínimo.  

Com relação às características físicas, o município de São Paulo abriga duas bacias 

hidrográficas, a saber: a do Alto Tietê, cujos principais rios são o Tietê, o Pinheiros e o 

Tamanduateí, e importantes corpos d'água como a represa Guarapiranga e Billings, que, por sua 

vez, abastecem parte da cidade; e a Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, cujos principais 

rios são o Capivari e o Monos107. Com relação ao tipo de bioma, o município de São Paulo está 

situado nos domínios da Mata Atlântica, sendo que uma parte significativa das áreas verdes 

remanescentes encontra-se localizada em importantes unidades de conservação (SÃO PAULO 

[município], 2017b; SÃO PAULO [município], 2019c). 

Ao todo existem 18 unidades de conservação, sendo 10 localizadas no extremo sul108, 

04 na zona leste109 e 04 na zona norte110 (SÃO PAULO [município], 2019 c). Além das unidades 

de conservação, o território municipal também possui um acampamento do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST), denominado Comuna da Terra Irmã Alberta, localizado na 

Subprefeitura de Perus, em uma área de 100 hectares pertencente à Sabesp e ocupada desde 

2002 (GABANYI, 2015). 

Também existem duas terras indígenas da etnia guarani: 1) a terra indígena Jaraguá, 

localizada a noroeste do município, no território das Subprefeituras de Pirituba e de Perus, onde 

se situam quatro aldeias (Tekoa Ytu, Tekoa Pyau, Itakupé e Itawerá); e 2) a terra indígena 

Tenondé Porã111, onde se situam seis aldeias (Barragem, Krukutu, Kalipety, Yrexakã, 

Guyrapaju e Karay Rexakã), sendo que as quatro primeiras situam-se no município de São 

Paulo, no território da Subprefeitura de Parelheiros, e as duas últimas em São Bernardo do 

Campo (SÃO PAULO (município), 2017b; SÃO PAULO (município), 2019c). 

 
106 O salário-mínimo em 2012 era de R$ 622,00. 
107 De acordo com Martins (2003, p. 172), “o núcleo inicial da cidade surgiu em 1.554 entre os rios Tamanduateí 
e Anhangabaú, pequenos afluentes da margem esquerda do rio Tietê. Ao longo de seus primeiros quatro séculos 
expandiram-se por toda a área relativamente plana, limitada ao norte pelo rio Tietê e sua várzea, sucedida pelos 
contrafortes da serra da Cantareira, e a oeste pelo rio Pinheiros, com sua várzea”. 
108 A saber: Áreas de Proteção Ambiental (APA) Capivari-Monos (municipal), APA Bororé-Colônia (municipal), 
Parque Estadual Fontes do Ipiranga, Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleos Curucutu, Parque Natural 
Municipal Bororé, Parque Natural Municipal Itaim, Parque Natural Municipal Jaceguava, Parque Natural 
Municipal Varginha, Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia, Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Curucutu (federal). 
109 A saber: APA Parque Fazenda do Carmo (estadual), APA Mata do Iguatemi (estadual), APA Várzea do Tietê 
(estadual), Parque Natural Municipal Fazendo do Carmo. 
110 A saber: Parque Estadual da Cantareira, Parque Estadual do Jaraguá, Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) Mutinga (municipal), Parque Estadual Alberto Lofgren - Horto Florestal. 
111 Tais como: São Bernardo do Campo, Itanhaém e São Vicente. 
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Com relação à estrutura organizacional, o governo municipal é composto por 54 

órgãos, sendo 22 secretarias e 32 subprefeituras que compõem a Administração Direta e por 20 

entidades, sendo 06 autarquias, 09 sociedades de economia mista, 02 empresas públicas e 03 

fundações públicas que compõe a Administração Indireta (SÃO PAULO [município], 2017c). 

Os 76 distritos112 do município de São Paulo foram criados na gestão da prefeita Luiza Erundina 

(1989 a 1992), por meio da Lei Municipal nº 11.220, de 20 de maio de 1992113. Já as 32 

subprefeituras114 foram criadas na gestão da prefeita Marta Suplicy (2000 – 2004) pela Lei 

Municipal nº 13.399, de 1º de agosto de 2002, conforme figura que segue.

 
112 A saber: Água Rasa, Alto de Pinheiros, Anhanguera, Aricanduva, Arthur Alvim, Barra Funda, Bela Vista, 
Belém, Bom Retiro, Brás, Brasilândia, Butantã, Cachoeirinha, Cambuci, Campo Belo, Campo Grande, Campo 
Limpo, Cangaíba, Capão Redondo, Carrão, Casa Verde, Cidade Ademar, Cidade Dutra, Cidade Líder, Cidade 
Tiradentes, Consolação, Cursino, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó, Grajaú, Guaianases, Iguatemi, Ipiranga, 
Itaim Bibi, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã, Jaguará, Jaguaré, Jaraguá, Jardim Ângela, Jardim Helena, 
Jardim Paulista, Jardim São Luís, José Bonifácio, Lajeado, Lapa, Liberdade, Limão, Mandaqui, Marsilac, Moema, 
Moóca, Morumbi, Parelheiros, Pari, Parque do Carmo, Pedreira, Penha, Perdizes, Perus, Pinheiros, Pirituba, Ponte 
Rasa, Raposo Tavares, República, Rio Pequeno, Sacomã, Santa Cecília, Santana, Santo Amaro, São Domingos, 
São Lucas, São Mateus, São Miguel, São Rafael, Sapopemba, Saúde, Sé, Socorro, Tatuapé, Tremembé, Tucuruvi, 
Vila Andrade, Vila Curuçá, Vila Formosa, Vila Guilherme, Vila Jacuí, Vila Leopoldina, Vila Maria, Vila Mariana, 
Vila Matilde, Vila Medeiros, Vila Prudente e Vila Sônia, conforme artigo 2º da Lei Municipal nº 11.220, de 20 de 
maio de 1992 (BRASIL, 1992). 
113 A Lei Municipal nº 11.220, de 20 de maio de 1992, institui a divisão geográfica da área do município em 
distritos, revoga a Lei Municipal nº 10.932, de 15 de janeiro de 1991, e dá outras providências. 
114 A saber: 1 - Perus: Anhanguera, Perus; 2 - Pirituba: Jaraguá, Pirituba, São Domingos; 3 - Freguesia/Brasilândia: 
Freguesia do Ó, Brasilândia; 4 - Casa Verde/Cachoeirinha: Casa Verde, Cachoeirinha, Limão; 5 - 
Santana/Tucuruvi: Mandaqui, Santana, Tucuruvi; 6 - Tremembé/Jaçanã: Jaçanã, Tremembé; 7 - Vila Maria/Vila 
Guilherme: Vila Maria, Vila Guilherme, Vila Medeiros; 8 - Lapa: Barra Funda, Lapa, Perdizes, Vila Leopoldina, 
Jaguará, Jaguaré; 9 - Sé: Consolação, Santa Cecília, Bom Retiro, República, Sé, Bela Vista, Liberdade, Cambuci; 
10 - Butantã: Butantã, Morumbi, Raposo Tavares, Rio Pequeno, Vila Sônia; 11 - Pinheiros: Pinheiros, Alto de 
Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim Paulista; 12 - Vila Mariana: Vila Mariana, Saúde, Moema; 13 - Ipiranga: Cursino, 
Ipiranga, Sacomã; 14 - Santo Amaro: Santo Amaro, Campo Belo, Campo Grande; 15 - Jabaquara: Jabaquara; 16 
- Cidade Ademar: Cidade Ademar, Pedreira; 17 - Campo Limpo: Campo Limpo, Capão Redondo, Vila Andrade; 
18 - M´Boi Mirim: Jardim Ângela, Jardim São Luiz; 19 - Socorro: Socorro, Cidade Dutra, Grajaú; 20 - Parelheiros: 
Marsilac, Parelheiros; 21 - Penha: Penha, Cangaíba, Vila Matilde, Arthur Alvim; 22 - Ermelino Matarazzo: 
Ermelino Matarazzo, Ponte Rasa; 23 - São Miguel: São Miguel, Vila Jacuí, Jardim Helena; 24 - Itaim Paulista: 
Itaim Paulista, Vila Curuçá; 25 - Moóca: Brás, Água Rasa, Moóca, Pari, Belém, Tatuapé; 26 - Aricanduva: Carrão, 
Aricanduva, Vila Formosa; 27 - Itaquera: Itaquera, Parque do Carmo, Cidade Líder, José Bonifácio; 28 - 
Guaianases: Guaianases, Lajeado; 29 - Vila Prudente/Sapopemba: Sapopemba, São Lucas, Vila Prudente; 30 - São 
Mateus: São Mateus, São Rafael, Iguatemi; 31 - Cidade Tiradentes: Cidade Tiradentes (SÃO PAULO [Município], 
2002). 
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Figura 4 – Regiões e subprefeituras do município de São Paulo 

 
Fonte: SÃO PAULO (município)115 

 
115 Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/subprefeituras/mapa/index.php?p=14894. Acesso 
em: 30 de agosto de 2017. 
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5 POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS EM AGRICULTURA 
URBANA 

 

5.1 Em âmbito federal 
 

Uma consulta ao site da Câmara dos Deputados revelou que desde a década de 1980 

houve a tentativa de alguns parlamentares de aprovar projetos de leis em âmbito federal com a 

finalidade de instituir programas de hortas domésticas e comunitárias116. Foram propostos 

quatro projetos, respectivamente, em 1980, 1984, 1989 e 1995 que, apesar de terem sido 

aprovados por comissões específicas, não foram convertidos em lei, o que demonstra a falta de 

interesse político em promover incentivos nessa temática. 

Foi somente a partir de 2003, no escopo do Programa Fome Zero (uma política pública 

criada com a finalidade de combater a fome no Brasil por meio da articulação de diversos 

programas públicos e com o apoio das três esferas do governo e da sociedade civil) que surgiram 

ações públicas relacionadas à agricultura urbana em âmbito federal (LOVO, et. al., 2011).  

De acordo com Grisa e Schneider: 

 

O Projeto Fome Zero partiu da premissa do direito humano à 
alimentação117 e do diagnóstico de que este não estava sendo efetivado 
em razão da insuficiência da demanda, da incompatibilidade dos preços 
dos alimentos com o poder aquisitivo da maioria da população e da 
exclusão da população pobre do mercado. Para alterar este cenário, foi 
proposto um conjunto de políticas estruturais que visavam melhorias 
na renda e o aumento da oferta de alimentos básicos, ou seja, era preciso 
mudanças na “ponta” da produção, conferindo prioridade à agricultura 
familiar, e na “ponta” do consumo, de preferência articulando-as 
(GRISA; SCHNEIDER, 2014, p. 138, grifo nosso). 

 

Nesse contexto, o Programa Fome Zero assentou-se sobre três tipos de políticas 

públicas — as estruturais (por exemplo, geração de emprego e renda, reforma agrária e 

incentivo à agricultura familiar); as específicas (por exemplo, cartão alimentação e programa 

 
116 A saber: Projeto de Lei nº 4225, de 03 de dezembro de 1980 (institui o Programa Nacional de Hortas Domésticas 
- Pro-Horta); Projeto de Lei nº 3263, de 10 de abril de 1984 (institui o Programa Nacional de Hortas Domésticas - 
Pro-Horta); Projeto de Lei nº 3996, de 12 de outubro de 1989 (torna obrigatório o cultivo de horta comunitária nas 
escolas que disponham de área cultivável); e Projeto de Lei nº 1166, de 01 de novembro de 1995 (institui o 
"Programa de Apoio à Formação de Hortas Comunitárias" e dá outras providências). 
117 Esse direito social foi regulamentado pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional que definiu 
alimentação adequada como um “direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e 
indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição federal, devendo o poder público adotar as 
políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a SAN da população”, conforme artigo 2º, 
caput, da Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. 
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de alimentação escolar); e as locais (por exemplo, programa de cisternas, restaurantes 

populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos, a serem aplicadas por estados e 

municípios) (LOVO, et. al., 2010).  

O programa da agricultura urbana, com caráter emancipatório, foi previsto como uma 

política específica local necessária ao desenvolvimento da política estrutural da SAN118 

(SANTANDREU; MERZTHAL, 2010; LOVO, et. al., 2011), sendo que a ideia era construir 

alternativas estruturais para enfrentar o problema da fome no país, indo além das medidas 

emergenciais. Contudo, como bem explica Stédile e Carvalho (2010), embora as estatísticas 

revelem que a fome tenha diminuído no país durante a existência do programa Fome Zero, as 

causas do problema não foram alteradas, demonstrando que a política de SAN foi insuficiente 

para atacar a raiz do problema.  

Um dos obstáculos apontados pelos autores está relacionado ao fato de que os 

programas governamentais compensatórios como o Bolsa Família, criado em 2003119 no âmbito 

do Programa Fome Zero120, assim como outros programas similares, embora tenham 

contribuído para a diminuir a insegurança alimentar de milhões de pessoas em situação de 

pobreza, “tendem a ser confundidos com políticas de soberania alimentar quando, de fato, pelo 

seu caráter conjuntural, são considerados como ações emergenciais de minimização da 

insegurança alimentar devido à pobreza extremada” (STEDILE; CARVALHO, 2010, p. 154-

155).  

Na visão de Frei Betto, que foi assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva durante a mobilização social do Programa Fome Zero no período de 2003 e 2004, embora 

o programa Bolsa Família tenha sido relevante, ele unificou os programas sociais e tornou a 

proposta do Fome Zero limitada (FREI BETTO, 2010). 

 A título de comparação, no período de 2003 a 2012, o extinto MDS investiu 

aproximadamente de R$ 99 bilhões no Programa Bolsa Família (MDS, 2012121 apud ÁVILA, 

2013, p. 40), enquanto no mesmo período foram gastos apenas R$ 150 milhões 

aproximadamente em projetos que incluíam produção, processamento e comercialização de 

 
118 Por SAN entende-se a “realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 
em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis”, conforme artigo 3º da Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. 
119 Medida Provisória nº 132, de 20 de outubro de 2003, convertida na Lei Federal n° 10.836, de 09 de janeiro de 
2004. 
120 De acordo com o artigo 4º, inciso I, alínea e do Decreto Federal nº 10.316, de 07 de abril de 2020, em 
decorrência da pandemia provocada pela circulação do vírus SARS-CoV 2, o Governo brasileiro determinou a 
suspensão dos benefícios financeiros do Programa Bolsa Família.  
121 Programas Complementares. Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/programascomplementares. 
Acesso em: 04 de fevereiro de 2012. 
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alimentos (COSTA, 2015), demonstrando a prioridade do governo nas ações emergenciais em 

detrimento de outras ações como é o caso da política pública de agricultura urbana.  

O valor destinado pelo governo federal para institucionalizar a Política Nacional de 

Agricultura Urbana e Perirubana (Pnaup) foi utilizado para desenvolver ações tanto de produção 

quanto de comercialização de produtos da agricultura urbana em parceria com municípios, 

universidades e organizações da sociedade civil. No entanto, a partir de 2013, a ausência de 

financiamento público levou a um processo de descontinuidade das políticas de apoio à 

agricultura urbana que, mesmo com a pressão constante da sociedade civil organizada, agravou-

se ainda mais a partir de 2019 com extinção do MDS e da Coordenadoria de Segurança 

Alimentar e Nutricional (Cosan). 

No Apêndice D, consta um histórico da institucionalização do programa de agricultura 

urbana no contexto nacional que está dividido em 04 períodos que correspondem, 

respectivamente, à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2010) do Partido dos 

Trabalhadores - PT (1º e 2º mandato); gestão da presidente Dilma Rousseff (2011 a 2016) do 

PT (1º e 2º mandato); gestão do presidente Michel Temer (2016 a 2018) do Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) e gestão de Jair Messias Bolsonaro (2019), sem partido. 

 

5.2 Em âmbito estadual 
 

Em âmbito estadual, programas de hortas domésticas e comunitárias foram instituídos 

por alguns estados da Federação a partir do final da década de 1970, sendo que o Estado de São 

Paulo foi pioneiro, ao instituir o programa no ano de 1978, seguido pelos Estados do Rio de 

Janeiro (em 1987), Distrito Federal (em 1992), Espírito Santo (em 1995), Minas Gerais (em 

2000) e Amazonas (em 2017). 

A partir dos anos 2000, foi iniciado um novo ciclo de aprovação de legislações 

estaduais sob a denominação de AUP. Nessa etapa, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Santa 

Catarina, Rio Grande Do Sul, Amazonas e Mato Grosso aprovaram políticas estaduais de apoio 

à AUP, conforme exposto no quadro a seguir: 
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Quadro 5 – Leis estaduais sobre hortas domésticas, comunitárias e agricultura urbana 

Ano Legislação Ementa Estado 
1978 Decreto nº 11.399, de 13 de 

abril de 1978 
Institui o programa hortas domésticas e comunitárias São Paulo 

    
1987 Lei nº 1.106, de 5 de janeiro de 

1987 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de área equivalente a 1% da superfície 
total destinada a construção de conjunto habitacional pela CEHAB à 
criação de hortas comunitárias e dá outras providências. 

Rio de Janeiro 

1998 Lei nº 2.965, de 28 de maio de 
1998 

Cria o programa de hortas comunitárias em terrenos pertencentes ao 
próprio estadual que estejam sem utilização 

Rio de Janeiro 

2019 Lei nº 8.349, de 01 de abril de 
2019 

Institui o programa estadual de incentivo a hortas domésticas e 
comunitárias para população carente em áreas urbanas e rurais 

Rio de Janeiro 

2019 Lei nº 8.366, de 02 de abril de 
2019 

Dispõe sobre a política estadual de apoio à agricultura urbana e dá 
outras providências 

Rio de Janeiro 

    
1992 Lei nº 288, de 04 de julho de 

1992 
Autoriza o governo do distrito federal a reservar áreas nas regiões 
administrativas para implantação do programa denominado hortas 
comunitárias e dá outras providências 

Distrito Federal 

1996 Lei nº 1.041, de 03 de abril de 
1996 

Autoriza o governo do distrito federal a criar o programa das 
microunidades produtoras de alimento para complementação 
nutricional – PRONUTRI e dá outras providências 

Distrito Federal 

2004 Lei nº 3.495, de 14 de 
dezembro de 2004 

Dispõe sobre a implementação da agricultura urbana no distrito 
federal e dá outras providências 

Distrito Federal 

2011 Lei nº 4.654, de 19 de outubro 
de 2011 

Dispõe sobre a adoção de hortas comunitárias por pessoas jurídicas 
de direito público e privado, no âmbito do distrito federal 

Distrito Federal 

2012 Lei nº 4.772, de 27 de 
fevereiro de 2012 

Dispõe sobre diretrizes para as políticas de apoio à AUP no distrito 
federal 

Distrito Federal 

    
1995 Lei n° 5.056, de 23 de junho 

de 1995 
Institui o "programa de hortas comunitárias" e dá outras 
providências. (ação social - meio ambiente) 

Espírito Santo 
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Ano Legislação Ementa Estado 
2002 Lei n° 7.390, de 09 de 

dezembro de 2002 
Dispõe sobre a utilização de áreas urbanas ociosas do domínio público 
de estado do espírito santo para o cultivo de hortas comunitárias e dá 
outras providências 

Espírito Santo 

    
2000 Lei nº 13.456, de 12 de janeiro 

de 2000 
Dispõe sobre a utilização de áreas urbanas ociosas de domínio do 
estado para o cultivo de hortas comunitárias 

Minas Gerais 

2006 Lei nº 15.973, de 12 de janeiro 
de 2006 

Dispõe sobre a política estadual de apoio à agricultura urbana e dá 
outras providências 

Minas Gerais 

    
2009 Lei n° 16.476, de 10 de 

fevereiro de 2009 
Dispõe sobre a política estadual de apoio à agricultura urbana e dá 
outras providências 

Goiás 

    
2017 Lei nº 407, de 2 de agosto de 

2017 
Dispõe sobre a criação do programa de hortas do amazonas. Amazonas 

2019 Lei nº 5.033, 11 de dezembro 
de 2019 

Dispõe sobre a política estadual de apoio à agricultura urbana e dá 
outras providências. 

Amazonas 

    
2018 Lei nº 17.533, de 19 de junho 

de 2018 
Institui a política estadual de apoio à agricultura urbana e estabelece 
outras providências 

Santa Catarina 

    
2018 Lei nº 15.222, de 28 de agosto 

de 2018 
Institui a política estadual de AUP no estado do Rio Grande Do Sul Rio Grande do Sul 

    
2019 Lei nº 10.824, de 05 de 

fevereiro de 2019 
Dispõe sobre a política estadual de apoio à agricultura urbana e dá 
outras providências 

Mato Grosso 

Fonte: próprios autores 
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No Estado de São Paulo, no final da década de 1970, na gestão do governador Paulo 

Egydio Martins (1975 – 1979) da Aliança Renovadora Nacional (Arena) foi publicado o 

Decreto Estadual nº 11.399, de 13 de abril de 1978, que instituiu o Programa Hortas Domésticas 

e Comunitárias com a finalidade de122: 

 

Artigo 2º. (...) 
I - Contribuir para a mobilização das comunidades a fim de encaminhar 
a solução para seus problemas; 
II - Integrar esforços e recursos de órgãos públicos e particulares, 
passíveis de serem mobilizados para a implantação de hortas 
domésticas e comunitárias; 
III - Prestar orientação e assistência técnica aos interessados, 
sensibilizando-os e incentivando-os a uma utilização mais eficiente dos 
recursos próprios e dos recursos da comunidade (SÃO PAULO 
[estado], 1978, grifo nosso).   

 

Embora o ato normativo tenha sido publicado no final da década de 1970, foi somente 

na gestão do governador André Franco Montoro (1983-1987) do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) que constam terem sido adotadas as primeiras medidas 

concretas com a finalidade de implementar o Programa Hortas Domésticas e Comunitárias123.  

De acordo com os dados do Governo do Estado de São Paulo, consta que entre junho de 1983 

e novembro de 1986 só na capital paulista foram implantadas 911 hortas comunitárias / 

escolares; 40.252 hortas domiciliares e 54 espaços para criação de animais, beneficiando 

457.141 pessoas (SÃO PAULO [estado], 1987).  

Na capital paulista também foi elaborado um projeto-piloto na zona leste do município 

que envolveu a participação da Eletropaulo Metropolitana de São Paulo, uma empresa de 

transmissão de energia elétrica que, em conjunto com a Secretaria da Agricultura e com o Fundo 

Social de Solidariedade, ambos do Governo do Estado de São Paulo, elaboraram um Protocolo 

de Ação Conjunta no âmbito do Programa Horta Doméstica e Comunitária, colocando à 

disposição da população extensas áreas de terra pertencentes às faixas de domínio de suas linhas 

de transmissão para horticultura e criação de pequenos animais (SÃO PAULO [estado], 1987).  

Naquela época, a implantação das hortas em conjunto com a comunidade tinha como 

objetivo melhorar a complementação alimentar, fortalecer a agregação comunitária e 

 
122 Artigo 2º do Decreto Estadual nº 11.399, de 13 de abril de 1978. 
123 Além do Programa Hortas Domésticas e Comunitárias, outros programas como o Projeto de Hortas 
Educacionais, o Programa Municipal de Piscicultura, o Programa Estadual de Apicultura, o Programa de Pomares 
Domésticos e o Projeto Apícola, também foram implementados no governo de André Franco Montoro (SÃO 
PAULO [estado], 1987). 
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possibilitar a ocupação de mão de obra excedente, sendo que à Eletropaulo, juntamente com os 

órgãos governamentais, coube garantir a limpeza, o cercamento, a adubação, o fornecimento de 

sementes, matrizes e ferramentas, enquanto a comunidade ficou responsável por fornecer mão 

de obra e cuidar da organização (Eletropaulo, 1985).  

Além das áreas da Eletropaulo, o Programa de Hortas Domésticas e Comunitárias 

também foi implantado em áreas pertencentes à Sabesp, assim como em conjuntos habitacionais 

da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab), em escolas municipais, 

estaduais e federais, em UBS, entre outros locais (informação verbal obtida na entrevista nº 13). 

Em 1986, com a criação do Projeto de Hortas Educacionais, vinculado à Secretaria da 

Educação, também foi iniciada a implantação de hortas em quase 4.000 unidades escolares na 

Região Metropolitana de São Paulo e no interior. Instituições como a Secretaria do Interior, da 

Agricultura e Abastecimento, o Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal e 

o Fundo Social de Solidariedade também deram suporte à criação de pequenos animais em 

sítios ou fundos de quintal nas periferias e em pequenas cidades (SÃO PAULO [estado], 1987).  

Apesar da relevância, o Programa Hortas Domésticas e Comunitárias sofreu diversas 

descontinuidades nas gestões seguintes, mas em alguns municípios paulistas, como o de São 

Paulo, por exemplo, determinadas ações foram levadas adiante (OLIVEIRA, 2017), ainda que 

sofrendo diversas descontinuidades ao longo dos anos. 

 

5.3 Em âmbito municipal  
 

Com a finalidade de implementar o Programa Estadual de Hortas Domésticas e 

Comunitárias no município de São Paulo, na década de 1980, foi firmado um convênio entre o 

Governo do Estado de São Paulo e o Governo Municipal. O convênio, que resultou na 

publicação da Lei Municipal nº 10.453, de 23 de março de 1998, deu origem ao Programa 

Municipal de Hortas Comunitárias no município de São Paulo (SÃO PAULO [município], 

1988).  

Esse programa previu ações de fomento à agricultura a partir do uso de terras 

disponíveis, bem como de fortalecimento de associações comunitárias para a produção coletiva 

de alimentos. Dentre os beneficiários do programa, o convênio priorizou os trabalhadores de 

baixa renda e suas famílias que tivessem interesse em produzir para o consumo próprio e/ou 

vender para complementar a renda (SÃO PAULO [município], 1988). Portanto inseriu, ainda 

que de forma indireta, a temática do combate à fome e da exclusão social na agenda 

governamental municipal. 
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Naquele contexto, diversos terrenos, não apenas de propriedade das empresas 

prestadoras de serviço público como Sabesp e Eletropaulo, mas outros também. Por exemplo, 

conjuntos habitacionais da Cohab, escolas federais, estaduais e municipais e UBS foram 

utilizados para a implantação de hortas comunitárias (informação verbal obtida na entrevista nº 

13).  

Algumas iniciativas criadas no âmbito desse programa perduram até os dias atuais, 

particularmente em áreas da Sabesp e da Eletropaulo e em algumas áreas públicas concedidas 

pelas subprefeituras. No entanto, embora muitos agricultores estejam resistindo a diversas 

formas de pressão provenientes do contexto urbano (SANTOS, 2020), não houve um aumento 

significativo de hortas comunitárias do tipo “de escala” no território municipal, conforme 

classificação de Caldas e Jayo (2019), capazes de suprir as necessidades de consumo de 

alimentos pelos consumidores paulistanos. 

A partir dos anos 2000, novas ações de incentivo à agricultura foram criadas no 

município, inclusive com a promulgação de novos instrumentos legais relacionados à temática. 

A título de exemplo, foi publicada a Lei Municipal nº 13.136, de 09 de julho de 2001124 que 

instituiu a Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal Capivari-Monos, considerada a 

primeira unidade de conservação de uso sustentável criada e gerida pelo município, em uma 

área de 25.100 hectares, que corresponde a cerca de 1/6 do território municipal125 (SÃO 

PAULO [município])126.  

Embora a lei da APA Municipal Capivari-Monos tenha sido promulgada em 2001, 

desde 1996 já existia um grupo de trabalho no âmbito do Conselho do Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Sustentável e Cultura da Paz (Cades) coordenado pela Secretaria Municipal 

do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) que vinha realizando estudos sobre a possibilidade de 

criação de unidades de conservação municipal no extremo sul do município (informação verbal 

obtida na entrevista nº 07).  

Naquele contexto, as atividades desenvolvidas por este grupo de trabalho propiciaram 

uma maior aproximação entre os técnicos do governo municipal e os agricultores da zona sul, 

 
124 A Lei Municipal nº 13.136, de 09 de julho de 2001, que cria a APA municipal do Capivari- Monos e dá outras 
providências. 
125 Localizada no extremo sul da cidade, onde estão situadas diversas propriedades agrícolas, a Lei Municipal nº 
13.706, de 05 de janeiro de 2004 estabelece o zoneamento ecológico-econômico, doravante denominado 
zoneamento geosigal-ambiental, da APA municipal do Capivari-Monos, previu uma Zona de Uso Agropecuário, 
com vistas a regulamentar as áreas de produção agropecuária e extração mineral naquela região. 
126 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/noticias/?p=21481. Acesso 
em: 7 de novembro de 201 
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possibilitando uma maior percepção acerca da complexidade dos problemas vivenciados na 

região (informação verbal obtida na entrevista nº 07).   

Também foi relatado que um dos líderes comunitários naquela época, José Umberto 

Macedo Siqueira, agricultor orgânico falecido em 2004 / 2005, incluiu a vereadora Lucila 

Pizani Gonçalves do PT nos debates sobre agricultura que estavam acontecendo na zona sul do 

município (informação verbal obtida na entrevista nº 07) e, a partir de uma articulação com os 

movimentos de agricultura urbana de outros municípios (informação verbal obtida na entrevista 

nº 05), foram realizados vários eventos promovidos pelo Poder Legislativo com a consequente 

criação do Fórum de AUP da Região Metropolitana de São Paulo127 (BADUE; GONÇALVES, 

2007).  

Em 2002 foi promulgado o Plano Diretor Estratégico (PDE) — Lei Municipal nº 

13.430, de 13 de setembro de 2002 — que estabeleceu novas regras de planejamento, 

interferindo diretamente na delimitação da zona rural e urbana do município de São Paulo. 

Embora houvesse regiões com características tipicamente rurais (por exemplo, reservas 

indígenas e unidades de conservação), o PDE de 2002 considerou todo o território paulistano 

como zona urbana. E, seguindo uma tendência mundial incentivada por organizações 

internacionais, o PDE de 2002 inovou ao criar uma seção específica para regulamentar a 

agricultura urbana (a Seção X inserida no Capítulo II — Do Desenvolvimento Humano e 

Qualidade de Vida) que previu a criação de um programa de agricultura urbana. 

Embora realizada em zona urbana, entendemos que juridicamente os legisladores se 

equivocaram ao utilizar o termo “agricultura urbana”, uma vez que o Estatuto da Terra define 

como rural os imóveis que se destinam à atividade agrária (ou seja, à exploração extrativa, 

agrícola, pecuária ou agroindustrial) independentemente de sua localização — urbana, 

periurbana e rural128 (BRASIL, 1964). Ao mesmo tempo em que usou a terminologia 

“agricultura urbana”, o PDE de 2002 considerou que imóveis destinados à atividade agrícola 

ou atividade de extração mineral, comprovados pelo órgão competente, iriam se enquadrar 

como imóveis rurais129 (SÃO PAULO [município], 2002). Portanto, na tentativa de impulsionar 

a prática da agricultura em uma das metrópoles mais urbanizadas do mundo, ocorreu uma 

 
127 Contando com a participação de diversas instituições públicas e da sociedade civil organizada, este Fórum teve 
por finalidade fomentar, articular e mobilizar pessoas e instituições em prol da AUP, desenvolvendo ações em seis 
áreas, a saber: elaboração de projetos; elaboração da legislação; formação e capacitação / seminários, oficinas e 
pesquisas; comercialização e agregação de valor; comunicação e agroecologia (BADUE; GONÇALVES, 2007).  
128 Artigo 4º, inciso I da Lei Federal nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 
129 Artigo 169, § 2º da Lei Municipal nº 13.430, de 13 de setembro de 2002. 
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confusão jurídica entre os conceitos de imóvel urbano e rural e os conceitos de zona urbana e 

rural.  

Como bem explica Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli (1998), procuradora de justiça 

do Estado de São Paulo, os conceitos de imóvel urbano e rural não se confundem com os 

conceitos de zona urbana e rural, já que “enquanto os dois primeiros referem-se à destinação de 

uso dada ao solo (ao imóvel), os dois últimos dizem respeito à localização do imóvel (do solo), 

independentemente da finalidade com que [o imóvel] é utilizado” (MARTINELLI, 1998, p. 

81).  

Após vigorar por 12 anos, o PDE de 2002 foi revogado pela Lei Municipal nº 16.050, 

de 31 de julho de 2014 que deu nova regulamentação à Política de Desenvolvimento Urbano, 

ao Sistema de Planejamento Urbano e ao PDE no Município de São Paulo. Por esse instrumento 

legal, a zona rural do município de São Paulo foi restabelecida e um outro zoneamento foi 

proposto. Nesse novo zoneamento, a agricultura foi contemplada tanto na zona rural, quanto na 

zona urbana, evidenciando a sua complementaridade. Porém, diferentemente do PDE de 2002, 

em que foi previsto um capítulo específico para tratar da temática da agricultura, no PDE de 

2014, o regramento da atividade agrícola foi previsto de forma esparsa junto às temáticas da 

Política Ambiental, da Política de Habitação Social, do Sistema de Áreas Protegidas, Áreas 

Verdes e Espaços Livres e da Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável (SÃO 

PAULO [município], 2014). 

Com isso, os dispositivos legais presentes no PDE de 2002 que estimulavam “a cessão 

de uso dos terrenos particulares para o desenvolvimento, em parceria, de programas de combate 

à fome e à exclusão social, por meio da agricultura urbana”130 e “o aproveitamento dos terrenos 

públicos não utilizados ou subutilizados, em programas de agricultura urbana de combate à 

exclusão social”131 não foram contemplados no texto do novo PDE132.  

De qualquer modo, os dispositivos legais sobre agricultura presentes no PDE de 2002 

foram fundamentais para dar a base legal para a criação dos Núcleos de Agricultura Urbana 

(NAU) em áreas livres (terrenos dominicais) dos territórios das subprefeituras. 

Os NAUs foram pensados pelos técnicos da SMVA e implantados na zona leste do 

município de São Paulo. Em linhas gerais, tinham a finalidade de criar hortas comunitárias para 

comunidades em situação de vulnerabilidade social com os seguintes objetivos: 1) promover a 

 
130 Artigo 52, inciso I da Lei Municipal nº 13.430, de 13 de setembro de 2002. 
131 Artigo 52, inciso II da Lei Municipal nº 13.430, de 13 de setembro de 2002. 
132 Entretanto, o PDE de 2014 previu a criação de um Polo de Desenvolvimento Econômico Rural Sustentável e 
de Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
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inclusão social por meio do resgate da cidadania e da geração de renda e saciar a fome; 2) 

ocupar áreas públicas degradadas; e 3) criar uma cooperativa ou associação para que os 

agricultores pudessem obter renda a partir da produção (informação verbal obtida na entrevista 

nº 29). 

 

A ideia era criar um programa experimental em agricultura urbana para 
ver se funcionava, quem eram os atores, se e como iam comercializar, 
se as pessoas, os proprietários dos terrenos particulares, por exemplo, 
iriam se interessar por isso. Então fomos mapeando as informações e 
percebemos que o pessoal gostava do projeto, porque era um projeto 
relativamente simples. A ideia era transformar aquele lugar em uma 
destinação específica, ou seja, em polos de produção de alimentos. 
Então o primeiro passo foi criar uma lei para regulamentar, para ter um 
start, para ter uma base legal para se apoiar, porque senão não tem como 
fazer nada. E a cidade de São Paulo é muito feliz por ser uma das poucas 
cidades no mundo que tem uma lei de agricultura urbana (informação 
verbal obtida na entrevista nº 04). 

 

O sucesso do primeiro núcleo foi tão grande que, posteriormente, o governo municipal, 

por meio da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, chegou a desenvolver um relatório 

em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no âmbito do 

projeto Casulo, em que foram listadas outras 14 áreas em que é possível se implantar a 

agricultura na cidade (a saber: São Mateus, Vila Prudente, Itaim, Mooca, Guaianases, Vila 

Mariana, Itaquera e Butantã) que beneficiariam em torno de 309 famílias e 1.545 pessoas. 

Contudo, com a mudança de gestão política, as ações de criação de novos NAUs foram 

descontinuadas “sem terem sido esclarecidas as causas” (MACHADO133, 2007, p. 55 apud 

SUZUKI, sem data, p. 4). 

 

Com a mudança de gestão, da Marta para o Serra, a gente já não sabia 
mais se a Prefeitura iria continuar apoiando os NAUs e, em cerca de 
três meses, no máximo, houve o total “desmonte” do projeto. A 
Coordenadoria de Saúde deixou de fazer o pagamento da segurança do 
Núcleo. Com isso, as tubulações para irrigação foram roubadas. Depois 
passaram a não mais pagar a luz elétrica e encerraram o projeto assim 
que seu último beneficiário se retirou do campo de plantio, levando à 
total descontinuidade das ações realizadas, especialmente em 
decorrência de mudanças nas diretrizes e prioridades do programa 
voltadas ao município pelo novo governo eleito. Então o grupo de 
agricultores, que já tinha guardado uma parte do dinheiro da 

 
133 MACHADO, Ibirá Perrucci Toledo. Vivendo da terra em chão de concreto; Considerações acerca da agricultura 
na metrópole de São Paulo. 2007. Trabalho de Graduação Individual (Departamento de Geografia/FFLCH/USP), 
2007. 
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comercialização dos produtos da horta, desistiu de fazer a associação, 
porque já não tinham mais nenhuma garantia de que o Programa iria 
continuar, e foi exatamente isso que aconteceu (informação verbal 
obtida na entrevista nº 29). 

 

No mesmo período de criação dos NAUs, a Câmara Municipal deu início aos debates 

em torno do Projeto de Lei nº 234, de 26 de abril de 2003 que, posteriormente, deu origem ao 

Programa de Agricultura Urbana e Periurbana (Proaurp).  

 

A ideia era beneficiar as pessoas que mais precisavam, em que o tecido 
social estava mais rompido. Precisávamos dar oportunidade de trabalho 
e renda para as pessoas que tinham mais dificuldade de serem inseridas 
no mercado de trabalho por conta de uma série de motivos: idade 
avançada, baixa escolaridade, baixa qualificação profissional, pessoas 
desempregadas, moradores de rua, dependentes químicos etc. Então a 
ideia era ajudar vários tipos de públicos (informação verbal obtida na 
entrevista nº 04). 

 

Com a publicação da Lei Municipal nº 13.727, de 13 de janeiro de 2004, o programa 

passou a ter os seguintes objetivos: a) combater a fome; b) incentivar a geração de emprego e 

renda; c) promover a inclusão social; d) incentivar a agricultura familiar; e) incentivar a 

produção para o autoconsumo; f) incentivar o associativismo; g) incentivar o agroecoturismo; 

h) incentivar a venda direta do produtor; i) reduzir o custo do acesso ao alimento para os 

consumidores de baixa renda (SÃO PAULO [município], 2004a).  

Assim, com fundamento no PDE de 2002 e na legislação que instituiu o Proaurp, coube 

ao governo municipal desenvolver ações no âmbito da agricultura em todo o território 

municipal. 

 

Nós, servidores públicos, só podemos trabalhar em cima da legislação; 
não tem outra forma. Então ter uma legislação foi fundamental, senão 
nós não poderíamos trabalhar com agricultura. O que as pessoas 
chamam de “burocracia”, porque tem que seguir a lei, para nós é o que 
nos dá segurança de trabalho134 (informação verbal obtida na entrevista 
nº 10). 

 
134 O(a) entrevistado(a) se refere ao princípio da legalidade que está expressamente previsto na nossa Constituição 
Federal em seu art. 37, caput, que dispõe que ‘’a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência’’. No entendimento do Professor de Direito Administrativo 
Hely Lopes Meireles, “a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, 
em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se 
pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 
conforme o caso” (MEIRELLES, 1998, p. 67). Assim, a legislação é a ferramenta de trabalho do servidor público, 
sem ela, não há fundamento para a sua ação e nada pode por ele ser feito. 
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O depoimento acima exposto contribui para esclarecer a importância da legislação 

como “ponto de partida” ou pré-condição para institucionalizar o programa público e servir de 

instrumento para obrigar os governos a desenvolverem ações públicas em benefício da 

sociedade.  

Como bem explica Maria Lucia Refinetti Martins, em uma sociedade patrimonialista, 

como a brasileira, na qual as relações sociais são tradicionalmente as de favor e dependência, o 

reconhecimento de direitos e garantias por lei não é pouco avanço, por isso a legislação é 

fundamental para dar sustentação jurídica às conquistas sociais. Porém, “só as leis nada 

asseguram, apenas abrem espaço para a ação dos movimentos sociais e da sociedade organizada 

de modo geral, mas se tornam letra morta se não houver interlocutores constituídos para fazer 

pressão social” (MARTINS, 2003, p. 171-172). 

Há diversas formas de fazer pressão social junto aos Governos, sendo que uma delas 

ocorre por meio da incidência em políticas públicas, termo traduzido da palavra em inglês 

advocacy e inspirado na palavra lobby, que, embora tenham conteúdos parecidos, não se 

confundem. O lobby diz respeito a “acordos políticos que beneficiem grupos econômicos, 

privados e políticos, isto é, não interesses públicos, mas privados”135, enquanto o advocacy se 

refere a “acordos políticos que beneficiam o público em geral e que envolvem um processo de 

mobilização política da sociedade civil”136 (CHOY, 2005). 

Para Libardoni137, a palavra advocacy denota:  

 

iniciativas de incidência ou pressão política, de promoção e defesa de 
uma causa e/ou interesse, e de articulações mobilizadas por 
organizações da sociedade civil com o objetivo de dar maior 
visibilidade a determinadas temáticas ou questões no debate público e 
influenciar políticas visando à transformação da sociedade 
(LIBARDONI, 2000, p. 2). 

 

Em linhas gerais, a incidência ou advocacy permite intervir na formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas a partir de informações e dados sobre uma 

 
135 Original: “acuerdos políticos que beneficien a grupos económicos, particulares, políticos, es decir intereses no 
públicos sino privados”. 
136 Original: “acuerdos políticos que beneficien a la ciudadanía en general, que impliquen um proceso de 
movilización política de la sociedad civil”. 
137 Segundo Libardoni, “advocacy tem origem na palavra advocare, do latim, que significa ajudar alguém que está 
em necessidade. Em inglês, provém do verbo to advocate. Mas como advocacia e advogar, em português, referem-
se fundamentalmente a atividades de natureza legal ou jurídica, preferimos traduzir advocacy como defender e 
argumentar em favor de uma causa, uma demanda ou uma posição” (LIBARDONI, 2000, p. 2).  
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causa ou um projeto que esteja em discussão ou debate com o fim de influenciar autoridades a 

tomarem decisões que sejam mais favoráveis a determinados grupos e/ou interesses vinculados 

a interesses públicos. No Brasil, particularmente, o advocacy é de suma importância, já que o 

conteúdo de muitas legislações é o resultado de relações de poder desiguais presentes na 

sociedade. 

Considerando que as legislações reconhecem (ou não) direitos, Boaventura de Souza 

Santos explica que o enraizamento do direito nas relações de poder e na política (e vice-versa) 

pode ser visto sob três perspectivas distintas:  

 

Direito configurativo é um direito que reflete uma determinada 
configuração das relações de poder. Se estas relações de poder forem 
desiguais e destinadas a produzir injustiça e opressão, o direito será 
igualmente injusto e opressivo;  

 
Direito reconfigurativo é um direito em processo de ser utilizado de 
modo a alterar as relações de poder e a reconfigurar a correlação de forças 
na sociedade. O direito reconfigurativo é o que está subjacente àquilo que 
tenho vindo a denominar o uso contra hegemônico do direito, (...);  

 
Direito preconfigurativo é um direito expressivo ou performativo, um 
direito que expressa, na prática, a antecipação de uma sociedade 
diferente, baseada num conjunto de relações de poder totalmente distintas 
(SANTOS, 2016, p. 357 – 358, grifo nosso). 

 

A partir de uma concepção de direito reconfigurativo, o autor menciona que 

precisamos “des-pensar” o Direito ou “re-inventá-lo” para adequá-lo às reivindicações 

normativas de grupos oprimidos e movimentos sociais que lutam por justiça social, mas 

esclarece que isso pressupõe, dentre outras condições, que a mobilização jurídica seja parte de 

uma mobilização política mais ampla, reconfigurando as relações de poder predominantes na 

sociedade (SANTOS, 2016). Considerando a experiência política vivenciada no Brasil, onde a 

lógica dos interesses privados prevalece sobre a lógica dos direitos coletivos, a perspectiva 

jurídica apresentada por Boaventura de Souza Santos é extremamente pertinente e necessária 

para o contexto brasileiro.  

 

5.3.1 Estrutura organizacional do Programa de Agricultura Urbana e Periurbana 

(Proaurp)  
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Desde sua criação, no final da década de 1980, até o início dos anos 2000, o Programa 

Hortas Comunitárias, criado na gestão do então prefeito Jânio da Silva Quadros (1986 – 1988), 

ficou sob os cuidados dos técnicos (agrônomos) da Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral (Cati), atual Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), e da 

Secretaria Municipal de Abastecimento (Semab), antiga Secretaria de Abastecimento (Sebas). 

Os primeiros ficaram responsáveis por implantar e dar assistência técnica às hortas comerciais, 

enquanto os últimos ficaram responsáveis pelas hortas de caráter educativo, terapêutico e para 

autoconsumo (informação verbal obtida na entrevista nº 22).  

 

Figura 5 – Programa hortas comunitárias 

 
Fonte: próprios autores 

 

Após a criação do Proaurp, na gestão da então prefeita Marta Suplicy (2001 a 2004), 

os técnicos da Semab que trabalhavam no âmbito do Programa de Hortas Comunitárias foram 

transferidos para a Escola Municipal de Jardinagem na SVMA138 (SÃO PAULO [município], 

2004). Com a publicação do primeiro regulamento do Proaurp139, a implementação das ações 

previstas no Proaurp foi atribuída às subprefeituras e a mais 04 Secretarias, a saber: Verde e do 

Meio Ambiente; Saúde; Abastecimento e Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade140 (SÃO 

PAULO [município], 2004b). Também foi formado um Grupo Executivo Intersecretarial, 

composto por um representante de cada Secretaria, que ficou sob a coordenação da SVMA141 

(SÃO PAULO [município], 2004c).  

 

 

 
138 Artigo 1º do Decreto Municipal nº 45.084, de 4 de agosto de 2004. 
139 Decreto Municipal nº 45.665, de 29 de dezembro de 2004. 
140 Artigo 3º do Decreto Municipal nº 45.665, de 29 de dezembro de 2004. 
141 Artigo 4º do Decreto Municipal nº 45.665, de 29 de dezembro de 2004. 
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Figura 6 – Primeiro regulamento do Proaurp 

 
Fonte: próprios autores 

 

Na gestão do prefeito José Serra (janeiro de 2005 a fevereiro de 2006) foi publicado 

um decreto determinando a extinção da Semab142 (SÃO PAULO [município], 2005a), sendo 

que os assuntos atinentes à agricultura ficaram sob a responsabilidade da Supervisão Geral de 

Abastecimento, vinculada à Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras 

(SMSP)143 (SÃO PAULO [município], 2005b). Embora não tivesse mais o status de secretaria, 

a Supervisão, que ficou sob o comando de José Roberto Graziano (agrônomo), teve total 

autonomia para tratar dos assuntos da pasta durante a gestão do então prefeito José Serra e a 

gestão seguinte, do prefeito Gilberto Kassab (informação verbal obtida na entrevista nº 22). 

No primeiro ano de gestão do prefeito Gilberto Kassab (março de 2006 a dezembro de 

2012), foi oficializada a criação da primeira Casa da Agricultura Ecológica (CAE) no município 

de São Paulo144 (SÃO PAULO [município], 2006a), vinculada a SVMA e gerenciada em 

parceria com as Subprefeituras de Parelheiros e de Capela do Socorro145 (SÃO PAULO 

[município], 2006a). 

 
142 Artigo 3º, inciso I, do Decreto Municipal nº 45.683, de 1º de janeiro de 2005. 
143 Artigo 2º, inciso VI, do Decreto Municipal nº 45.853, de 27 de abril de 2005. 
144 Artigo 1º e parágrafo único, do Decreto Municipal nº 47.280, de 16 de maio de 2006. Localizada na zona sul 
do município e instalada na Subprefeitura de Parelheiros, a CAE recebeu o nome de “José Umberto Macedo 
Siqueira” em referência ao agricultor orgânico e líder comunitário local, falecido na época, que se destacou na 
elaboração de políticas públicas voltadas à agricultura no município de São Paulo. 
145 Artigo 1º e 2º do Decreto Municipal nº 47.280, de 16 de maio de 2006. Coube aos técnicos da CAE “José 
Umberto Macedo Siqueira” dar apoio aos agricultores urbanos e periurbanos, seus familiares e interessados, 
prioritariamente, dos Distritos de Parelheiros, Marsilac e Grajaú. 



97 
 

No mesmo ano, a SVMA, que, na época, estava sob o comando de Eduardo Jorge 

(médico sanitarista, filiado ao Partido Verde – PV), passou por um processo de reestruturação 

que culminou na criação dos Núcleos de Gestão Descentralizada (NGD)146, posteriormente 

denominados Departamentos de Gestão Descentralizada (DGD)147 (SÃO PAULO [município], 

2009).  

Cada DGD passou então a ser composto por uma Coordenadoria de Fiscalização 

Ambiental, uma Coordenadoria de Educação Ambiental e uma Coordenadoria de 

Biodiversidade, sendo que as atribuições de assistência técnica às hortas institucionais e de 

autoconsumo ficaram sob a responsabilidade da Coordenadoria de Biodiversidade (algumas 

vezes em conjunto com a Coordenadoria de Educação Ambiental), enquanto a Divisão Técnica 

da Escola Municipal de Jardinagem, vinculada ao Departamento de Educação Ambiental 

(DEA) da Universidade Livre do Meio Ambiente e Cultura de Paz (Umapaz), coube ministrar 

os cursos (informação verbal obtida nas entrevistas nº 09, 13 e 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
146 Decreto Municipal nº 47.949, de 04 de dezembro de 2006.  
147 Decreto Municipal nº 47.949, de 04 de dezembro de 2006.  
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Figura 7 – Gestão do Prefeito José Serra (janeiro de 2005 a fevereiro de 2006) e Prefeito 

Gilberto Kassab (março de 2006 a dezembro de 2012) 

 
 

Fonte: próprios autores 
 

Em 2010, novo decreto conferiu nova regulamentação ao Proaurp148, transferindo a 

coordenação do Proaurp para o Departamento de Políticas de Abastecimento da Supervisão 

Geral de Abastecimento149, lotado na SMSP. 

Nessa nova fase, as atribuições de cada secretaria foram definidas com maior clareza. 

Ao Departamento de Políticas de Abastecimento da Supervisão Geral de Abastecimento coube 

a assistência técnica e o apoio logístico às hortas comerciais / hortas para geração de renda 

juntamente com as CAE150 (SÃO PAULO [município], 2010d), enquanto às Coordenadorias 

de Biodiversidade e de Educação Ambiental, vinculadas aos DGD, couberam as atribuições de 

implantação e assistência técnica às hortas institucionais e para autoconsumo. Já à Escola 

Municipal de Jardinagem coube fornecer a formação pedagógica. As subprefeituras, por sua 

vez, ficaram com a responsabilidade de “apoiar a implementação do Programa, oferecendo 

 
148 Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010. 
149 Artigo 5º do Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010. 
150 Artigo 3º, inciso I, do Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010. 
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suporte logístico no preparo dos terrenos e na distribuição dos insumos e do material 

necessário”151 (SÃO PAULO [município], 2010d). 

Também foram criadas outras CAE152, a saber: a da unidade leste e norte153, que 

também ficaram sob a responsabilidade da SMSP, a quem coube disponibilizar os locais de 

instalação e os recursos materiais necessários à sua manutenção, enquanto ao Departamento de 

Políticas de Abastecimento da Supervisão Geral de Abastecimento coube o gerenciamento e a 

disponibilização de recursos humanos154 (SÃO PAULO [município], 2010d).  

 

Figura 8 – Nova regulamentação do Proaurp 

 
 

Fonte: próprios autores 
 

Em 2014, na gestão do Prefeito Fernando Haddad (2013 a 2016), uma nova 

reestruturação transferiu a Supervisão Geral de Abastecimento da SMSP para a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (SMTE)155 (SÃO PAULO 

 
151 Artigo 3º, inciso III, do Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010. 
152 Artigo 4º, inciso I, II e III, do Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010. 
153 A CAE da unidade leste foi implantada no Parque do Carmo. Enquanto a CAE da unidade norte não criada. 
154 Artigo 4º e parágrafo único, inciso I e II, do Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010. 
155 Artigo 1º, inciso II, do Decreto Municipal nº 54.888, de 28 de fevereiro de 2014. Pelo Decreto Municipal nº 
50.995, de 16 de novembro de 2009, a nomenclatura “Secretaria Municipal do Trabalho” foi alterada para 
“Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho” (SMTE). Posteriormente, pelo Decreto 
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[município], 2014a). No ano seguinte, a Supervisão Geral de Abastecimento foi transformada 

em Cosan156 (SÃO PAULO [município], 2015), que ficou responsável pelo Departamento de 

Abastecimento157 (SÃO PAULO [município], 2015). 

 

Figura 9 – Gestão do Prefeito Fernando Haddad (2013 a 2016) 

 
 

Fonte: próprios autores 
 

Na gestão dos prefeitos João Doria e Bruno Covas do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) (2017 a 2020), a CAE da unidade norte, embora não implementada, foi 

suprimida da estrutura organizacional158 (SÃO PAULO [município], 2018). Além disso, uma 

nova reestruturação organizacional transferiu a Cosan para a Secretaria Municipal das 

 
Municipal nº 53.869, de 26 de abril de 2013, a denominação da “Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e do Trabalho” foi alterada para SDTE. Em 2017, pelo Decreto Municipal nº 57.576, de 1º de janeiro 
de 2017, a denominação “Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo” foi alterada 
para “Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo” (SMTE). Por fim, pela Lei Municipal nº 16.974, de 
23 de agosto de 2018, a “Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo” passou a ser denominada 
“Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico” (SMDE). 
156 Artigo 1º e parágrafo único, do Decreto Municipal nº 56.399, de 9º de setembro de 2015 (SÃO PAULO 
[Município], 2015c). 
157 Artigo 1º e artigo 7º do Decreto Municipal nº 56.399, de 9 de setembro de 2015 (SÃO PAULO [Município], 
2015). 
158 Artigo 44, inciso VI, do Decreto Municipal nº 58.153, de 22 de março de 2018. 
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Subprefeituras159 (SÃO PAULO [município], 2019a), enquanto na SVMA os DGD foram 

suprimidos da estrutura organizacional160 (SÃO PAULO [município], 2019b).  

 

Figura 10 – Gestão dos Prefeitos João Doria e Bruno Covas do PSDB (2017 a 2020) 

 
Fonte: próprios autores 

 

Do exposto, percebemos que houve uma redução da estruturação organizacional para 

atender o Proaurp, especialmente para atender as hortas institucionais e de autoconsumo que 

ficaram sem o atendimento à assistência técnica e à formação pedagógica nos territórios que 

antes eram atendidos pelos DGD.  

 
159 Conforme o artigo 16 e incisos, do Decreto Municipal nº 58.596, de 07 de janeiro de 2019, a Coordenadoria 
permaneceu responsável pelo: 1) Departamento de Agricultura e Abastecimento; 2) Departamento de Segurança 
Alimentar e Agricultura, cuja denominação foi alterada para Departamento de Agricultura; 3) Supervisão de 
Engenharia e Manutenção, além dos equipamentos descentralizados vinculados às unidades ora remanejadas, 
conforme artigo 19 e incisos e artigo 20 e incisos, e artigo 16 e incisos do Decreto Municipal nº 58.596, de 07 de 
janeiro de 2019; 
160 Artigo 52, inciso III do Decreto Municipal nº 58.625, de 08 de fevereiro de 2019. 
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5.3.2 Tipos de hortas previstas nos programas  

 

Adão Luiz Castanheiro Martins (2006), engenheiro agrônomo da PMSP, classifica as 

hortas em: 1) horta comercial, sendo pequena aquela que visa à complementação de renda ou 

mesmo aquela em casas com quintais grandes, e a grande horta, aquela que é a principal fonte 

de renda do agricultor; 2) horta institucional, aquela que tem finalidade didática / educativa nas 

escolas, podendo servir para abastecer instituições (ex.: orfanatos, asilos, entre outros); 3) horta 

para autoconsumo, também chamada de doméstica, que se destina ao abastecimento de uma 

família; 4) horta comunitária, em que há várias pessoas ou famílias envolvidas dividindo os 

trabalhos, as despesas e os produtos (adaptado de MARTINS, 2006), cujas características estão 

descritas nos itens. 

 

5.3.2.1 Hortas comunitárias  

 

De acordo com Mary Beth Pudup (2008), o termo “hortas comunitárias” remete a 

diferentes tipos de espaços cultivados que vão desde lotes vagos em um bairro qualquer até 

instalações no interior das escolas e prisões. No geral, essas hortas se constituem como locais 

de convivência entre as pessoas, permitindo uma maior aproximação com a natureza. Contudo, 

considerando a diversidade de participantes, existe uma dificuldade em compreender as 

estratégias e motivações que permeiam as ações dos participantes, já que cada pessoa ou grupo 

pode dar diferentes significados às atividades nas hortas comunitárias, especialmente no que 

tange a quem se beneficia delas diretamente e a como se promove o desenvolvimento 

comunitário.  

Segundo a autora, o termo “comunitário” pode significar o envolvimento de pessoas 

que compartilham a proximidade do bairro, mas que não têm qualquer afinidade, já que os 

vizinhos nem sempre são amigos, muito menos conformam uma comunidade. Também pode 

significar uma circunstância de vida compartilhada (por exemplo, encarceramento). Há casos 

ainda em que a proximidade do bairro não é requisito para participar de uma horta comunitária, 

já que os participantes podem residir em outras partes da cidade (KURTZ, 2001161 apud 

PUDUP, 2008). Nesse caso, o termo “comunitário” tem mais relação com o compartilhamento 

de uma afinidade consciente (por exemplo, uma causa ambiental).  

 
161 KURTZ, H. Differentiating multiple meanings of garden and community. Urban Geography 22 (7), 2001. 



103 
 

O termo “comunitário” também pode estar relacionado ao desejo de manter um terreno 

cultivado em uma área urbana de forma coletiva em que membros da comunidade participantes 

desfrutam de direitos de colheita convencionados, assim como pode denotar um conjunto de 

lotes cultivados individualmente com um arranjo no qual os membros participantes contribuem 

com dinheiro para custear o uso da água, das ferramentas e/ou da manutenção geral de espaços 

comuns, como cercas e caixas de compostagem, sendo que os alimentos podem ser consumidos 

pelos próprios agricultores ou serem vendidos em mercados formais ou informais e para 

restaurantes sofisticados que procuram produtos frescos cultivados localmente. Há outros casos 

ainda em que os alimentos cultivados são doados a outras pessoas desfavorecidas (pobres, sem-

teto, idosos) como uma espécie de retribuição da comunidade (PUDUP, 2008). 

No caso do município de São Paulo, existem hortas comunitárias em terrenos das 

subprefeituras, em áreas das empresas prestadoras de serviço público, como Sabesp, Enel e 

Transpetro, em áreas particulares, por exemplo, as de associações com fins sociais, em terrenos 

abandonados, em escolas, em UBS, em praças, dentre outros. Há agricultores que cultivam 

individualmente ou coletivamente e, no geral, comercializam na porta da propriedade, em 

feiras, mercados, entre outros locais. Contudo, como bem explica André Biazoti (2020), ainda 

existem poucas informações sistematizadas sobre as hortas comunitárias no município de São 

Paulo em decorrência da falta de levantamentos de dados tanto pelo governo municipal quanto 

pelas universidades.  

A partir de 2012, alguns grupos  que trabalham com agricultura urbana em São 

Paulo começaram a fazer mapeamentos colaborativos com a finalidade de identificar as 

iniciativas de hortas comunitárias. Dentre os levantamentos realizados, Biazoti (2020) indica 

que o mais completo foi realizado pelo Movimento Urbano de Agroecologia (Muda SP) que, 

por sua vez, identificou informações não apenas das hortas comunitárias e institucionais 

existentes no município, mas também de outros locais correlacionados, como restaurantes, 

feiras e mercados que comercializam produtos orgânicos e agroecológicos.  

Segundo o autor: 

 

Tal levantamento carece de visitas técnicas em todas as propriedades 
assinaladas e de um maior aprofundamento para reconhecimento destas 
práticas, de suas dinâmicas, de suas características e de suas formas de 
atuar no território. No entanto, é um importante exercício de localização 
de experiências antes invisibilizadas que pode preencher uma lacuna de 
informação existente no campo científico (BIAZOTI, 2020, p. 119). 
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Conforme a figura a seguir, o levantamento realizado pelo Muda SP indicou em 

vermelho a localização tanto das hortas comunitárias quanto das hortas institucionais; em verde, 

as hortas pertencentes aos agricultores vinculados à Associação de Agricultores da Zona Leste 

(AAZL); em amarelo, os agricultores vinculados à Cooperativa Agroecológica dos Produtores 

Rurais e de Água Limpa da Região Sul de São Paulo (Cooperapas) e os cooperados da 

Associação de Pequenos Agricultores Familiares do Jardim Damasceno (Apafa); e em roxo a 

localização da Comuna da Terra “Irmã Alberta”.  

 

Figura 11 – Hortas comunitárias em São Paulo 

 
 

Fonte: Muda SP (2017162 apud BIAZOTI, 2020) 
 

 
162 MOVIMENTO URBANO DE AGROECOLOGIA (Muda). O que é o Muda-SP e Mapa da Mudança. Acesso 
em dezembro, 2017. Disponível em http://muda.org.br. 
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Apesar da importância das hortas comunitárias, o município de São Paulo ainda não 

aprovou uma legislação específica para substituir a Lei Municipal nº 10.453, de 23 de março 

de 1988, que referendou o convênio celebrado entre o governo municipal e o estadual no âmbito 

do “Programa Hortas Comunitárias". Embora a lei que institui o Proaurp em nenhum momento 

utilize o termo “hortas comunitárias”, na prática essa legislação acaba instruindo a ação dos 

implementadores na criação de hortas comunitárias, exceto naquelas criadas em praças, por 

possuírem uma legislação específica163.  

Entretanto, após uma consulta ao site da Câmara Municipal de São Paulo, 

identificamos a propositura de alguns projetos de leis, conforme o quadro a seguir, mas que por 

motivos de ordem diversa até o momento não foram convertidos em lei. 

 
163 Em anos recentes, partes de algumas praças públicas vêm sendo reivindicadas coletivamente por determinados 
grupos que têm interesse na implantação de hortas comunitárias. Embora seja um espaço de usos diversos, nem 
sempre a implantação das hortas comunitárias é aceita pela comunidade do bairro em que a praça está localizada, 
gerando conflitos de interesses. Por esse motivo, em 2015 foi promulgada a Lei Municipal nº 16.212, que dispôs 
sobre a Gestão Participativa das Praças do município de São Paulo. 
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Quadro 6 – Projetos de lei sobre programas de hortas comunitárias 

Projeto de Lei nº Ementa Vereador Situação 
665/1993 Isenta do pagamento do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) os proprietários de imóveis destinados a 
hortas comunitárias, e dá outras providências 

Arselino 
Tatto 

Parecer desfavorável. Ilegalidade 

850/1993 Dispõe sobre incentivo fiscal para terrenos cedidos às 
sociedades de amigos de bairros, para implantação de 
horta comunitária, e dá outras providências 

Osvaldo 
Sanches 

Parecer desfavorável. Não explicita os valores de 
renúncia de receita envolvidos na isenção parcial 
de IPTU e nem indica as dotações orçamentárias a 
serem anuladas com a redução de receita 

353/1998 Dispõe sobre o aproveitamento dos terrenos municipais 
livres, localizados sob as linhas de transmissão de 
eletricidade, como hortas comunitárias e dá outras 
providências 

Dito Salim Parecer desfavorável. Ilegalidade. Arquivado sem 
recurso do autor 

290/2000 Autoriza o executivo a celebrar convênio com entidades 
assistenciais e comunitárias para ocupação de áreas 
municipais ociosas para o cultivo de hortas 

Bruno 
Feder 

Parecer desfavorável. Ilegalidade e 
inconstitucionalidade. Arquivado sem recurso do 
autor 

033/2006 Institui o programa municipal de hortas comunitárias, 
no município de São Paulo, e dá outras providências 

Ricardo 
Montoro 

Embora tenha recebido parecer favorável nas duas 
audiências realizadas, o projeto foi arquivado 

303/2017 Dispõe sobre o uso de bens e áreas públicas para 
desenvolvimento de jardins comunitários, paisagismo, 
hortas orgânicas urbanas e permacultura, e dá outras 
providências 

Aline 
Cardoso 

 

421/2019 Institui o programa horta da comunidade no município 
e dá outras providências 

Reis Em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo 

Fonte: próprios autores 
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Os benefícios da implantação de hortas comunitárias são inúmeros. Além de 

permitirem o cumprimento da função social da terra por meio do uso dos espaços ociosos, elas 

também possibilitam a produção de alimentos orgânicos por indivíduos e núcleos familiares 

que, de outra forma, não teriam acesso a esses produtos. Também promove a integração social 

entre os(as) próprios(as) agricultores(as) e a aproximação entre agricultores e consumidores, 

assim como a reintegração da comunidade. Para André Biazoti: 

 

A existência de uma horta comunitária no interior de um bairro pode 
possibilitar um espaço de convivência e interação social que transcende 
a garantia de segurança alimentar e nutricional da região. Além de 
benefícios ambientais e de saúde, a horta pode se configurar como um 
espaço de articulação política e desenvolvimento comunitário que 
envolve dimensões profundas na criação de laços de confiança e na 
enunciação de utopias (BIAZOTI, 2020, p. 13). 

 

No âmbito do Proaurp, embora a concessão da terra possa ocorrer de forma comunal, 

isso não significa que a apropriação do espaço acontecerá de forma coletiva. Pelo contrário, há 

casos em que a apropriação da terra ocorresse de forma individual pelos beneficiários da política 

pública. Nesse caso, como os canteiros são apropriados individualmente, cada agricultor planta 

e vende os produtos separadamente dos demais. Já nas áreas onde os canteiros são apropriados 

coletivamente, os grupos trabalham em regime de colaboração e fazem o “uso comum” dos 

recursos naturais — terra, água, sementes, adubo, ferramentas, entre outros — presentes na área 

concedida e plantam e vendem os produtos coletivamente.  

Cada uma dessas formas de gestão tem os seus pontos positivos e negativos, de modo 

que a governança comunal da área parece ser o maior desafio a ser enfrentado. No caso das 

áreas geridas pela Sabesp, por exemplo, a empresa concessionária optou pela elaboração de um 

documento (o Regimento Interno) em que constam os direitos e deveres de cada uma das partes, 

com o objetivo de evitar conflitos entre os próprios agricultores e entre os agricultores e a 

empresa concessionária. Já no caso da Enel, a empresa concessionária celebra um Termo de 

Cedência (comodato) que geralmente tem validade de cinco anos, mas pode ser renovado e 

celebrado diretamente com os beneficiários da concessão (os agricultores) ou com ONGs. 

 

5.3.2.1.A - Horta comunitária com canteiros individuais  

 

Localizada na zona leste do município de São Paulo, no território de abrangência da 

Subprefeitura de São Mateus, a horta de São Mateus, que possui um espaço de 8.800 m² e é 
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considerada a maior em extensão dentre as hortas implantadas em área da Sabesp (Sabesp)164. 

É considerada uma horta de referência no município de São Paulo já que existe há mais de 30 

anos, conforme informações coletadas junto aos agricultores em entrevistas de campo 

realizadas por Lindamir Monteiro da Silva (2019), constantes em seu Trabalho de Conclusão 

de Curso intitulado “Agricultura Urbana em São Paulo: uma experiência dos agricultores da 

Horta da Sabesp, Adutora Rio Claro, Bairro de São Mateus, Zona Leste de São Paulo”. Segundo 

o autor, antes da implantação dessa horta, o terreno era utilizado para despejo de entulhos e 

lixo, no entanto a Sabesp e o governo municipal auxiliaram na limpeza do terreno, fizeram o 

cercamento da área e, em contrapartida, os agricultores assumiram o compromisso de manter o 

terreno limpo, impedindo ocupações (SILVA, 2019).  

Embora a área tenha permanecido durante anos sem a participação ativa da Sabesp, 

recentemente o contato com a associação de moradores possibilitou a retomada dos trabalhos 

da empresa na área (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008), que atualmente está 

dividida em 22 lotes de 26 metros por 13 metros com uma faixa de 4 metros no meio do terreno, 

no sentido do comprimento onde é proibido realizar qualquer cultivo, uma vez que nesse local 

passam os dutos de água. Os agricultores cultivam os canteiros individualmente, sendo que uma 

descrição mais completa pode ser encontrada na pesquisa feita por Monteiro da Silva (2019). 

 

5.3.2.1.B - Horta gerida por uma associação  

 

Localizada no extremo oeste do município de São Paulo, no território de abrangência 

da Subprefeitura do Butantã, a horta comunitária criada pela Associação Independente da Vila 

Nova Esperança foi implantada em 2013 em uma área da Sabesp, considerada a terceira maior 

em extensão dentre as hortas implantadas em área da empresa (Sabesp)165.  

Antes da implantação da horta, o local causava grandes transtornos à comunidade por 

ser utilizado como depósito de entulho. Assim, por iniciativa da comunidade e posteriormente 

com o apoio da Sabesp e de parceiros locais, a área foi transformada em uma horta comunitária 

(AMATER, 2017), o que demonstra a potência de ação coletiva da população que, indignada 

com a inércia dos governos, conferiu à terra inutilizada uma função social. 

 
164 Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoid=65&id=6542. Acesso 
em: 04 de abril de 2019. 
165 Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoid=65&id=6542. Acesso 
em: 04 de abril de 2019. 
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Com a implantação da horta, a área foi dividida em duas partes, sendo que, em uma 

delas, com aproximadamente 300m², foram feitos os canteiros com diversas espécies de 

hortaliças, ervas medicinais e aromáticas. Também foram colocadas composteiras, caixa d’água 

para irrigação e um paiol para armazenar os equipamentos, ferramentas e sementes que também 

serve como abrigo para nos dias de chuva. Já na outra área, com aproximadamente 500m², está 

localizada a área do viveiro, construído pela própria comunidade e que contém diversas mudas 

de hortaliças e de árvores (AMATER, 2017). 

Nessa horta, os(as) agricultores(as) criaram regras de convivência, inclusive com a 

instituição de uma moeda social que distingue quem trabalha e quem não trabalha na horta, 

conforme relatado por um(a) dos(as) agricultores(as) locais: 

 

Quando os resultados começaram a aparecer, todo mundo entrava na 
fila para ganhar alimento, até os que não ajudavam em nada. Daí 
criamos a moeda social Esperança. Quem ajuda na manutenção da horta 
é remunerado e troca por legumes e hortaliças fresquinhas. Tudo o que 
vem de graça parece que não tem valor. Então estamos ensinando a 
valorização da terra. Tudo isso está unindo muito a comunidade 
(IEA)166. 

 

Em 2014, a Associação Independente da Vila Nova Esperança ganhou o 1º lugar no 

Prêmio em homenagem ao geógrafo Milton Santos, na categoria Consolidação de Direitos 

Territoriais e Culturais, concedido pela Câmara Municipal de São Paulo, com o projeto “União 

pela Urbanização da Vila Nova Esperança”. De acordo com a presidenta da entidade, Maria de 

Lourdes Andrade de Souza, mais conhecida como Lia da Vila Nova Esperança, o objetivo do 

trabalho foi o de criar uma vila ecológica em bases sustentáveis junto à comunidade, com a 

finalidade de melhorar a qualidade de vida dos moradores (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO)167. 

 

5.3.2.1.C - Hortas geridas por uma ONG  

 

Dentre as ONGs que atuam com a temática da agricultura urbana em São Paulo, uma 

das que se destacam em termos de quantidade de área produtiva é a Cidades Sem Fome. 

 
166 Entrevista fornecida por Lia em 2016 ao Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP. Disponível em: 
http://www.iea.usp.br/noticias/agricultura-urbana-articulacao-social-e-poder-publico-em-pauta. Acesso em: 10 de 
abril de 2020. 
167 Disponível em: http://www.saopaulo.sp.leg.br/apartes- anteriores/revista-apartes/numero-8-junho-
julho2014/palmas-para-a-cidadania/. Acesso em: 04 de abril de 2019. 
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Fundada em dezembro de 2003, dados de 2018 revelam que essa ONG gerenciava cerca de 25 

hortas comunitárias espalhadas na zona leste no município de São Paulo e do entorno, sendo 

que a manutenção do projeto de hortas comunitárias se deve principalmente à garantia de 

recursos financeiros decorrentes de parcerias firmadas ao longo dos anos, conforme explicado 

em uma das entrevistas: 

 

Hoje existe uma compreensão muito maior dos empresários de que é 
preciso abraçar a causa social, caso contrário nunca vai melhorar. Então 
já existem várias empresas patrocinando esse programa. Todas as 
nossas estratégias de captação de recurso são com empresas ou órgãos 
governamentais, exceto prefeituras. São parcerias com autarquias do 
governo, dinheiro de fora do país, editais, contratos ou convênios com 
organizações multilaterais de fomento (informação verbal obtida na 
entrevista nº 04).  

 

Nessa entrevista foi relatado que a organização tem parcerias com empresas de todos 

os tipos e tamanhos, sendo que “quando a coisa começou a apertar, começamos a traçar uma 

estratégia de captação de recursos fora do país”, tanto que “hoje uma grande parte dos recursos 

vem de outros países”. Segundo o(a) entrevistado(a), embora seja possível trabalhar com editais 

públicos do governo municipal, esse tipo de financiamento não se mantém no tempo, uma vez 

que não há previsão orçamentária de longo prazo. 

 

Não dá para pensar que a prefeitura vai te ajudar a manter o projeto, 
porque eles não têm o dinheiro. E, se acabou o dinheiro, acabou o 
projeto, daí a pessoa que está na ponta, fazendo a gestão do projeto, é 
que tem que se virar (informação verbal obtida na entrevista nº 04). 

 

É nesse contexto, portanto, que essa organização já realizou parcerias com instituições 

como o Consulado Geral do Japão em São Paulo para a compra de várias máquinas agrícolas, 

a Embaixada da Nova Zelândia e da Suíça que, por sua vez, ajudaram na construção e 

manutenção dos Projetos Estufas Agrícolas, e com a Fundação Interamericana, que financiou 

maquinários, veículos, materiais permanentes, insumos, custos com funcionários e 

administração (CIDADES SEM FOME)168. 

 

 

 

 
168 Disponível em: https://cidadessemfome.org/pt-br/parceiros/. Acesso em: 10 de abril de 2020. 
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Figura 12 – Horta  da ONG Cidades Sem Fomes 

 
Crédito: Hans Temp / Cidades Sem Fome / zona leste de São Paulo169 

 

No que tange ao procedimento para selecionar os trabalhadores nas hortas, em uma 

das entrevistas consta que a preferência é por pessoas que residam próximo das hortas para 

minimizar o custo, uma vez que a comercialização ocorre o dia todo. Por esse motivo, os 

trabalhadores têm que estar o dia todo na horta ou pelo menos uma parte do dia já que não existe 

um horário definido para o comprador ir até a horta. 

 

O foco da Cidades Sem Fome é ajudar as pessoas a ter trabalho e renda, 
então nós comercializamos tudo. Não fazemos filantropia, não fazemos 
assistencialismo. Nós fazemos um negócio social, e a horta é um 
empreendimento. O foco é a comercialização e lógico que para o 
autoconsumo também, mas dentro do nosso projeto 3% é para o 
autoconsumo e 97% é comercializado. O autoconsumo não representa 
nada; é muito pequeno. Portanto, é um emprego como qualquer outro 
(informação verbal obtida na entrevista nº 04).  
 

Embora a venda dos produtos seja feita localmente, na própria horta, ou regionalmente, 

para restaurantes e bares próximos, experiências de comercialização em outras partes da cidade 

também estão ocorrendo170. 

 
169 A autorização de uso da imagem foi concedida por Hans Temp no dia 17 de março de 2020 por e-mail. 
170 A título de exemplo, em 2016 a ONG fechou uma parceria junto a uma pizzaria localizada na Vila Madalena 
que já comprava produtos do projeto há mais de um ano, mas que recentemente decidiu investir na construção de 
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5.3.2.2 Hortas domésticas para subsistência 

 

No município de São Paulo, diversos espaços domésticos - seja em pequenos canteiros 

nos quintais das casas ou até mesmo em vasos nas varandas dos apartamentos — vêm sendo 

utilizados para o cultivo de plantas que se destinam não só ao complemento alimentar de várias 

famílias, mas também ao lazer.  

Geralmente, essas hortas são cultivadas no terreno da própria moradia, mas há casos 

de hortas que são implantadas em terrenos abandonados. Nesse último caso, quando o 

interessado pretende regularizar a ocupação da área para fins de produção de alimentos, pelo 

menos no mundo jurídico, o interessado pode utilizar os fundamentos legais do Proaurp para 

obter apoio governamental. 

Os pedidos para a implantação dessas hortas geralmente são feitos por indivíduos e/ou 

núcleos familiares que possuem trabalho formal e se dedicam à atividade no seu tempo livre, 

como hobby e/ou complemento alimentar. No entanto, há casos em que trabalhadores 

precarizados, ou seja, aqueles que estão desempregados e/ou que possuem um emprego 

informal, utilizam o cultivo da horta para obter alimentos para complementação alimentar. 

 

5.3.2.3 Hortas institucionais 

 

As hortas institucionais podem ser implantadas em diversos locais e atingir diferentes 

beneficiários, a saber: estudantes e professores no caso das hortas escolares; pacientes, 

médicos/as e enfermeiros/as no caso das hortas medicinais; agentes públicos e cidadãos em 

geral no caso das hortas implantadas em instituições públicas; e cidadãos em geral, ativistas ou 

não, no caso das hortas em praças, conforme descrito a seguir. 

 

5.3.2.3.A - Hortas pedagógicas 

 

Em linhas gerais, a implantação de hortas pedagógicas no município de São Paulo 

ocorreu em três períodos distintos, a saber: de 1987 a 2004, quando as ações foram promovidas 

pela Semab; de 2004 a 2015, quando as ações foram realizadas pela SVMA em decorrência das 

 
uma horta inteira na região de Sapopemba, zona leste de São Paulo, em um terreno de 3.300 m² pertencente à 
Transpetro (AKATU). Disponível em: https://www.akatu.org.br/noticia/hortas-comunitarias-urbanas-na-
periferia-de-sp-ampliam-acesso-a-organicos-a-baixo-custo/. Acesso em: 10 de abril de 2020. 
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determinações do Proaurp; e a partir de 2015, quando as ações foram desenvolvidas de forma 

mais sistemática pela SVMA em conjunto com a Coordenadoria de Alimentação Escolar 

(Codae) da Secretaria Municipal da Educação (SME) e com o apoio da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento, Trabalho e Empreendimento (SDTE) em decorrência da publicação da lei 

que dispôs sobre a obrigatoriedade de inclusão de alimentos orgânicos ou de base agroecológica 

na alimentação escolar no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de São Paulo171. 

Nesse último período, as hortas pedagógicas vêm sendo utilizadas como estratégia para 

estimular o consumo de alimentos orgânicos, hábitos alimentares saudáveis, consumo 

consciente, produção de plantas alimentícias não convencionais (Pancs), entre outros172 (SÃO 

PAULO [município], 2015), conforme exposto no Plano de Introdução Progressiva de 

Alimentos Orgânicos ou de Base Agroecológica na Alimentação Escolar: 

 

Tal instrumento didático, a horta pedagógica, apresenta-se fundamental 
no processo de inserção do pensamento holístico, proporcionando aos 
alunos o conhecimento desde a produção dos alimentos orgânicos 
ligados ao estímulo de hábitos alimentares saudáveis, até seu processo 
de decomposição e compostagem, viabilizando a compreensão da 
cadeia produtiva do alimento. Amplia as ações de educação ambiental 
e alimentar, proporcionando reflexões sobre as dimensões dos padrões 
de produção, importância da água, abastecimento, consumo dos 
alimentos, das relações humanas, sociais, econômicas e culturais. 
Dissemina também, em toda comunidade educativa práticas ligadas ao 
consumo consciente, uso racional dos recursos naturais e a reflexão 
sobre a biodiversidade regional e desenvolvimento de uma alimentação 
sustentável. O presente plano prevê que a produção agroecológica das 
hortas escolares incluirá a produção de Plantas Alimentícias não 
Convencionais – Pancs e de brotos. E, além de ser considerada 
pedagógica, a horta escolar poderá também contribuir na 
suplementação do abastecimento e com metas de consumo agregadas 
ao total (SÃO PAULO [município], 2016c, p. 8 - 9). 

 

Para tanto, a legislação previu a capacitação técnica às 3.600 Unidades Educacionais 

existentes na rede municipal de ensino do município de São Paulo (SÃO PAULO [município], 

2016c). Contudo diversas dificuldades vêm sendo enfrentadas pelos atores implementadores 

desse programa, desde a falta de técnicos até a ausência de recursos financeiros, para promover 

a capacitação, implantar e dar assistência técnica às hortas nas Unidades Educacionais. 

 

 
171 Lei Municipal nº 16.140, de 17 de março de 2015 posteriormente regulamentada pelo Decreto Municipal nº 
56.913, de 5 de abril de 2016. 
172 Em conformidade com o artigo 10, § 3º, inciso VI da Lei Municipal nº 16.140, de 17 de março de 2015. 
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5.3.2.3.B - Hortas medicinais / terapêuticas  

 

No âmbito do Programa de Produção de Fitoterápicos e Plantas Medicinais173, as 

hortas medicinais, também chamadas de terapêuticas, são aquelas que têm por finalidade 

incentivar a população local a usar plantas medicinais e ervas, sensibilizando-as quanto a suas 

potencialidades para a saúde humana. Por meio da realização de rodas de chás e conversas, o 

programa objetiva resgatar o conhecimento perdido sobre as plantas medicinais (informação 

verbal obtida na entrevista nº 13), identificando-se corretamente as plantas, evitando, assim, 

confusões e toxicidades com uso de plantas erradas e / ou tóxicas (informação verbal obtida na 

entrevista nº 22).   

Para impulsionar não apenas o uso, mas também o cultivo, o governo municipal 

estimula o plantio de plantas de comprovada eficácia terapêutica, possibilitando uma alternativa 

de renda aos agricultores por meio do fornecimento de matéria-prima em conformidade com os 

preceitos da agricultura orgânica ou natural174 (BRASIL, 2009). Para tanto, foi formado um 

Grupo Executivo Intersecretarial, constituído por representantes da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS), a quem coube a coordenação do grupo, por meio da Coordenação de Atenção 

Básica; por um representante da SVMA; e por um representante da SMSP 175 (BRASIL, 2010). 

A Escola Municipal de Jardinagem, vinculada à SVMA, em parceria com Secretaria 

Municipal de Saúde, promove a formação dos profissionais da saúde, não só daqueles que 

prescrevem o uso desses fitoterápicos à população em geral (informação verbal obtida na 

entrevista nº 22), mas também daqueles que não prescrevem, tais como: enfermeiros, agentes 

de saúde, biólogos, agrônomos, entre outros, mas que atuam com plantas medicinais. E, para 

oferecer esse curso, a SVMA criou uma horta demonstrativa que serve de modelo para 

implantação de hortas em UBS (informação verbal obtida na entrevista nº 13).   

Com relação à implantação de hortas demonstrativas nas UBS, coube à Secretaria 

Municipal de Saúde a implementação das hortas demonstrativas, enquanto à SVMA, por meio 

dos DGD, coube fornecer assistência técnica e capacitação para as hortas. O Viveiro 

Manequinho Lopes, vinculado à SVMA, por sua vez, fornece a produção de mudas de plantas 

medicinais para abastecer as hortas demonstrativas (informação verbal obtida na entrevista nº 

22). 

 

 
173 Lei Municipal nº 14.903, de 06 de fevereiro de 2009. 
174 Artigo 1º, artigo 1º, § 2º e artigo 2º, inciso II do Decreto Municipal nº 51.435, de 26 de abril de 2010. 
175 Artigos 4º e 5º do Decreto Municipal nº 51.435, de 26 de abril de 2010. 
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5.3.2.3.C - Hortas comerciais 

 

Embora as hortas comerciais estejam presentes em diversas regiões do município de 

São Paulo, em escala mais ampla são encontradas principalmente nas áreas periurbanas e rurais 

do município, especialmente na zona sul. De uma forma geral, as condições para o seu 

desenvolvimento implicam na existência de um ambiente institucional que permita o acesso a 

serviços como assistência técnica e extensão rural.   
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6 PROGRAMAS PÚBLICOS DE AGRICULTURA URBANA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

A lei que institui o Proaurp no município de São Paulo estabeleceu diversas atribuições 

ao governo municipal, dentre as quais destacamos a destinação de verba orçamentária, o acesso 

à terra em áreas públicas e privadas, a prestação de serviço de assistência técnica e extensão 

rural, a comercialização e agregação de valor e, por fim, a formação de associações e 

cooperativas. 

Com relação ao acesso a área pública, foi realizado um estudo de caso junto à 

Subprefeitura de São Mateus, assim como estudos sobre praças públicas, hortas implantadas 

em áreas das empresas prestadoras e concessionárias de serviço público, mais especificamente 

em áreas da empresa de abastecimento de água e em áreas das empresas concessionárias de 

energia elétrica. 

No que tange à prestação de serviço de assistência técnica, foi feito um estudo a partir 

da experiência na zona sul de São Paulo, envolvendo o Programa Agricultura Limpa — 

Desenvolvimento Sustentável e o Programa Agriculturas Paulistanas. Já no âmbito da extensão 

rural, foi realizado um estudo sobre o Programa Escola Estufa Lucy Montoro e o Programa 

Operação Trabalho (POT), assim como sobre alguns equipamentos públicos. 

A comercialização, por sua vez, abrangeu temas como venda direta ao consumidor e 

comercialização em mercados municipais e feiras, incluindo um estudo baseado na experiência 

do Instituto Chão. E, por fim, com relação à formação de associações e cooperativas, abordamos 

breves considerações sobre a Apafa, AAZL e Cooperapas. 

 

6.1 Destinação de verba orçamentária 
 

Com a publicação da lei que institui o Proaurp no município de São Paulo, estabeleceu-

se que as despesas para a implementação das ações devem ser pagas com recursos do orçamento 

público municipal, que podem, no entanto, serem suplementadas se necessário176 (SÃO 

PAULO [município], 2004a). Entretanto, antes mesmo da criação do programa, uma verba 

orçamentária já vinha sendo destinada à Semab para a implementação das ações no âmbito do 

Programa Hortas Comunitárias (SÃO PAULO [município])177.  

 
176 Artigo 11  da Lei Municipal nº 13.727, de 13 de janeiro de 2004. 
177 Disponível em: http://orcamento.sf.prefeitura.sp.gov.br/orcamento/execucao.php. Acesso em: 09 de julho de 
2019. 
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Para administrar esse recurso, em 2002, foi proposto o Projeto de Lei nº 545 (de autoria 

da Vereadora Lucila Pizani Gonçalves do PT) com a finalidade de instituir o Conselho 

Municipal de Agricultura Urbana e de Desenvolvimento Rural Sustentável178. Segundo Badue 

e Gonçalves (2007, sem página), “a proposta [do projeto de lei] era que o Conselho tivesse 

poder deliberativo e administrasse o fundo de AUP previsto em orçamento para o Proaurp”.  

Ocorre que, embora aprovado na Câmara Municipal, esse projeto foi totalmente vetado 

pelo prefeito José Serra, do PSDB, por inconstitucionalidade e ilegalidade (SÃO PAULO 

[município], 2002a). O veto à criação do Conselho Municipal contribuiu para desacelerar as 

atividades que estavam ocorrendo no âmbito do Fórum de AUP da Região Metropolitana de 

São Paulo que, por sua vez, atuava como um espaço “fomentador, articulador e mobilizador de 

pessoas e instituições em prol da AUP” (BADUE; GONÇALVES, 2007, sem página). 

Embora as estruturas governamentais integradas por membros da sociedade civil 

sejam fundamentais para consolidar processos transparentes de tomada de decisão, 

especialmente sobre o uso dos recursos públicos, o próprio governo municipal, por meio de 

argumentos jurídicos, inviabilizou a criação do Conselho de Agricultura Urbana, demonstrando 

como o sistema jurídico pode ser usado para encobrir interesses a respeito da alocação de 

recursos públicos, inclusive permitindo a não aplicação de normas. 

Com a publicação do primeiro decreto que regulamentou a lei, em 2004, a tomada de 

decisão sobre as questões atinentes ao Proaurp ficou restrita a um Grupo Intersecretarial 

coordenado pela SVMA179 (SÃO PAULO [município], 2004c). Em 2010, quando o decreto 

passou por revisão, o Grupo Executivo Intersecretarial foi extinto, momento em que o programa 

deixou de ter uma coordenação específica. A partir de então, a destinação de recursos 

orçamentários passou a ser efetuada de forma esporádica para os órgãos e departamentos 

públicos envolvidos com o programa.   

Recentemente, por exigência do novo PDE180, o governo municipal criou o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável (CMDRSS)181 com a “finalidade 

de propor diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas municipais para 

o desenvolvimento rural sustentável e solidário”182 (SÃO PAULO [município], 2016d). Dentre 

 
178 Artigo 1º, caput e parágrafo único do Projeto de Lei nº 545, de 19 de setembro de 2002. 
179 Artigo 4º do Decreto Municipal nº 45.665, de 29 de dezembro de 2004. 
180 Artigo 192 da Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho de 2014. 
181 O Decreto Municipal nº 57.058, de 14 de junho de 2016, regulamenta a composição, as competências e o 
funcionamento do CMDRSS. Além do CMDRSS, outros conselhos estão diretamente envolvidos com a temática 
da agricultura, a saber: Cades; Cades Regionais; Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Comusan); Conselho de Alimentação Escolar; Conselhos Gestores de APA; e o CMDRSS. 
182 Artigo 1º do Decreto Municipal nº 57.058, de 14 de junho de 2016. 
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suas diversas atribuições, uma delas corresponde à participação e ao controle social nos 

assuntos relativos ao desenvolvimento rural sustentável e solidário, à preservação ambiental e 

à agricultura familiar183 (SÃO PAULO [município], 2016d), o que representa uma mudança 

positiva em relação ao envolvimento da sociedade civil em assuntos públicos, sendo que 

pesquisas mais aprofundadas poderão avaliar as decisões e ações adotadas no âmbito desse 

conselho. No entanto, se não houver previsão orçamentária e destinação de recursos públicos, 

a implementação de qualquer política, programa ou projeto público se torna bastante dificultosa, 

mesmo para os programas públicos de agricultura urbana, que, geralmente, necessitam de 

poucos investimentos.  

Ao observar os valores empenhados no período de 2003 a 2018, conforme disposto no 

quadro que segue, é possível afirmar que há um discurso vazio nas ações propostas pelos 

agentes políticos no âmbito dos programas de agricultura do município de São Paulo. Projetos 

de agricultura urbana desenvolvidos no âmbito do Fundo Especial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Fema) foram descontinuados devido à ausência de destinação 

orçamentária de longo prazo, e outros, como o Ligue os Pontos, que possui financiamento 

externo, poderão sofrer o mesmo problema caso o governo municipal decida não destinar verba 

orçamentária para as ações que já estão sendo desenvolvidas. 

 

Quadro 7 – Orçamentos do período de 2003 a 2018 

Orçamento de 2003  
Semab 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Hortas comunitárias 7.000 5.072 5.072 5.072 
- Material de consumo 5.000 4.793 4.793 4.793 
- Equipamentos e material 
permanente 

2.000 279 279 279 

 

Orçamento de 2004   
Semab 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Hortas comunitárias 107.184 10.844 10.813 10.813 
- Material de consumo 5.184 7.184 7.153 7.153 
- Outros serviços de terceiro 
Pessoa jurídica 

- 3.660 3.660 3.660 

- Equipamentos e material 
permanente 

102.000 - - - 

 

 
183 Artigo 2º, inciso VII do Decreto Municipal nº 57.058, de 14 de junho de 2016. 
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Orçamento de 2005  
Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente 

Orçado At
ualizado 

Emp
enhado 

Li
quidado 

Hortas comunitárias 200.000 61.491 12.277 2.891 
- Outros serviços de terceiro 
Pessoa jurídica 

153.509 - - - 

- Equipamentos e material 
permanente 

26.974 26.974 - - 

 

Orçamento de 2006  
Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Hortas comunitárias 600.000 33.245 33.245 33.245 
- Material de consumo 200.000 22.745 22.745 22.745 
- Outros serviços de terceiro 
Pessoa jurídica 

100.000 10.500 10.500 10.500 

- Equipamentos e material 
permanente 

300.000 - - - 

 

Orçamento de 2007  
Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Hortas comunitárias 400.000 87.597 87.597 47.089 
- Material de consumo 8.000 - - - 
- Material de distribuição gratuita 112.000 76.937 76.937 36.429 
- Outros serviços de terceiro 
Pessoa jurídica 

2
72.000 

10.
660 

10.6
60 

10.660 

- Equipamentos e material 
permanente 

8.000 - - - 

 

Orçamento de 2008  
Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Proaurp  359.760 99.604 1.740 1.740 
- Material de consumo 6.360 954 - - 
- Material de distribuição gratuita 106.700 61.005 - - 
- Outros serviços de terceiro 
Pessoa jurídica 

241.000 36.790 1.740 1.740 

- Equipamentos e material 
permanente 

5.700 855 - - 

 

Orçamento de 2009  
Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Proaurp 
AUP 

345.576 263.941 - - 

- Material de consumo 1.310 1.310 - - 
- Material de distribuição gratuita 148.452 148.452 - - 
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Orçamento de 2009  
Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

- Outros serviços de terceiro 
Pessoa jurídica 

178.349 96.714 - - 

- Equipamentos e material 
permanente 

17.465 17.465 - - 

 

Orçamento de 2010  
Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Implantação de hortas comunitárias 100.000 48.390 48.389 48.389 
- Material de consumo 3.000 - - - 
- Material de distribuição gratuita 25.000 48.390 48.389 48.389 
- Outros serviços de terceiros 
Pessoa física 

25.000 - - - 

- Outros serviços de terceiros 
Pessoa jurídica 

35.000 - - - 

- Obrigações tributárias e 
contributivas 

7.000 - - - 

- Equipamentos e material 
permanente 

5.000 - - - 

 

Orçamento de 2011  
Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Implantação de hortas comunitárias 100.000 53.500 22.392 22.392 
- Material de consumo 2.000 1.240 - - 
- Material de distribuição gratuita 75.000 36.100 22.392 22.392 
- Outros serviços de terceiros 
Pessoa física 

6.000 3.720 - - 

- Outros serviços de terceiros 
Pessoa jurídica 

6.000 3.720 - - 

- Obrigações tributárias e 
contributivas 

6.000 3.720 - - 

- Equipamentos e material 
permanente 

5.000 5.000 - - 

 

Orçamento de 2014  
Secretaria de Coordenação das 
Subprefeituras 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Apoio à Causa da campanha nacional 
contra agrotóxico e pela vida e à 
plataforma de agricultura orgânica no 
município 

100.000 100.000 100.000 100.000 

- Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica 

100.000 100.000 100.000 100.000 
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Orçamento de 2014  
Secretaria de Coordenação das 
Subprefeituras 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Apoio à Causa da campanha nacional 
contra agrotóxico e pela vida e à 
plataforma de agricultura orgânica no 
município 

100.000 100.000 100.000 100.000 

- Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica 

100.000 100.000 - - 

 

Orçamento de 2014  
Subprefeitura São Mateus 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Aquisição de equipamentos para o 
programa de AUP em São Mateus: 
micro trator, encanteirador e 
carretinha 

25.000 25.000 - - 

- Equipamentos e material 
permanente 

25.000 25.000 - - 

 

Orçamento de 2015  
SVMA 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Plataforma contra agrotóxico - apoio 
da causa da campanha nacional 
contra agrotóxico e pela vida e a 
plataforma de agricultura orgânica no 
município 

100.000 100.000 - - 

- Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica 

100.000 100.000 - - 

 

Orçamento de 2016  
Secretaria de Trabalho e 
Empreendedorismo 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Ações de conscientização e 
mobilização para alimentação e 
agricultura orgânica no movimento 

140.000 140.000 - - 

- Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica 

140.000 
 

140.000 
 

- 
 

- 
 

 

Orçamento de 2016  
SVMA 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Elaboração de 5 mil exemplares da 
publicação “Como montar uma 
horta na escola” 

150.000 150.000 - - 

- Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica 

150.000 150.000 - - 
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Orçamento de 2017  
Secretaria de Trabalho e 
Empreendedorismo 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Ações, projetos e planos de apoio à 
AUP 

350.000 350.000 - - 

- Outros serviços de terceiros 
Pessoa jurídica 

350.000 350.000 - - 

 

Orçamento de 2017  
SVMA 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Desenvolvimento de uma horta 
comunitária na região da Chácara 
Klabin 

30.000 30.000 - - 

- Outros serviços de terceiros 
Pessoa jurídica 

30.000 30.000 - - 

Entidade Muda SP para realização 
de um projeto Viva a Agroecologia 
em SP, com a temática de 
Agricultura Urbana e Agroecologia 

50.000 50.000 - - 

- Outros serviços de terceiros 
Pessoa jurídica 

50.000 50.000 - - 

Entidade Muda SP para realização 
de um projeto Viva a Agroecologia 
em SP, com a temática de 
Agricultura Urbana e Agroecologia 

100.000 1000.000 100.000 100.000 

- Outros serviços de terceiros 
Pessoa jurídica 

100.000 100.000 100.000 100.000 

 

Orçamento de 2018  
Secretaria de Trabalho e 
Empreendedorismo 

Orçado Atualizado Empenhado Liquidado 

Implantação de hortas comunitárias 300.000 300.000 - - 
- Outros serviços de terceiros 
Pessoa jurídica 

300.000 300.000 - - 

Apoio ao Desenvolvimento Rural e 
Agroecologia 

700.000 700.000 - - 

- Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica 

700.000 700.000 - - 

Fonte: próprios autores com base nos dados da Secretaria Municipal da Fazenda 
 

6.2 O acesso à terra para a implementação do programa  
 

Procurando estimular práticas agrícolas no município de São Paulo com o objetivo de 

combater a fome e possibilitar a geração de emprego aos pobres urbanos e renda adicional, o 
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PDE promulgado em 2002184, na gestão da prefeita Marta Suplicy, inovou ao estabelecer regras 

municipais de incentivo ao uso de áreas públicas não utilizadas ou subutilizadas e de áreas 

privadas para a implementação de ações relacionadas à agricultura.   

Na Seção X — Da Agricultura Urbana, do Capítulo II — Do Desenvolvimento 

Humano e Qualidade de Vida, o PDE de 2002 estabeleceu, respectivamente, nos artigos 51, 52 

e 53, os objetivos, as diretrizes e as ações estratégias da política pública municipal de 

agricultura, conforme segue185:  

 

Art. 51 - São objetivos da Agricultura Urbana:  
I - Estimular a cessão de uso dos terrenos particulares para o 
desenvolvimento, em parceria, de programas de combate à fome e à 
exclusão social, por meio da agricultura urbana;  
II - Aproveitar os terrenos públicos não utilizados ou subutilizados, 
em programas de agricultura urbana de combate à exclusão social.  
Parágrafo único – A utilização de imóvel da forma prevista no “caput” 
deste artigo não o isenta da aplicação dos instrumentos indutores da 
função social da propriedade previstos neste plano, em especial os 
instrumentos previstos nos artigos 199, 200, 201, 202 e 203 desta lei. 
 
Art. 52 - São diretrizes da Agricultura Urbana:  
I - O desenvolvimento de políticas que visem o estímulo ao uso dos 
terrenos particulares com o objetivo de combate à fome e à exclusão 
social, por meio de atividades de produção agrícola urbana;  
II - O desenvolvimento de política de aproveitamento dos terrenos 
públicos não utilizados ou subutilizados, visando à implantação de 
programas de agricultura urbana que tenham como objeto o combate à 
fome e à exclusão social e incentivo à organização associativa. 
 
Art. 53 - São ações estratégicas da Agricultura Urbana:  
I - Fomentar práticas de atividades produtivas solidárias e 
associativas;  
II - Criar mecanismos que possibilitem a implementação de programa 
de agricultura urbana, na forma da lei (SÃO PAULO [município], 
2002c, grifo nosso). 

 

 
184 Lei Municipal nº 13.430, de 13 de setembro de 2002.  
185 Para tanto, essa legislação estabeleceu a necessidade de ações estratégicas em três setores, a saber: 1) trabalho, 
emprego e renda; 2) abastecimento; e 3) meio ambiente. No primeiro caso, determinou a necessidade de “instituir 
em parceria, programa de agricultura urbana em terrenos subutilizados ou não utilizados” (artigo 29, inciso X); no 
segundo caso, determinou a necessidade de “incentivar e fornecer apoio técnico e material às iniciativas de 
produção agrícola no Município” (artigo 48, inciso VII) e, por fim, no terceiro caso, determinou “a orientação e o 
controle do manejo do solo nas atividades agrícolas”, conforme artigo 56, inciso V da Lei Municipal nº 13.430, de 
13 de setembro de 2002. 
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Esse diploma legal, o primeiro publicado após a promulgação do Estatuto da Cidade186, 

foi importante para dar o fundamento legal, em âmbito municipal, à publicação da lei187 que 

instituiu o Proaurp no município de São Paulo que impôs diversas atribuições ao governo 

municipal com a finalidade de incentivar a promoção de ações relacionadas à agricultura.  

Em consonância com os objetivos, diretrizes e ações previstos no PDE de 2002, a lei 

que instituiu o Proaurp também previu a possibilidade de implementação do programa em áreas 

públicas e privadas situadas no município de São Paulo, conforme segue:  

 

Art. 1º - Fica criado o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana - 
Proaurp no município de São Paulo. 

 
§ 2º - A implementação do programa se dará em áreas públicas e 
privadas do município (SÃO PAULO [município], 2004a, grifo 
nosso).  

 

Em 2014, o PDE de 2002 foi revogado pela Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho 

de 2014, que instituiu novas diretrizes para o município de São Paulo. Apesar de o PDE de 2014 

ter contemplado a atividade agrícola no zoneamento e ter previsto regras de apoio e incentivo 

tanto em área urbana quanto rural, essa lei não previu expressamente a cessão de áreas 

particulares nem o aproveitamento de áreas públicas tal como constou no PDE de 2002. 

Também não previu um capítulo específico para tratar da agricultura, o que demonstra um 

retrocesso na temática da agricultura no município de São Paulo.  

De qualquer modo, o incentivo ao aproveitamento de áreas públicas e a cessão de áreas 

privadas permanece em vigor em decorrência da legislação que institui o Proaurp. Trata-se, 

portanto, de uma legislação que, ao incentivar ações públicas municipais, permite utilizar 

espaços ociosos da cidade para a produção de alimentos.  

 

6.2.1 O acesso à terra em áreas públicas 

 

No Código Civil188, a definição de bens públicos e privados foi prevista no artigo 98 

da seguinte forma: “São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas 

de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 

pertencerem”. Em outras palavras, isso significa que são públicos os bens pertencentes à União, 

 
186 Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001. 
187 Lei Municipal nº 13.727, de 13 de janeiro de 2004. 
188 Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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aos Estados e aos Municípios (entes da Administração Pública Direta) e os bens transferidos às 

Autarquias e Fundações (entes da Administração Pública Indireta). Com relação ao patrimônio 

das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista, são públicos apenas em sentido 

amplo, uma vez que se trata de pessoas jurídicas de direito privado.  

Ainda no contexto dos bens públicos, o Código Civil determinou que: 

 

Art. 99. São bens públicos:  
I - Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 
praças;  
II - Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a 
serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;  
III - Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas 
de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma 
dessas entidades.  
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se 
dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 
a que se tenha dado estrutura de direito privado (BRASIL, 2002, grifo 
nosso).  

 

No contexto do programa municipal, as atividades agrícolas podem ocorrer nas três 

categorias, ou seja: 1) em áreas de uso comum, por exemplo, nas praças públicas; 2) em áreas 

de uso especial como, por exemplo, em áreas no interior dos prédios pertencentes à 

Administração Pública; e, por fim, 3) em terrenos dominicais como, por exemplo, nas áreas 

livres de cada subprefeitura.  

De acordo com Francisco Jayme de Aguiar Neto: 

 

Os bens públicos, especialmente os imóveis destituídos de finalidade 
pública, isto é, desafetados de qualquer uso público, são passíveis de 
uso privativo por qualquer pessoa física ou jurídica, se presente o 
interesse público, ou apenas no interesse do particular, desde que o 
consentimento não se sobreponha ao interesse público. Referido 
consentimento é efetivado mediante título jurídico individual, emitido 
em favor do beneficiário, para que utilize, na finalidade consentida, 
parcela dominical (AGUIAR NETO, 2003, p. 52, grifo nosso). 

 

Para o mesmo autor, o governo municipal pode escolher, dentre as modalidades de ato 

administrativo previstas na legislação (autorização, permissão ou concessão de uso), “a que 

melhor se adequa ao caso concreto, à luz do interesse público e com observância às normas 

jurídicas relativas a cada instituto, sob pena de nulidade do respectivo ato” (AGUIAR NETO, 

2003, p. 54).  
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No município de São Paulo, dados de 2018 (SÃO PAULO [município])189, indicam 

que existem cerca de 16.000 áreas públicas municipais, totalizando aproximadamente 8.100 

hectares. De acordo com o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 

(SÃO PAULO [município], 2017b), essas áreas estão espalhadas no território municipal, 

conforme mapa que segue, embora parte significativa esteja ocupada por favelas ou por 

equipamentos públicos.  

  

 
189 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/noticias/index.php?p=217335. 
Acesso em: 17 de janeiro de 2020. 
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Figura 13 – Áreas públicas no município de São Paulo 

 
 

Fonte: próprios autores 
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6.2.1.1 A implementação do programa em áreas públicas 

 

Para implementar o Proaurp em áreas públicas, a lei estabeleceu que190: 

 

Art. 3º - O Executivo efetuará o levantamento das áreas públicas 
apropriadas para a implantação do programa, observando a Lei nº 
13.430/2002.  

 
Art. 5º - O Executivo criará um sistema de banco de dados dos terrenos 
públicos e particulares apropriados para a implementação do programa, 
disponibilizando os dados pela Internet (SÃO PAULO [município], 
2004a, grifo nosso).  

 

No mesmo ano da promulgação da Lei (2004), foi publicado o primeiro decreto que 

regulamentou o Proaurp191, mas este foi posteriormente revogado por decreto publicado em 

2010 que, por sua vez, definiu novas diretrizes para o programa.  

Por meio do decreto publicado em 2010, foi estabelecido que: 

 

Art. 1º. 
§ 2º. As subprefeituras utilizarão as áreas públicas apropriadas para a 
implantação do programa e receberão indicação das demais Secretarias 
Municipais ou de qualquer outro órgão da Administração direta e 
indireta de áreas viáveis à implementação do programa, na forma da 
legislação vigente (SÃO PAULO [município], 2010d, grifo nosso). 

 

 Embora esse dispositivo legal seja importante para incentivar o uso de áreas públicas 

para a implementação do programa, por meio do método Bola de Neve identificamos que 

apenas uma Subprefeitura — a de São Mateus — foi apontada como referência na autorização 

do uso de áreas públicas para a implementação do programa.  

Como bem explica Lya Oliveira, muitas subprefeituras não conhecem o programa nem 

mesmo reconhecem que a agricultura é desenvolvida no município de São Paulo (OLIVEIRA, 

2017), o que demonstra uma enorme fragilidade do programa quando visto sob a ótica espacial, 

já que apenas uma pequena parcela do território paulistano consegue, ainda que de forma 

precária, usufruir do acesso à terra pública para a criação de hortas. Nesse sentido, fica bastante 

evidente que, quando não há interesse governamental, a lei não sai do papel e, portanto, não é 

implementada.  

 
190 Lei Municipal nº 13.727, de 13 de janeiro de 2004. 
191 Decreto Municipal nº 45.001 de 29 de dezembro de 2004. 
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Além disso, a falta de interesse político na implementação do programa implica 

diretamente a ausência de procedimentos para acessar o programa, uma vez que nem a Lei nem 

os dois Decretos regulamentaram o assunto, deixando, portanto, aos implementadores a 

discricionariedade para estabelecer os critérios. A ausência de critérios procedimentais resulta, 

por consequência, na falta de informações entre os beneficiários, que não sabem como proceder 

nem a quem se dirigir para acessar o Proaurp.  

 

As pessoas desconhecem como acessar o programa, porque a Lei não 
diz como fazer. Como existem várias hortas é fundamental estarem 
descrito os prazos, projetos, procedimentos e órgãos que irão 
acompanhar (que poderia ser um conselho), etc. Dar uma 
regulamentação para esse programa é o que daria mais corpo para uma 
política de agricultura urbana, possibilitando que qualquer cidadão que 
queira fazer horta tenha um caminho burocrático, tenha um espaço onde 
será acolhido, onde a demanda poderá ser processada e consiga uma 
resposta amparada por lei (informação verbal obtida na entrevista nº 
01). 

 

O procedimento sobre como o governo municipal concede cada área para a 

implantação de hortas deveria estar consubstanciado em um chamamento público para que 

grupos interessados pudessem ter acesso à área pública (informação verbal obtida na entrevista 

nº 7). O chamamento público garantiria maior equidade no tratamento público para a seleção 

dos interessados, podendo, inclusive, tratar de forma igual os desiguais, ao selecionar grupos 

e/ou pessoas em situação de vulnerabilidade socioambiental que tivessem interesse em produzir 

alimentos no município de São Paulo.  

No entanto, conforme exposto no referencial teórico, os motivos pelos quais os 

governos não têm interesse em desenvolver a agricultura são de ordens diversas, desde a 

influência do mercado imobiliário até a ausência de condições para garantir segurança sanitária 

dos produtos agrícolas colocados no mercado consumidor. Uma mudança nesse panorama 

exigiria uma reação da sociedade civil, não só dos interessados em cultivar na cidade, mas 

também dos consumidores interessados em comprar produtos frescos e saudáveis produzidos 

localmente. 

 

6.2.1.1.A - Um estudo de caso junto à Subprefeitura de São Mateus 
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Com relação aos procedimentos previstos para acessar as terras públicas, a 

Subprefeitura de São Mateus foi indicada nas entrevistas como um órgão de referência na 

implementação do Proaurp, desde a criação do programa, em 2004.  

De acordo com as informações obtidas nessa subprefeitura, a identificação das terras 

públicas é feita por meio dos dados disponíveis no Departamento de Cadastro, onde constam 

informações sobre áreas livres municipais. A partir desse cadastro, os implementadores 

identificam as áreas que não estão degradadas por deposição irregular de resíduos, bem como 

as que são indicadas pelo subprefeito, oriundas de ocupação irregular (informação verbal obtida 

na entrevista nº 11). Entretanto:  

 

É muito difícil começar uma horta, porque a maior parte dos terrenos 
tem muito entulho. Então uma política pública muito interessante que 
nós já reivindicamos há algum tempo é a de limpar os terrenos, fazer 
essa primeira limpeza para dar condição para o agricultor trabalhar 
(informação verbal obtida na entrevista nº 18). 

 

Outros problemas envolvem o tamanho adequado para a implantação de hortas 

comerciais destinadas à geração de renda, já que o tamanho mais adequado, segundo um(a) 

dos(as) entrevistados(as), é de pelo menos 1.000 m2. 

 

O tamanho ideal é de pelo menos 1.000 m2 para hortas destinadas à 
geração de trabalho e renda. O agricultor precisa de uma área grande 
para fazer o manejo da plantação. No canteiro precisa de hortaliças no 
estágio inicial, no estágio intermediário e no estágio final para que a 
colheita seja contínua. Em um terreno pequeno, ele planta e colhe; fica 
um período de entressafra. Em uma área grande, ele trabalha a 
rotatividade, então está sempre nesse ciclo. Se for para autoconsumo, 
não há necessidade de metragem definida, pois ele planta e colhe sem 
compromisso de continuidade, ao contrário de quem depende da 
produção para geração de renda (informação verbal obtida na entrevista 
nº 11). 

 

No que tange à seleção dos beneficiários do programa, durante os primeiros anos da 

implementação, o procedimento aplicado impunha duas condições aos interessados. A primeira 

se referia à sua aptidão para trabalhar com atividades agrícolas, e a segunda estava relacionada 

à disponibilidade do interessado para participar das reuniões promovidas pela subprefeitura, 

que aconteciam uma vez por mês com a finalidade de discutir assuntos relacionados, por 

exemplo, à produção sem o uso de agrotóxico e à comercialização, entre outros (informação 
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verbal obtida na entrevista nº 10), o que demonstra que, naquela época, existia um maior diálogo 

entre subprefeitura e agricultores na implementação do programa.  

Verificadas essas condições, o antigo Departamento de Patrimônio (Patri) da PMSP 

(atual Coordenadoria de Gestão do Patrimônio - CGPatri) emitia um termo de autorização192, 

em caráter definitivo, que permitia o uso do terreno público apenas para fins agrícolas 

(informação verbal obtida na entrevista nº 11). No entanto, ao longo dos anos, os técnicos da 

subprefeitura perceberam que, por motivos diversos, muitos agricultores passaram a utilizar a 

área concedida para finalidades não determinadas pelo Proaurp193. 

 

Há casos em que o munícipe solicita a área para efetuar plantio de 
hortaliças e após alguns anos resolve mudar o uso de acordo com suas 
necessidades. Ora resolve fazer um comércio, ora moradia. Para 
solucionarmos o problema, encaminhamos para o setor de fiscalização, 
que nem sempre consegue fazer o desfazimento, precisando abrir um 
processo administrativo de reintegração de posse que pode demorar 
anos (informação verbal obtida na entrevista nº 11).  

 

Observamos, portanto, que outro problema enfrentado pelos implementadores do 

programa refere-se à questão da moradia e à ocupação de terrenos públicos, o que permite 

afirmar que a carência ou insuficiência de uma política habitacional que proporcione moradias 

dignas a pessoas pobres da cidade cria obstáculos à implementação do programa de agricultura 

no município de São Paulo, uma vez que implica a ocupação para moradia de terras que 

deveriam ser destinadas à agricultura. 

Diante dessa situação, os técnicos da subprefeitura também perceberam que a 

concessão do termo de autorização, em caráter definitivo, inviabilizava a devolução voluntária 

da área concedida pelos agricultores que estavam em situação de ilegalidade ao governo 

municipal.  

 

 
192 De acordo com Francisco Jayme de Aguiar Neto (2003, p. 58): “A autorização de uso de bem público é ato 
administrativo unilateral, discricionário e precário, em que se possibilita a utilização privativa esporádica e sem 
prazo estabelecido, onerosa ou gratuita, de bem público por particular. Por ser ato administrativo independe, para 
sua perfeição, de manifestação de vontade do beneficiário. É unilateral, uma vez que, mesmo se provocado por 
particular, ocorre por exclusiva manifestação de vontade da Administração; discricionário, pois o consentimento 
envolve a apreciação da questão sob os aspectos de conveniência e oportunidade; e precário, pela prerrogativa do 
Poder Público de revogar o ato a qualquer momento, desde que o uso se mostre incompatível com o interesse 
coletivo, sem que o particular tenha direito a qualquer reparação pecuniária. Visa a atender interesse privado, sem 
relevância para a comunidade, que não prejudique o interesse público, sendo essa uma característica que distingue 
a Autorização de Uso dos demais instrumentos de outorga de uso privativo de bem público”. 
193 O artigo 1º, § 1º da Lei Municipal nº 13.727, de 13 de janeiro de 2004, é expresso ao determinar que se trata de 
um programa de incentivo à agricultura, sendo vedada qualquer utilização da área pública para fins diversos. 
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Às vezes o munícipe solicitava uma área para efetuar plantio de 
hortaliças, mas não apresentava resultados satisfatórios e às vezes nem 
começava a trabalhar. O terreno ficava vinculado a ele, que só saia se 
assinasse um documento de desistência. Se ele se negasse a assinar, não 
podíamos substituí-lo, pois não poderíamos colocar dois munícipes na 
mesma área (informação verbal obtida na entrevista nº 11).  

 

Esse problema — o da ocupação ilegal da terra para outras finalidades que não à da 

produção de alimentos — foi um dos motivos mencionados nas entrevistas que levam outras 

subprefeituras a não terem interesse em implementar o Proaurp. 

 

Imagina a seguinte situação: a subprefeitura faz a documentação e 
coloca uma pessoa na área, mas essa pessoa não inicia as atividades de 
agricultura e ainda constrói um barraco. A pessoa que tira essa pessoa 
de lá não depende de quem deu a autorização. Depende de outro 
Departamento, o de Obras, para ir lá e retirar. Existe uma dificuldade 
para retirar e esse é o grande problema. Porque, se a Subprefeitura 
percebe que a pessoa não está fazendo agricultura, tem que revogar, 
mas isso é fácil. O grande problema é quando a pessoa constrói. E o 
grande problema entre começar a construir e iniciar o desfazimento é 
que se trata de um processo demorado, burocrático. Então, talvez nas 
outras regiões, pode ser que eles tenham essa visão, de que se liberarem 
área pública, eles vão ter problemas depois. Primeiro porque não tem 
um técnico para acompanhar, segundo porque eles não têm essa prática 
de fazer agricultura nas outras regionais (informação verbal obtida na 
entrevista nº 12). 

 

Dada essa situação, o procedimento para concessão de áreas públicas pela 

subprefeitura foi alterado para 3 meses e passou a ser emitido pelo próprio órgão, sendo que, 

ao ser constatada qualquer ilegalidade na área concedida, especialmente para fins diversos não 

permitidos pelo programa, o termo de autorização deixa de ser renovado, permitindo, assim, a 

retomada do terreno para o domínio público, com a possibilidade de concessão para outros 

interessados. 

 

Nós tínhamos muitos problemas, porque a autorização era para 
agricultura. Se houvesse algum problema com o solicitante, ele 
apresentava o documento assinado pela subprefeitura e não saía. Para 
evitarmos esse procedimento, as autorizações atuais são para 3 meses. 
Se não for renovado, ele perde o direito de efetuar o plantio, abrindo a 
possibilidade de colocação de outro agricultor para substituí-lo. No 
procedimento anterior, como ele tinha um documento solicitando a 
área, somente saía com um documento da prefeitura negando a cessão 
de uso (informação verbal obtida na entrevista nº 11). 
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Durante os trabalhos de preparação do convênio da Sabesp junto à Supervisão de 

Abastecimento, na gestão do José Graziano, como condição para a autorização de novas áreas, 

ficou acordado que, além da aptidão para trabalhar com agricultura, os beneficiários que 

possuíssem duas ou mais áreas concedidas para fins de geração de renda deveriam colocar seus 

produtos agrícolas na feira de orgânicos como forma de incentivar essa política pública no 

município (informação verbal obtida na entrevista nº 11). Essa medida teve como finalidade 

incentivar a política pública da implementação de feiras orgânicas na zona leste da cidade, já 

que muitos agricultores preferiam comercializar seus produtos diretamente na área agrícola.  

Ainda com relação ao cadastro de interessados, observamos outros problemas. 

Considerando a pouca disponibilidade de área pública municipal adequada para agricultura e o 

crescente número de interessados em participar do programa, a lentidão no processo de 

autorização de áreas torna o cadastro de interessados desatualizado. 

 

Esse cadastro estava sendo preparado para os interessados nas áreas da 
Eletropaulo, mas foi desativado por não termos a definição de em 
quanto tempo será assinado o convênio. Nós o desativamos para evitar 
o que aconteceu no cadastro anterior: tínhamos mais de 100 inscritos 
no programa e, quando disponibilizamos as áreas, eles não 
demonstraram interesse, pois não estavam mais interessados, já que 
estavam trabalhando. O cadastro só funciona quando há previsão da 
disponibilidade de áreas para o Programa de Agricultura, assim, quando 
o interessado surgir, apresentamos as áreas para que ele escolha a mais 
conveniente (informação verbal obtida na entrevista nº 11). 

 

No entanto, a indisponibilidade de área adequada não significa a inexistência de áreas 

vazias no município de São Paulo. Pelo contrário, qualquer pessoa que caminhe pelas ruas do 

município de São Paulo pode observar a existência de diversos terrenos vazios, não utilizados, 

e que poderiam ser aproveitados para a implantação de hortas, conferindo uma função social e 

ambiental à terra e melhorando a qualidade de vida da população, induzindo ao uso e não à 

reserva de valor.  

Para tanto, além de condições adequadas para a produção agrícola, o governo 

precisaria firmar parcerias com outros entes da Administração Pública Direta e Indireta com a 

finalidade de constituir arranjos institucionais que ampliassem o número de áreas adequadas à 

implementação do programa. 

 

Não se trata tanto de orçamento; o que se precisa mais é de arranjos 
institucionais, parcerias. A prefeitura poderia falar com a Eletropaulo 
e dar certa estrutura para que acontecesse um grande Programa de 
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Agricultura Urbana usando todas as linhas da Eletropaulo194, que já se 
convenceu que a agricultura é o melhor uso da área deles. O mesmo 
poderia ser feito com as áreas da Sabesp e com as da Transpetro 
(informação verbal obtida na entrevista nº 18, grifo nosso). 

 

Em uma das entrevistas foi mencionado que há várias áreas públicas no município de 

São Paulo que pertencem à União, cadastradas no Incra, e que poderiam ser utilizadas na 

implementação do programa de agricultura. No entanto, isso requer um diálogo entre agentes 

políticos de diferentes esferas da Federação, o que nem sempre ocorre (informação verbal 

obtida na entrevista nº 6), evidenciando, mais uma vez, o quanto as questões político-partidárias 

interferem na implementação do programa.  

Havendo interesse político, os governos — federal, estadual e municipal — poderiam 

criar um cadastro integrado juntamente com os órgãos da Administração Direta e Indireta que 

permitisse o compartilhamento de dados referente às áreas disponíveis para a implantação de 

hortas, ampliando, assim, o número áreas adequadas à execução do programa e beneficiando, 

por consequência, um número maior de interessados em cultivar alimentos na cidade. Porém, o 

que se percebe é a falta de interesse por parte dos governos no sentido de dar prioridade a 

programas como o de hortas / agricultura por motivos já exposto no referencial teórico.  

Assim, na ausência de uma gerência política, os próprios indivíduos passam a assumir 

uma função que, por lei, seria de atribuição do Estado. A título de exemplo, em razão da 

ausência de ações governamentais, um morador da zona leste do município de São Paulo, 

sentindo-se incomodado com a destinação de lixo e entulho em uma área pública próxima a sua 

residência, resolveu procurar a Subprefeitura para pedir autorização de uso para a implantação 

de uma horta. 

 

Agora recebi a demanda de uma área que é da Transpetro. O interessado 
informou que a população está usando como depósito irregular de 
entulho e materiais volumosos e inservíveis e que só as crianças dele 
brincam naquela área. Informou também que já tirou uns 10 escorpiões 
dos entulhos ali depositados. Então ele quer essa área para tomar conta 
(informação verbal obtida na entrevista nº 11). 

 

 
194 Sobre o assunto, cabe destacar que, em 1998, quando a Eletropaulo ainda era uma empresa estatal, foi proposto 
o Projeto de Lei nº 353, do Vereador Dito Salim, dispondo sobre o aproveitamento dos terrenos municipais livres, 
localizados sob as linhas de transmissão de eletricidade para a implantação de hortas comunitárias. Contudo, o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de São Paulo alegou ilegalidade do referido 
projeto de lei sob o argumento de que ele foi iniciado por um membro do Poder Legislativo que, por sua vez, 
extrapolou a sua competência legislativa, já que a iniciativa de lei dispondo sobre bens públicos é privativa do 
prefeito municipal, a quem cabe analisar a conveniência de se destinar tais terrenos para a finalidade proposta, 
bem como verificar se o momento é oportuno (SÃO PAULO [município], 1998). 
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Essa situação demonstra o descaso do Estado com uma parcela da população, 

geralmente pobre, que vive em locais periféricos da cidade. Ausentando-se da sua 

responsabilidade de garantir uma cidade ambientalmente saudável, o Estado deixa a cargo dos 

próprios moradores a tarefa de resolver problemas que são públicos. Nesse sentido, os pobres 

urbanos tornam-se autogestionários na resolução de seus problemas, eximindo o Estado da 

responsabilidade no cuidado com a cidade, enquanto em outras áreas, nos locais valorizados 

pelo mercado, onde residem pessoas com maior poder aquisitivo, existe uma ação 

governamental mais eficaz, evidenciando a desigualdade no tratamento do serviço público entre 

os munícipes. 

 

6.2.2 Hortas em praças públicas  

 

As praças públicas são definidas pelo Código Civil como bens públicos de uso comum 

do povo195 (BRASIL, 2002). Por serem bens públicos, a legislação determina que cabe aos 

governos municipais geri-las nos estritos limites do interesse público com o objetivo de garantir 

o bem-estar dos cidadãos. Ocorre que sob a denominação “interesse público” e “bem-estar dos 

cidadãos” incidem questões bastante controversas, uma vez que geralmente os conteúdos estão 

relacionados às preferências, ideias e valores dos tomadores de decisão.  

No caso específico das praças, parece ser consenso entre os cidadãos que uma de suas 

finalidades é a de oferecer qualidade de vida à população por meio do uso do espaço para 

atividades de lazer. No entanto, inspirado no movimento denominado guerrilla gardening196 

realizado em outras partes do mundo, partes de algumas praças públicas no município de São 

Paulo vêm sendo utilizadas, em anos recentes, para a criação de hortas comunitárias.  

No município de São Paulo, a primeira com caráter ativista foi implantada na zona 

oeste, na Praça Dolores Ibárruri, território de abrangência da Subprefeitura de Pinheiros. 

Denominada Horta das Corujas, foi implantada em 2012 por meio dos trabalhos liderados por 

duas mulheres: Claudia Visoni, criadora da rede dos Hortelões Urbanos197, e Madalena Buzzo, 

moradora vizinha à praça e conselheira do Cades de Pinheiros (NAGIB, 2019).  

 
195 Artigo 99 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
196 De acordo com Nagib (2019), o movimento denominado guerrilla gardening tem como objetivo ocupar espaços 
públicos ou privados das cidades sem prévia autorização de governos municipais para fins agrícolas ou de 
jardinagem. 
197 De acordo com Nagib (2019), a expressão “hortelão urbano” é genericamente empregada para qualificar uma 
modalidade de agricultor urbano, mais precisamente, para identificar o cidadão que não é agricultor de profissão 
(nem que exerça essa atividade como sua principal fonte de renda), ativista ou não, mas que usa o espaço urbano 
para produzir alimentos (seja o espaço público ou privado, seja em escala doméstica ou comunitária). 
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Considerando que em 2012 ainda não existia legislação proibindo ou permitindo a 

existência de hortas em praças públicas, Gustavo Nagib (2019) explica que a legitimação pelo 

governo municipal era fundamental para os voluntários trabalharem na Horta das Corujas, uma 

vez que o grupo não desejava ser acusado de privatizar ou ocupar arbitrariamente o espaço da 

praça. 

Nesse contexto, a temática das hortas comunitárias em praças incorporou-se à agenda 

política do então vereador e também professor da Faculdade de Arquitetura da USP Nabil 

Bonduki, do PT, que, por sua vez, propôs o Projeto de Lei198 que dispôs sobre a gestão 

participativa das praças no município de São Paulo. Porém, antes da conversão deste projeto 

em lei, foi publicado um Decreto Municipal199 instituindo o Programa Praças Mais Cuidadas. 

Em linhas gerais, um dos propósitos do Programa Praças Mais Cuidadas foi o de 

autorizar as subprefeituras a celebrar Termos de Cooperação com a iniciativa privada com a 

finalidade de conservação, execução e manutenção para melhorias urbanas, ambientais e 

paisagísticas em praças e em áreas verdes municipais com até 5.000m² 200. No entanto, esse 

Decreto não previu a possibilidade de implantação de hortas comunitárias (SÃO PAULO 

[município], 2014c).  

Coube, então, à legislação201 que dispôs sobre a gestão participativa das praças202 

reconhecer formalmente a possibilidade de implantação das hortas comunitárias orgânicas, de 

caráter educativo203. Sendo assim, no âmbito jurídico, somente a partir de 2015 tornou-se 

permitido criar hortas comunitárias orgânicas de caráter educativo nas praças. Entretanto, até o 

momento, a referida Lei não foi regulamentada, sendo que a ausência desse instrumento legal 

provoca falhas na implementação, estendendo esse processo por anos a fio, sem a prestação de 

qualquer serviço público. 

 
198 Projeto de Lei nº 289, de 07 de maio de 2013. 
199 Decreto Municipal nº 55.610, de 20 de outubro de 2014. 
200 Artigo 1º e 4º do Decreto Municipal nº 55.610, de 20 de outubro de 2014. Em 2017, na gestão do prefeito João 
Doria, o Decreto Municipal nº 55.610, de 20 de outubro de 2014, foi revogado pelo Decreto Municipal nº 57.583, 
de 23 de janeiro de 2017, que, por sua vez, passou a autorizar os prefeitos regionais a celebrar termos de cooperação 
com a iniciativa privada visando à conservação, à execução e à manutenção de melhorias urbanas, ambientais e 
paisagísticas em praças e áreas verdes municipais com até 10.000m² (conforme artigo 5º), ampliando, portanto, a 
extensão do programa para praças maiores (SÃO PAULO [município], 2017a). 
201 Na gestão do prefeito João Doria, a Lei Municipal nº 16.212, de 10 de junho de 2015, foi alterada pela Lei 
Municipal nº 16.868, de 15 de fevereiro de 2018. 
202 De acordo com o artigo 3º da Lei Municipal nº 16.212, de 10 de junho de 2015: “entende-se por gestão 
participativa das praças a participação dos cidadãos, conjunta com o poder público, na implantação, revitalização, 
requalificação, fiscalização, uso, conservação das praças públicas, visando garantir a qualidade desses espaços 
públicos e fortalecer o necessário diálogo entre o poder público e a sociedade civil” (SÃO PAULO [município], 
2015 b). 
203 De acordo com o artigo 15 da Lei Municipal nº 16.212, de 10 de junho de 2015: “A fim de assegurar os objetivos 
descritos no art. 4º, as praças poderão ter equipamentos e mobiliário urbano, tais como: (...) VIII - horta comunitária 
orgânica, de caráter educativo” (SÃO PAULO [município], 2015 b). 
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Antes da aprovação da Lei, em 2015, a autorização para a implantação de hortas em 

praças era um procedimento discricionário, portanto vinculado à decisão do implementador, 

motivo pelo qual houve praças em que a autorização foi concedida, enquanto em outras foi 

negada. 

 

Na Subprefeitura de São Mateus, quando existia a Assessoria Técnica 
em Gestão Ambiental, o Programa Horta nas Praças não era apoiado 
pelos assessores, pois entendiam que a praça é um equipamento público 
que tem finalidade definida para uso da população e não deve ser 
ocupada com outra atividade, principalmente porque existem outras 
áreas no entorno que podem ser usadas para a implantação de hortas e 
não há outras áreas para serem usadas como praças pelos munícipes 
(informação verbal obtida na entrevista nº 11)204.   

 

No entanto, no mesmo período, a Horta das Corujas205, localizada na praça Dolores 

Ibarruri, na zona oeste do município, foi apoiada pela Subprefeitura de Pinheiros juntamente 

com o Cades206, evidenciando a desigualdade no tratamento territorial pelo governo municipal. 

A ausência de regulamentação, além de inviabilizar a aplicação da legislação em vigor, também 

gera insegurança nos grupos interessados em firmar parcerias com o governo municipal na 

implantação de hortas em praças. 

 

Não tem nada escrito na Lei dizendo que se pode usar essa praça dentro 
de X, Y e Z condições. Então que tipo de responsabilidade o coletivo 
assume? Se isso não estiver escrito, vai do agente público ser simpático 
à causa, porque a Lei existe, mas a regulamentação não. Então é preciso 
cuidar dessa questão burocrática (informação verbal obtida na 
entrevista nº 07).  

 

Embora a Lei da gestão participativa das praças refira-se aos termos de cooperação 

como o instrumento adequado para formalização de parcerias junto à sociedade civil, em uma 

das entrevistas consta que “fazer o termo de cooperação é totalmente formal e não é isso que os 

grupos de agricultura urbana estão procurando; eles não querem formalizar” (informação verbal 

obtida na entrevista nº 6). No mesmo sentido, André Biazoti, em sua dissertação de mestrado 

sobre engajamento político na agricultura urbana, explica que:  

 

 
204 Informação pessoal disponibilizada por e-mail em 12 de maio de 2020.  
205 Site: https://hortadascorujas.wordpress.com/ 
206 Informação pessoal disponibilizada por e-mail em 12 de maio de 2020. 
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Mesmo com a assinatura de um Termo de Cooperação ou de 
documento similar, muitos voluntários demonstram ainda 
preocupação com a segurança jurídica e permanência no território, 
chegando, inclusive, a assumir uma postura mais combativa em relação 
a isso. A própria fragilidade do documento, uma vez que pode ser 
rescindido a qualquer momento por alguma das partes, é visto com 
desconfiança pelos voluntários, levando à negação do instrumento 
proposto e à decisão por apoiar-se na legitimação social. A excessiva 
responsabilização decorrente de firmar um termo com a Prefeitura 
Municipal é um dos principais questionamentos realizados, uma vez 
que é vista como uma estratégia do Poder Público de se eximir de sua 
própria responsabilidade e culpabilizar os cidadãos pela má gestão do 
espaço público (BIAZOTI, 2020, p. 216, grifo nosso). 

 

Em parte, entendemos que essa desconfiança em relação ao termo de cooperação se 

deve ao fato de que em nenhum momento foi garantida a construção conjunta das regras, com 

as definições das responsabilidades de cada parte (governo e sociedade) na gestão comum do 

território das hortas. Além disso, os interesses não são explicitados de forma transparente, o 

que inviabiliza a busca de alternativas. 

Nesse contexto, destacamos a atuação dos conselhos, especialmente o Cades, como 

espaços oportunos para a realização desse debate, especialmente como local para a exposição 

de inseguranças ou reivindicações pelos atores envolvidos na gestão de bens públicos, buscando 

novas formas de operacionalizar os problemas vivenciados. 

 

6.2.3 O acesso à terra em áreas privadas 

 

Com relação à implementação do programa em áreas privadas, em consonância com o 

PDE publicado em 2014, o Proaurp estabeleceu que: 

 

Art. 4º - O Executivo cadastrará as áreas privadas compatíveis para 
a implementação do programa, com prévia concordância dos 
proprietários.  

 
Art. 5º - O Executivo criará um sistema de banco de dados dos 
terrenos públicos e particulares apropriados para a implementação do 
programa, disponibilizando os dados pela Internet (BRASIL, 2004a, 
grifo nosso).  

 

Ocorre que nem o primeiro, nem o segundo Decreto que regulamentou o Proaurp 

definiram o órgão do Governo municipal competente para realizar o cadastro das áreas privadas 

nem o consequente sistema de banco de dados. Ambos se limitaram a indicar a competência 
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dos órgãos municipais competentes para implementar um sistema de informações 

agropecuárias e ambientais georreferenciadas das áreas destinadas à agricultura207. 

Nesse contexto legal, um dos obstáculos à implementação do programa em áreas 

privadas está relacionado à ausência de um cadastro público que permita identificar os 

proprietários interessados em disponibilizar áreas privadas para a implementação do programa, 

uma vez que a disponibilidade de terra é essencial para a execução do programa. 

Além do cadastro de áreas privadas e do sistema de bancos de dados, a Lei208 também 

previu a possibilidade de o governo municipal oferecer incentivo fiscal aos proprietários de 

terras privadas com interesse na implementação do programa209. 

 

Art. 4º. 
§ 1º - O Executivo poderá oferecer incentivo fiscal ao proprietário de 
terreno sem edificação ou com edificação que não comprometa a 
implementação do programa, com redução do IPTU (SÃO PAULO 
[município], 2004a, grifo nosso).  

 

No entanto, essa regra não é obrigatória, ou seja, a Lei não obriga o governo municipal 

a efetivamente oferecer o incentivo fiscal aos proprietários de terras particulares; indica apenas 

uma faculdade que pode ou não ser aplicada210. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que a 

legislação avança no sentido de criar uma possibilidade de ampliação do programa para 

abranger áreas privadas, retrocede ao impor essa medida como uma mera faculdade, deixando 

à discricionariedade dos agentes políticos, conforme maior ou menor interesse político no tema, 

a decisão sobre a concessão ou não do incentivo fiscal.  

 
207 Conforme artigo 3º: “Ainda com vistas à consecução do Proaurp, poderão: I - as Subprefeituras e a Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente implementar sistema de informações agropecuárias e ambientais georreferenciadas 
das áreas destinadas à agricultura urbana e periurbana, visando a obtenção de informações agropecuárias” 
(BRASIL, 2004). 
208 Lei Municipal nº 13.727, de 13 de janeiro de 2004. 
209 Cabe destacar que, em 1993, o vereador Arselino Tatto apresentou o Projeto de Lei nº 665 para isentar do 
pagamento do IPTU os proprietários de imóveis destinados a hortas comunitárias, incentivando proprietários de 
terrenos ociosos a patrocinarem a instalação de hortas comunitárias. Naquele momento, impôs-se que NÃO seriam 
enquadrados como beneficiados os proprietários de imóveis com metragem superior a 250 m2 e os proprietários 
com mais de uma propriedade (artigo 1º, inciso I e II) para inibir a ação de aproveitadores e especuladores. 
Contudo, a análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal alegou ilegalidade do projeto de 
lei, uma vez que a Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor naquele momento determinava que os projetos de lei 
que dispusessem sobre a revisão do IPTU deveriam indicar em sua exposição de motivos a estimativa de renúncia 
de receita arrecadada, bem como as despesas a serem anuladas no orçamento do referido exercício. No mesmo 
ano, foi proposto outro Projeto de Lei – o de nº 850 – que dispõe sobre incentivo fiscal para terrenos cedidos às 
sociedades de amigos de bairros para implantação de horta comunitária, mas que, sob os mesmos argumentos que 
o anterior, teve sua ilegalidade declarada.  
210 Estudos mais aprofundados junto ao órgão responsável poderão indicar se já houve a concessão de algum 
incentivo fiscal para propriedades privadas para as finalidades do Proaurp. 
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Por outro lado, entendemos que não merecem a redução de IPTU as propriedades 

privadas ociosas, cuja única e exclusiva finalidade é a de constituir-se como reserva de valor 

ou terra de especulação, uma vez que os valores pagos a título de tributos devem ser destinados 

aos cofres públicos para custear outros gastos sociais. Para essas propriedades privadas, devem 

ser aplicadas as medidas jurídicas de combate ao não cumprimento da função socioambiental 

da propriedade.  

No município de São Paulo, a Sabesp, empresa prestadora de serviço público de 

abastecimento de água, também incentiva a produção agrícola ao retirar a cobrança do esgoto 

da tarifa, efetuando a cobrança apenas do consumo de água. De acordo com uma(a) dos(as) 

entrevistados(as), um dos obstáculos ao desenvolvimento da atividade agrícola estava 

relacionado ao acesso à água (informação verbal obtida na entrevista nº 11). 

 

Muitos deles, que estavam plantando nas margens dos rios, usavam 
água da nascente. Nada contra usar água da nascente, mas, dentro de 
um programa de agricultura urbana, onde você tem um agente 
municipal trabalhando lá, se vai usar a água da nascente, a gente tem 
que garantir a análise da água. É claro que a água para agricultura é 
diferente da água potável. Ela prevê outro padrão de qualidade. Mas, 
quando é nascente, ainda mais urbana, você tem que fazer a análise o 
tempo todo porque a água está boa para a agricultura hoje, mas, amanhã, 
com a chuva, você pode ter contaminantes prejudiciais. Não dá para 
trabalhar com os agricultores nessa fragilidade. Então a proposta era 
trabalhar com água da Sabesp, água tratada, que era a que nos dava mais 
segurança em termos de qualidade. Mas a água da Sabesp é muito cara. 
Então nós começamos novamente todo um trabalho de reuniões com a 
empresa para saber se eles ligavam a água para esses agricultores, com 
uma tarifa social. E aí as condições impostas aos agricultores era 
produzir sem agrotóxico para não contaminar o lençol freático. E aí é 
que, depois de alguns anos, nós conseguimos que a Sabesp implantasse 
a tarifa social, que é muito mais baixa do que a tarifa normal. Hoje eu 
não sei como está. Mas, de qualquer maneira, eles cresceram, eles têm 
uma condição melhor para trabalhar do que naquele momento 
(informação verbal obtida na entrevista nº 10). 

 

Outra medida prevista na Lei que institui o Proaurp211 refere-se à possibilidade de o 

governo municipal proceder à utilização compulsória de imóveis não utilizados ou 

 
211 Lei Municipal nº 13.727, de 13 de janeiro de 2004. 
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subutilizados212 (que é um dos instrumentos213 indutores da função social da propriedade 

urbana214) para a implementação do programa em terrenos privados. Em linhas gerais: 

 

Sua finalidade é induzir o proprietário a promover o adequado 
aproveitamento de seu bem em conformidade com as diretrizes do 
planejamento urbano municipal, evitando a degradação do entorno, 
incrementando a utilização da infraestrutura urbana já instalada, bem 
como a oferta de imóveis à população, e diminuindo a pressão sobre a 
expansão horizontal da cidade (SÃO PAULO [município], 2016b, p. 4). 

 

Porém, embora a legislação que institui o Proaurp apresente essa opção, o instrumento 

da utilização compulsória tem como prioridade edificar terrenos vazios, motivo pelo qual 

compreendemos que há legislações que são elaboradas simplesmente com a finalidade implícita 

de induzir os destinatários a não cumpri-las. São as denominadas leis simbólicas, ou seja, leis 

que não possuem qualquer ambição ou motivo real de produzir resultados práticos.  

Nesse caso, em específico, os legisladores previram a utilização do instrumento 

jurídico de modo vago e genérico, tornando inviável a sua implementação. Portanto, com 

exceção das áreas das empresas concessionárias e das prestadoras de serviços públicos, áreas 

de preservação permanente, onde não é possível edificar, a legislação não oferece outras 

soluções para incentivar os proprietários de terras privadas a fazer agricultura urbana em vez 

de uma edificação. 

É nesse sentido, portanto, que precisamos pensar sobre como aplicar a função 

ambiental na propriedade privada da terra urbana. A agricultura, ainda que seja um ambiente 

artificializado pelo ser humano, possibilita essa aproximação com a natureza. Embora essa 

função ambiental seja extremamente relevante para o bem-estar do ser humano e não humano 

e para a manutenção do planeta, a agricultura não consegue competir com os outros usos que 

 
212 Para Martins (2003), a utilização compulsória é o mais importante instrumento não apenas por garantir a função 
social da propriedade, mas principalmente por induzir a destinação dos imóveis para consumo, e não para reserva 
de valor. 
213Os instrumentos indutores da função social da propriedade urbana são: I – parcelamento, edificação ou utilização 
compulsório; II – IPTU Progressivo no Tempo; III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública”, conforme artigo 9º da Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho de 2014. 
214 Como bem explica Martins (2003), após intensos debates, a Constituição de 1988 inseriu no seu texto um 
grande número de propostas populares que, no entanto, tiveram sua aplicabilidade postergada ou diluída em 
decorrência do quadro de forças presente naquela época. A obrigatoriedade do cumprimento da função social da 
propriedade urbana foi um dos temas que, por sua vez, tiveram sua aplicação condicionada à promulgação de dois 
instrumentos legais específicos: uma lei nacional para regulamentar o tema que, só ocorreu em 2001, com a 
aprovação do Estatuto da Cidade, e a publicação de Planos Diretores Municipais para municípios com mais de 
vinte mil habitantes. Esse último, por sua vez, necessitava da aprovação de outras legislações que deveriam criar 
instrumentos e procedimentos para efetivar o cumprimento da função social da propriedade, o que levaria no 
mínimo mais alguns anos, até que o instituto da função social da propriedade se tornasse aplicável. 
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são dados à terra urbana, de modo que os programas de agricultura precisam ser mais 

propositivos, indicando outros instrumentos que conduzam a um desenvolvimento tanto da 

atividade agrícola dentro das cidades quanto nas áreas rurais.  

No caso específico do instrumento da utilização compulsória, embora previsto no PDE 

de 2002215, foi somente em 2011 que o governo municipal realizou o primeiro chamamento 

público dos proprietários para oferecerem informações sobre o aproveitamento dos imóveis não 

edificados216, subutilizados217 ou não utilizados218. Com a publicação do PDE de 2014, os 

procedimentos para aplicação dos instrumentos indutores da função social da propriedade 

urbana foram revistos e somente a partir disso foram expedidas as primeiras notificações 

(FROTA, 2016). Portanto, a lentidão na regulamentação de procedimentos para aplicar o 

instituto da utilização compulsória demonstram o descaso do governo municipal na execução 

das medidas que viabilizem o cumprimento da função social da propriedade219.  

Muitos dos terrenos não edificados220 poderiam estar produzindo alimentos nas 

cidades a partir da implantação de hortas comunitárias. Entretanto, em cidades como São Paulo, 

um dos principais desafios para o cumprimento da função social da propriedade está 

relacionado à especulação imobiliária e à valorização dos terrenos e imóveis urbanos. Para 

agravar a situação, a agricultura urbana ainda não está inserida, de forma permanente e efetiva, 

no planejamento da cidade, de forma que, quando os direitos de propriedade estão em disputa, 

a possibilidade de que terras urbanas sejam destinadas para agricultores urbanos é baixa.  

 
215 Em linhas gerais, foi definido que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando seu uso é compatível 
com a infraestrutura, equipamentos e serviços públicos disponíveis, e simultaneamente colabora para a segurança, 
bem-estar e desenvolvimento dos usuários, vizinhos e, por fim, da população como um todo” (SÃO PAULO 
[município], 2019, p. 4). 
216 Imóvel não edificado é aquele com área superior a 500m² que não possui nenhuma edificação, ou seja, cujo 
coeficiente de aproveitamento é igual a zero. Também são considerados imóveis não edificados os terrenos com 
área inferior a 500m², mas que sejam resultado de desmembramento aprovado após a publicação do novo PDE, 
ou, ainda, terrenos contíguos, de um mesmo proprietário e que somados perfaçam área superior a 500 m², conforme 
artigo 92 da Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho de 2014. 
217 Imóvel subutilizado é aquele com área superior a 500 m², cujo coeficiente de aproveitamento é inferior ao 
mínimo definido para zona na qual está localizado. O coeficiente de aproveitamento mínimo varia entre 0,3 e 0,5), 
conforme artigo 93 da Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho de 2014.  
218 Imóvel não utilizado é aquele que, embora possua edificação que atenda o coeficiente mínimo exigido, tem, no 
mínimo, 60% de sua área construída desocupada por mais de 1 ano, conforme artigo 95 da Lei Municipal nº 16.050, 
de 31 de julho de 2014.  
219 O instituto da função social da propriedade, previsto na Constituição Federal promulgada em 1988, demorou 
13 anos para ser regulamentado. Com a publicação do Estatuto da Cidade, em 2001, foram previstas as sanções a 
serem aplicadas nos casos de não cumprimento da função social da propriedade. Um ano após a publicação do 
Estatuto da Cidade, o governo do município de São Paulo promulgou o PDE de 2002. No entanto, a legislação que 
regulamentou as condições para a aplicação da função social da propriedade foi publicada apenas em 2011, 
portanto 23 anos após a promulgação da Constituição federal, 8 anos após a publicação do Estatuto da Cidade e 9 
anos após a publicação do PDE. 
220 Dados de 2019 demonstram que, do total de imóveis notificados, 45%, são imóveis não utilizados (713 
imóveis), 39% são imóveis não edificados (598 imóveis) e 16% correspondem a imóveis subutilizados (254 
imóveis) (SÃO PAULO [município], 2019c). 
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Mbiba e Veenhuizen (2001, sem página) explicam que a agricultura urbana ainda é 

vista como uma atividade marginal no planejamento municipal, ou seja, “carente de importância 

pelos dirigentes urbanos, não competitiva se comparada a outros usos do solo urbano (como 

moradias ou para fins industriais), continuando a ser uma preocupação secundária nos 

programas de desenvolvimento urbano”. Com base na experiência de outros países, os autores 

explicam que221: 

 

No ambiente capitalista de produção e consumo que impera atualmente 
é difícil permitir que a agricultura urbana compita com outros usos 
potenciais dos mesmos espaços urbanos (como se vê no caso de Lusaka, 
Zâmbia). É um ambiente onde o poder prevalece e o planejamento tem 
que ser entendido nesse contexto. São necessários enfoques inovadores 
no processo de planejamento urbano para aumentar o desenvolvimento 
sustentável e equitativo das cidades (MBIBA; VEENHUIZEN, 2001, 
sem página). 

 

Isso significa, portanto, que, quando existe uma disputa por diversos usos para um 

mesmo espaço, dificilmente a agricultura terá lugar se não houver interesse e pressão por parte 

da população. Nesse contexto, segundo os autores: 

 

(...) a integração da agricultura urbana no planejamento das cidades e 
em seu desenvolvimento requerem (e dependem de) mudanças 
estruturais na percepção dos regimes institucionais que governam ou 
gerenciam as cidades e nos valores sociais sobre os quais se baseiam a 
produção e o consumo urbanos (MBIBA; VEENHUIZEN, 2001, sem 
página). 

 

No mesmo sentido, entendemos que é necessário mudar o regime jurídico da 

propriedade privada que permite e garante o acúmulo de bens imóveis nas mãos de poucos em 

detrimento de uma maioria que vive aglomerada nas periferias das grandes cidades, sem 

condições básicas de sobrevivência. Tal como está concebido atualmente, o direito de 

propriedade serve à acumulação de riquezas por uma pequena parcela da população, enquanto 

à maioria são negados todos os tipos de direito como moradia, trabalho e alimentação. Embora 

o instituto da função socioambiental da propriedade estabeleça regras ao proprietário para que 

 
221 Em referência a Fainstein (1999), os autores explicam que “a realidade do planejamento é uma realidade de 
interesses opostos em uma sociedade muito desigual; o planejamento serve de justificativa aos interesses dos mais 
poderosos, enquanto o resto ganha apenas uma atenção simbólica” (FAINSTEIN, J. The Deliberate Practitioner. 
Boston/London: MIT Press, 1999 apud MBIBA; VEENHUIZEN, 2001, sem página). 
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este não abuse do seu direito sobre a coisa, trata-se de letra morta se não for usado efetivamente 

para promover uma justa e equitativa distribuição de terras no Brasil.  

 

6.2.4 Hortas implantadas em áreas das empresas prestadoras de serviço público 

 

A conservação e manutenção das faixas de terra, geralmente contínuas, onde estão 

localizadas as torres de transmissão de energia elétrica e os dutos de água e de petróleo são de 

responsabilidade das empresas prestadoras e concessionárias de serviços públicos. No entanto, 

por conta da sua grande extensão e da ausência de efetiva fiscalização, essas áreas acabam 

sendo transformadas em depósitos de lixo, em pontos viciados de entulho e, até mesmo, em 

locais de consumo de drogas. 

Por conta dessa situação, algumas empresas vêm adotando uma política que permite o 

uso dessas áreas para a criação de hortas, tendo em vista os benefícios proporcionados, como a 

manutenção e limpeza do terreno pelos próprios agricultores, evitando a ocupação da terra por 

terceiros, já que esses espaços passam a ser geridos pela própria comunidade. 

Nesses termos, a implantação do programa de agricultura no município de São Paulo 

proporciona benefícios mútuos, tanto para a comunidade do entorno de uma área desocupada 

(ociosa), que pode ser utilizada para fins de combate à fome, por meio da produção de 

alimentos, gerando emprego e renda aos interessados, quanto para o governo e para as empresas 

que, ao estabelecer parcerias com a comunidade do entorno, adquirem um forte aliado na 

conservação e manutenção das áreas e dos equipamentos públicos. No entanto, mesmo com 

esses benefícios mútuos, ainda são poucos os terrenos utilizados para a implantação de projeto 

de hortas comunitárias. 

 

6.2.4.1 Hortas em áreas da empresa de abastecimento de água 

 

A Sabesp é uma sociedade anônima de economia mista que presta um serviço público 

de fornecimento de água, assim como de coleta e tratamento de esgoto no Estado de São 

Paulo222. Para executar o serviço, a empresa possui 758 km de áreas, chamadas de faixas de 

servidão, onde estão localizadas as adutoras (dutos subterrâneos) (Sabesp)223. 

 
222 A área de concessão da Sabesp abrange 371 municípios do Estado de São Paulo, incluindo a capital do estado. 
Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=505. Acesso em: 04 de abril de 2019. 
223 Disponível em: http://site.sabesp.com.br/uploads/file/audiencias_sustentabilidade/agricultura_sabesp.pdf. 
Acesso em: 04 de abril de 2019. 
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No município de São Paulo, há oito sistemas integrados (a saber: Alto Cotia, Baixo 

Cotia, Alto Tietê, Cantareira, Guarapiranga, Ribeirão da Estiva, Rio Claro e Rio Grande) e três 

sistemas isolados (a saber: Colônia, Vargem Grande e Jardim das Fontes) que abastecem a 

cidade. Já o esgoto é processado por cinco sistemas (a saber: ABC, Barueri, Parque Novo 

Mundo e São Miguel), com capacidade total de 14,9 mil litros por segundo, que permitem a 

preservação do Córrego dos Meninos e dos Rios Tamanduateí e Tietê (Sabesp)224. 

A conservação das áreas (faixas de servidão) onde estão localizados os dutos cabe à 

Sabesp, motivo pelo qual há vários anos a empresa vem adotando uma política que possibilita 

o uso das faixas de servidão para a implantação de diferentes tipos de projetos sociais (SÃO 

PAULO [município])225. Um dos projetos desenvolvidos é o de hortas comunitárias, 

considerado pelo governo como um dos mais requisitados por trazer benefícios contínuos, 

prolongados e ter grande aceitação junto às comunidades do entorno, conforme dados 

constantes no documento intitulado Roteiro de Apresentação do Relatório Descritivo — Prêmio 

Mário Covas 2008 (GOVERNO DE SÃO PAULO, 2008). 

As iniciativas para a implantação de hortas no município de São Paulo em áreas da 

Sabesp começaram na década de 1980, na gestão do então governador Luiz Antônio Fleury, do 

PMDB, com um projeto piloto de horta localizada na região de São Mateus, na zona leste 

(MONTEIRO DA SILVA, 2019). No entanto, a partir de 2003, por conta de demandas das 

próprias comunidades, novas ações de implantação de hortas comunitárias começaram a ser 

desenvolvidas em áreas da Sabesp. 

Além de apoiar iniciativas de repercussão positiva junto às comunidades locais 

(Sabesp)226, a implementação de projetos de hortas comunitárias também contribui para a 

conservação e manutenção das áreas, impedindo a ocupação da área por terceiros, já que os 

agricultores beneficiados do projeto social atuam como fiscais, relatando quaisquer 

irregularidades no uso das faixas de servidão das adutoras (Sabesp)227. Além disso, 

considerando que os agricultores beneficiados pelo projeto auxiliam no cuidado das faixas de 

servidão, a empresa reduz os custos com a manutenção (por exemplo, limpeza e remoção de 

 
224 Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/interna/Municipio.aspx?secaoId=18&id=607. Acesso em: 04 de 
abril de 2019. 
225 Um dos projetos implantados em área da Sabesp foi o de criação do Parque Linear da Integração Zilda Arns, 
localizado na zona leste do município de São Paulo, em uma área com 77 Km de extensão por onde passam as 
tubulações da adutora Rio Claro. Nesse Parque, além de bicicletário, pista para pedestres, ciclovia, equipamentos 
esportivos e de lazer, a área também possui uma horta e um viveiro (SÃO PAULO [município]).  Disponível em:        
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_leste/index.php?p=143068. 
Acesso em: 04 de abril de 2019. 
226 Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoid=65&id=6542. Acesso 
em: 04 de abril de 2019. 
227 Ibid. 
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entulhos, reintegração de posse, vigilância, entre outros) (GOVERNO DE SÃO PAULO, 

2008). 

Do ponto de vista da comunidade, impede-se o lançamento e acúmulo de lixo e entulho 

que, por sua vez, atraem vetores de zoonoses, causando problemas de saúde à população local 

(GOVERNO DE SÃO PAULO, 2008). Promove-se a disponibilidade de alimento saudável e 

com baixo custo para a população local a partir do cultivo de verduras e legumes e, em alguns 

casos, até árvores frutíferas, desde que os agricultores não façam o uso de agrotóxicos, 

contribuindo, portanto, com a melhoria da qualidade de vida da população com a geração de 

renda (GOVERNO DE SÃO PAULO, 2009). 

Com relação à propriedade das terras onde são implementados os projetos sociais, 

estas podem ser públicas ou privadas, sendo que as públicas são aquelas que compõem o 

patrimônio da própria empresa (adquiridas ou não por meio de processo de desapropriação para 

a passagem os dutos), bem como as que pertencem à União, ao Estado e ao Município de São 

Paulo. Considerando que a instalação das adutoras nessas faixas se destina à prestação de 

serviço público de abastecimento de água, as terras privadas são declaradas de utilidade pública 

por decreto do Poder Legislativo para fins de instituição de servidão administrativa, que é a 

modalidade de intervenção do Estado na propriedade que autoriza os governos a usarem a 

propriedade privada para a execução de obras e serviços de interesse público228.  

Em razão do estatuto jurídico da Sabesp, a parceria para a implementação de projetos 

sociais de hortas comunitárias ocorre por meio do Termo de Cooperação Mútua, cuja celebração 

envolve interesses políticos entre os governos estadual e municipal para sua concretização, 

motivo pelo qual, quando não há consenso na negociação, pode ocorrer lentidão no andamento 

dos processos, que podem chegar, inclusive, a durar anos até sua finalização (informação verbal 

obtida na entrevista nº 11). 

 

A Sabesp estava interessada em firmar o convênio com a Subprefeitura 
de São Mateus e em reunião com o Subprefeito definimos os termos do 
convênio, com as atribuições de cada um, mas, como o documento 
demorou para ser concretizado, o subprefeito foi substituído, 
inviabilizando o que estava combinado. Para dar continuidade ao 
documento, foi necessário marcar nova reunião com o subprefeito 
substituto, que não teve interesse em firmar o convênio. O mesmo 
aconteceu com o convênio entre a Sabesp e Abast já que, na época do 
Kassab, o Secretário Graziano firmou o convênio em outubro, mas, 
como o documento demorou 6 meses para ser concretizado, ele já havia 

 
228 Fundamento legal: artigo 40 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de Junho de 1941. 
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sido exonerado. O representante da gestão PT não teve interesse em 
assinar o convênio (informação verbal obtida na entrevista nº 11).  

 

Notamos, portanto, que a mudança não apenas de partidos políticos, mas também de 

pessoas nos cargos políticos interfere diretamente na implantação de hortas comunitárias, 

provocando o rompimento de acordos políticos que vinham ocorrendo até então sem levar em 

conta os benefícios (ou não) que tais medidas poderiam vir a trazer tanto para o governo quanto 

para a sociedade.  

No município de São Paulo, existem três hortas em áreas da empresa229, sendo uma 

em São Mateus (zona leste), outra em Guaraú (zona norte) e outra na Vila Nova Esperança (na 

zona oeste) (Sabesp)230. De acordo com dados obtidos no Relatório de Apresentação — Prêmio 

Mário Covas — em 2008, havia uma expectativa de que outras áreas pudessem receber novos 

projetos de hortas comunitárias (GOVERNO DE SÃO PAULO, 2008)231. 

 

6.2.4.2 Hortas em áreas das empresas concessionárias de energia elétrica 

 

Desde dezembro de 2018, o serviço público de distribuição de energia elétrica no 

município de São Paulo é prestado pela empresa multinacional Enel Distribuição São Paulo 

(Enel), uma concessão pública administrada por um ente privado que atua em 24 dos 39 

municípios da Região Metropolitana de São Paulo (Enel)232. No entanto, antes dessa data, o 

serviço era prestado pela Eletropaulo Metropolitana de São Paulo (Enel)233 (antes conhecida 

como AES Eletropaulo), que, por sua vez, foi privatizada em 1999.  

Para promover o fornecimento de energia elétrica, a empresa possui extensas faixas de 

servidão onde estão instalados as torres e as linhas de transmissão. A conservação dessas faixas 

de servidão é de responsabilidade da empresa concessionária, motivo pelo qual, desde a década 

de 1980, a empresa adota uma política que concede o uso dessas áreas para fins de implantação 

 
229 Além dessas, a Sabesp possui também uma horta comunitária localizada no município de São Bernardo do 
Campo (SP). 
230 Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/imprensa/noticias-detalhe.aspx?secaoid=65&id=6542. Acesso 
em: 04 de abril de 2019. 
231 A título de exemplo, o referido documento menciona as seguintes áreas: EcoUrbis (faixa de adutora com 1 km 
de extensão, intercalando área de lazer e hortas), Reservatório Vila Sônia (área de 2.700 m², com proposta de 
hidropônica) e Parque da Integração (quatro áreas requisitadas para implantação de hortas e viveiro de mudas).  
232 Disponível em: https://www.eneldistribuicaosp.com.br/a-enel/quem-somos. Acesso em: 04 de abril de 2019. 
233 Em junho de 2018, a Eletropaulo foi adquirida pelo grupo Enel e desde o dia 4 de dezembro de 2018 passou a 
se chamar Enel Distribuição São Paulo (Ibid.). 
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de hortas comunitárias no município de São Paulo234 (SÃO PAULO [estado], 1987; informação 

verbal obtida na entrevista nº 21).  

Tendo em vista que a implementação de projetos sociais nas faixas de servidão gera 

uma série de vantagens às empresas concessionárias de energia elétrica (conforme já 

exposto)235, a empresa celebra contratos de comodato de áreas contendo direitos e obrigações 

para ambas as partes — agricultores e empresa concessionária — que refletem as exigências 

impostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) (informação verbal obtida na 

entrevista nº 21).  

De acordo com uma das entrevistas, até os anos 2000, quando a Eletropaulo ainda era 

uma empresa completamente estatal, era permitido que uma pessoa física pedisse autorização 

para fazer uma horta. Com a privatização da empresa, a política de concessão de áreas mudou, 

sendo que a tendência no município de São Paulo tem sido a de estabelecer parcerias junto a 

ONGs, uma vez que estas assumem o compromisso pela implantação e gestão das hortas por 

meio de projetos sociais / ambientais. 

 

É muito mais difícil administrar diversos contratos de pessoas físicas, 
por isso eles [a Enel] querem alguém da sociedade civil organizada, 
alguém que tenha uma organização, um coletivo organizado, uma 
ONG, uma associação, uma instituição. Assim, se houver algum 
problema, eles falam diretamente com a ONG e não com as diversas 
famílias (informação verbal obtida na entrevista nº 04). 

 

Nesse contexto, a relação entre a empresa concessionária de energia elétrica e as ONGs 

pode acontecer em três esferas distintas (informação verbal obtida na entrevista nº 21): 

1) a empresa concessionária celebra um contrato de comodato e concede uma área para 

a implantação da horta, enquanto a ONG se responsabiliza pela busca de financiamentos para 

a implementação do projeto e gestão da horta;  

2) a empresa concessionária, além de conceder a área para a implantação da horta, 

também fornece recursos financeiros para viabilizar o projeto social / ambiental, enquanto a 

ONG assume a responsabilidade pela implementação e gestão das hortas. Nesse caso, o 

financiamento para a implantação das hortas pode vir do Banco Nacional de Desenvolvimento 

 
234 Tendo em vista a compra da Eletropaulo pela Enel, é necessário verificar se a política da nova empresa — de 
concessão de áreas (faixas de servidão) — permanecerá em vigor. 
235 A implantação de projetos de agricultura sobre as faixas de servidão gera uma série de vantagens para as 
concessionárias de energia elétrica, impedindo, por exemplo, que a área fique abandonada, tornando-se um local 
de depósitos de lixo ou ponto para consumo de droga (informação verbal obtida na entrevista nº 21). Também 
impede a ocupação ilegal e, por consequência, o dever de indenização, gerando uma economia de gastos para a 
empresa (informação verbal obtida na entrevista nº 04).  
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Econômico e Social (BNDES) por meio da linha de crédito para grandes empreendimentos, no 

qual uma pequena parcela do valor é investida em projetos sociais por meio do modelo do 

“substrato social”.  

3) a empresa concessionária apenas concede o financiamento do projeto, assumindo a 

responsabilidade pela análise da viabilidade financeira. Esse é o caso, por exemplo, do projeto 

denominado “Horta Social Urbana — Cidadão Sustentável”, firmado em novembro de 2017 e 

inaugurado em setembro de 2018. 

Esses três formatos abrem espaço para a atuação das ONGs na temática das hortas 

comunitárias, auxiliando os agricultores na produção, distribuição e consumo de alimentos. No 

entanto, estudos mais aprofundados poderão indicar as potencialidades e fragilidades dessas 

parcerias.  

 

6.2.4.3 Hortas em áreas da empresa de transporte de petróleo e derivados 

 

Criada em 1998 (Transpetro)236, a Petrobras Transporte S.A., mais conhecida como 

Transpetro, é uma sociedade anônima, de capital fechado, subsidiária da Petrobras (Petróleo 

Brasileiro S.A.)237. Dentre as suas diversas atribuições, uma delas se refere à manutenção e 

operação dos dutos para o transporte de petróleo e seus derivados, biocombustíveis, 

petroquímicos, fertilizantes e gás em geral238 (Transpetro, 2018).  

Para realizar o transporte dos produtos, a empresa possui extensas faixas de terras onde 

estão localizados os dutos que “são tubulações especialmente desenvolvidas e construídas de 

acordo com normas internacionais de segurança, para transportar petróleo e seus derivados, 

álcool, gás e produtos químicos diversos por distâncias especialmente longas, sendo então 

denominados oleodutos, gasodutos ou polidutos” (Cetesb)239. 

A maior parte dos dutos é subterrânea240 e pode ser encontrada em áreas urbanas e 

rurais, passando por ruas, avenidas e rodovias, condomínios, fazendas, serras e montanhas, rios, 

 
236 Disponível em: http://transpetro.com.br/transpetro-institucional/quem-somos.htm. Acesso em: 15 de janeiro de 
2020. 
237 Capítulo I – Denominação do Estatuto Social. Disponível em: http://transpetro.com.br/transpetro-
institucional/instrumentos-de-governanca/estatuto-social.htm. Acesso em: 04 de abril de 2019. 
238 Artigo 3º, inciso I do Estatuto Social (Ibid.). 
239 Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/emergencias-quimicas/tipos-de-acidentes/introducao-dutos/. Acesso 
em: 15 de janeiro de 2020. 
240 Mas há também os aéreos e os submarinos, situados nas imediações das plataformas de petróleo e dos terminais 
(Ibid.). 
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mares, e manguezais e por uma grande variedade de localidades (Cetesb)241. No Brasil, a 

empresa possui uma rede de 7.719 km de oleodutos e 7.155 km de gasodutos (Transpetro)242.  

Assim como as demais empresas já citadas, a Transpetro também desenvolve projetos 

sociais, dentre os quais destacamos o de uso das faixas de servidão por onde passam os dutos 

para a implantação de hortas comunitárias. Ocorre que, por meio do método Bola de Neve, 

nenhuma pessoa específica foi indicada para ser entrevistada. Em contato com a empresa, por 

meio do canal faletranspetro@petrobras.com.br (protocolo 02303/2019), também não 

obtivemos resposta. 

 

6.3 Assistência técnica  
 

Com a publicação da Lei que institui o Proaurp no município de São Paulo, o incentivo 

à agricultura familiar e, por consequência, a promoção da assistência técnica, a pesquisa 

pública, o seguro e o crédito agrícola também foram incluídos como atribuições do governo 

municipal243. No entanto, a partir das entrevistas aplicadas junto aos implementadores, 

verificamos que as ações desenvolvidas pelo governo municipal se restringiram apenas à 

assistência técnica e à extensão rural. 

Em especial, dois programas se destacam no contexto da assistência técnica: o 

Programa Agricultura Limpa — Desenvolvimento Sustentável, especificamente criado para a 

zona sul; e o Programa Agriculturas Paulistanas, criado para todo o território municipal, 

conforme segue.  

 

6.3.1 A experiência na zona sul de São Paulo  

 

Desde antes da década de 1970, importantes áreas no extremo sul do município de São 

Paulo foram impactadas por diversos usos pouco compatíveis com a proteção ambiental. Esses 

usos afetaram áreas onde estão localizadas as represas Billings e Guarapiranga244, que, por sua 

 
241 Idib. 
242 Disponível em: http://transpetro.com.br/transpetro-institucional/quem-somos.htm. Acesso em: 19 de janeiro de 
2020. 
243 Artigo 2º, inciso IV, artigo 7º, inciso III da Lei Municipal nº 13.727, de 12 de janeiro de 2004. 
244 De acordo com Martins (2003, p. 172), a Represa de Guarapiranga foi construída em 1908 e passou a ser 
utilizada a partir da década de 1920 para abastecimento de água, enquanto a Represa Billings foi construída em 
1925 com o objetivo de gerar energia, aproveitando a forte queda (700 m) da vertente marítima existente mais ao 
sul. Com o crescimento da cidade, essa última passou a ser parcialmente utilizada como manancial de água potável 
em decorrência da necessidade de fornecimento de mais água para a cidade. 
   A Represa de Guarapiranga está situada na divisa entre os municípios de São Paulo (no extremo sul), Itapecerica 
da Serra e Embu-Guaçu. Já a Represa Billings abrange, além do município de São Paulo, cinco outros municípios, 
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vez, abastecem a Região Metropolitana de São Paulo com água potável. Por esse motivo, na 

década de 1970, duas leis foram publicadas com o objetivo de disciplinar o uso do solo e 

delimitar as áreas de proteção dos mananciais245. 

De acordo com o estudo realizado pelo Instituto Socioambiental, “as leis estaduais 

foram criadas para a proteção dos mananciais após a constatação da utilização de praticamente 

toda a disponibilidade hídrica da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, a importação de águas da 

Bacia do Rio Piracicaba e a necessidade de ordenamento do crescimento urbano” (SANTORO, 

FERRARA, WHATELY, 2009, p. 43). Entretanto, essas leis não conseguiram reverter o rápido 

e intenso processo de crescimento populacional na região, acabando por contradizer seus 

próprios objetivos, conforme consta no relatório emitido pela PMSP em 1998246:  

 

Na época de sua implementação, esta legislação embasava uma política 
metropolitana voltada prioritariamente para a preservação dos recursos 
hídricos. Passados vinte anos, podemos fazer uma avaliação pouco 
otimista. O que se nota é que a lei, embora bem elaborada do ponto de 
vista estrito da preservação dos mananciais, não tem cumprido seus 
objetivos: ao impor restrições ao uso do solo e não oferecer 
alternativas viáveis em contrapartida acabou por diminuir muito o 
valor da terra na área protegida. Tal fato, aliado ao progressivo 
empobrecimento da população brasileira, à ausência de políticas 
habitacionais consistentes e à presença de grande concentração de 
empregos em Santo Amaro, gerou um grande afluxo da população de 
baixa renda para dentro da área de proteção aos mananciais. Esta 
população se assentou basicamente em loteamentos clandestinos e 
favelas, assoreando os córregos, gerando lixo e principalmente esgotos 
que, não coletados, são despejados nos córregos e atingem os 
reservatórios247 (SÃO PAULO [município], 1998, p. 6, grifo nosso). 

 

Entre 1977 e 1989, a qualidade de água nos reservatórios das Represas Billings e 

Guarapiranga piorou especialmente em decorrência do despejo de esgotos diretamente nos 

corpos d'água, ameaçando, assim, o abastecimento público. Diante desse contexto, em 1991, na 

 
a saber: Rio Grande da Serra e parcialmente os municípios de Diadema, Ribeirão Pires, Santo André e São 
Bernardo do Campo. 
245 Lei Estadual nº 898, de 18 de dezembro de 1975 e Lei Estadual nº 1.172, de 17 de novembro de 1976. 
246 De acordo com Martins, nas áreas de proteção aos mananciais das represas Billings e Guarapiranga, diversos 
loteamentos foram “produzidos literalmente à margem de qualquer lei, implantados após a promulgação da 
legislação de proteção dos mananciais, mas, a maior parte deles tem algum pedido de aprovação ou mesmo planta 
aprovada na década de 1950, mas só se implantou efetivamente nas duas décadas seguintes, em geral sem maiores 
preocupações com a regularidade urbanística ou legal”. Segundo a autora, “num contexto em que as políticas 
públicas são absolutamente insuficientes para promover condições adequadas e universais de acesso e usufruto da 
cidade, a “regra não escrita” resultou na informalidade – eufemismo para designar à margem da Lei” (MARTINS, 
2003, p. 174-175). 
247 O mesmo entendimento é compartilhado por Martins (2003). 
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gestão da prefeita Luiza Erundina (1989-1992) foi criado o programa SOS Mananciais que, 

dentre outras atribuições, previu a elaboração de um Plano de Preservação e Manejo com o 

objetivo de fiscalizar as ações realizadas na região dos mananciais (SANTORO, FERRARA, 

WHATELY, 2009).  

De acordo com o relatório elaborado pela PMSP, desde a criação do programa até 

1996, foram contabilizadas 560 infrações à legislação de proteção aos mananciais somente na 

área onde atualmente está localizada a APA Capivari-Monos, sendo que: 

 

A partir das vistorias realizadas pelo SOS Mananciais, os infratores 
eram autuados nos termos do Código Florestal - quando se conseguia 
identificar o autor da infração. O fato de se multar os infratores, no 
entanto, não representa a recuperação da área. Não há viveiros para 
a obtenção de mudas de espécies nativas, nem programa algum para a 
difusão de alternativas sustentáveis de uso da floresta voltado a essa 
população, que é, em geral, pobre e desinformada (SÃO PAULO 
[município], 1998, p. 50, grifo nosso). 

 

Em 1992, o governo do Estado de São Paulo criou o Programa de Saneamento 

Ambiental da Bacia do Guarapiranga, mais conhecido como Programa Guarapiranga, 

executado com dinheiro do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento 

(Bird)248 e em parceria com o Governo Municipal de São Paulo. No entanto, a partir dos anos 

2000, com o fim do financiamento do Banco Mundial, o Programa foi encerrado em âmbito 

estadual. Já em nível municipal, na gestão da prefeita Marta Suplicy (2001-2004), as ações 

foram retomadas, com novas intervenções nas áreas dos mananciais, englobando não apenas à 

Represa do Guarapiranga, mas também a Billings (SANTORO, FERRARA, WHATELY, 

2009).                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
248 Cabe destacar que, além dos recursos provenientes do Banco Mundial, o programa também recebeu um aporte 
de recursos da PMSP, do Governo do Estado de São Paulo, da Sabesp e da Eletropaulo (SANTORO, FERRARA, 
WHATELY, 2009). 
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Em 2001, foi criada a APA 

Capivari-Monos249 em parte do território das 

Bacias Hidrográficas do Guarapiranga e da 

Billings e em toda a Bacia Hidrográfica do 

Capivari-Monos, considerada reserva 

estratégica de água potável para a Região 

Metropolitana de São Paulo.  

Figura 14 – Logo da APA Capivari-Monos 

 
Fonte: SÃO PAULO (2012) 

  
De acordo com o relatório emitido pela PMSP, a proposta de criação da APA Capivari-

Monos foi baseada na ideia de conservação por meio da promoção de alternativas sustentáveis 

de uso das terras que pudessem gerar renda para a população local com o objetivo de conter o 

avanço da urbanização. Nesse relatório, a agricultura foi mencionada como uma atividade 

necessária para contribuir nesse processo, mas que necessitava de uma estrutura de apoio para 

dar suporte às ações dos agricultores.  

 

Entendemos que o fortalecimento do setor agrícola é uma estratégia da 
maior importância para atingir esse objetivo. A criação de uma estrutura 
para coordenar e fomentar a produção agrícola, visando verticalizar a 
produção e atender as demandas da população metropolitana é uma 
proposta. Processando os produtos (produzindo verduras lavadas e 
empacotadas, doces em geral, frangos abatidos e picados, embutidos) 
se estaria aumentando o valor agregado aos produtos e gerando mais 
empregos — esse tipo de atividade demanda mão de obra intensiva — 
e, com isso, pode elevar a renda da população local. Este órgão poderia 
coordenar a criação de microempresas agrícolas, captar recursos para 
as mesmas e capacitar a mão de obra para essas atividades. Certamente 
que a produção deverá atender os padrões de qualidade exigidos para o 
desenvolvimento sustentável - produção orgânica, sem agrotóxicos, 
com adoção de práticas de conservação de solos. Uma vez que o 
mercado para produtos orgânicos vem crescendo nas grandes cidades, 
isto poderia resgatar a importância da região para o abastecimento da 
metrópole, revertendo a tendência de substituição das áreas agrícolas 
por loteamentos irregulares (SÃO PAULO [município], 1998, p. 53, 
grifo nosso). 

 

Com a criação da APA Capivari-Monos, as atividades efetivamente ou potencialmente 

degradadoras do meio ambiente foram vedadas naquele território250, exigindo do governo 

 
249 Lei Municipal nº 13.136, de 09 de junho de 2001. 
250 Artigo 5º da Lei Municipal nº 13.136, de 09 de junho de 2001. 
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municipal uma maior atenção com relação ao tipo de agricultura desenvolvida pelos 

agricultores. Por conta dos sérios impactos sobre o meio ambiente, a saúde e a qualidade de 

vida, a Lei da APA determinou a adoção de técnicas agrícolas mais adequadas para evitar a 

contaminação dos aquíferos existentes na região em decorrência do uso inadequado de 

agrotóxicos251 (SÃO PAULO [município], 2001). 

Considerando que a agricultura convencional não é compatível com os objetivos da 

APA Capivari-Monos, uma vez que o uso de defensivos químicos causa impactos ao meio 

ambiente, em especial aos recursos hídricos da região, a partir de 2002, por iniciativa do recém-

criado Conselho Gestor com apoio da Subprefeitura da Capela do Socorro, foi iniciada uma 

série de articulações na tentativa de possibilitar o desenvolvimento de uma agricultura mais 

sustentável naquele território (SÃO PAULO [município], 2001).  

Contudo, naquela época, era evidente a ausência de apoio dos governos a atividades 

de assistência técnica, tanto pela Cati do Governo do Estado, quanto pelo governo municipal, 

que sequer dispunha de um órgão específico para efetivar as atribuições relacionadas à 

assistência técnica para os agricultores. Tanto que, a partir de 2003, com a elaboração dos 

Planos Regionais Estratégicos (PRE) das Subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro, 

ficou ainda mais evidente a necessidade de criação de políticas públicas consistentes para a 

agricultura compatíveis com as características daquela região (SÃO PAULO [município], 

2001). 

Devido à necessidade de assistir os agricultores das demais regiões do município de 

São Paulo, em 2004 foi promulgada a Lei252 que institui o Proaurp, que, embora tenha dado o 

primeiro passo na tentativa regulamentar a assistência técnica em âmbito municipal ao prever 

“a garantia de assistência técnica e pesquisa pública direcionadas ao bom desempenho do 

programa” como uma das prioridades do Programa 253 (SÃO PAULO [município], 2004a), não 

estabeleceu por decreto254 regras concretas para avançar e consolidar uma prestação de serviço 

público municipal de assistência técnica aos agricultores paulistanos.   

Ainda em 2004, foi instalada na Subprefeitura de Parelheiros, a CAE “José Umberto 

Macedo Siqueira” para atender os agricultores localizados nos territórios de Parelheiros, Capela 

do Socorro e M’Boi Mirim (PMSP, 2011), embora sua criação oficial tenha ocorrido apenas 

 
251 Artigo 18 da Lei Municipal nº 13.136, de 09 de junho de 2001. 
252 Lei Municipal 13.727, de 12 de janeiro de 2004. 
253 Artigo 7º, inciso III, da Lei Municipal nº 13.727, de 12 de janeiro de 2004. 
254 Decreto Municipal 45.665, de 29 de dezembro de 2004 e Decreto Municipal nº 51.801 de 21 de setembro de 
2010. 
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em 2006255. A criação da CAE foi importante para os agricultores da zona sul, que, desde 

meados da década de 1970, com a desativação da Casa da Agricultura da Cati vinculada à 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, não dispunham 

mais da prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural (SÃO PAULO [município], 

1998).                               

Em 2006 foi criada a 

APA Municipal Bororé-

Colônia256, que também proibiu 

atividades efetiva ou 

potencialmente degradadoras do 

meio ambiente257, assim como 

determinou a adoção de técnicas 

agrícolas mais adequadas para 

evitar a contaminação dos 

aquíferos pelo uso inadequado de 

agrotóxicos258 (SÃO PAULO 

[município], 2006b). 

 

Figura 15 – Logo da APA Municipal 

 
Fonte: SÃO PAULO (2012) 

Para proteger as represas de Guarapiranga e Billings, duas leis foram publicadas em 

nível estadual, criando duas Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM), uma 

na Bacia Hidrográfica do Guarapiranga e a outra na Bacia Hidrográfica do Reservatório 

Billings259. Dentre as diversas regras previstas nessas legislações, uma delas se referia ao 

licenciamento de atividades agropecuárias que, por sua vez, exigia uma regulamentação 

específica260 (SÃO PAULO [estado], 2006). No entanto, os Decretos que regulamentaram as 

Leis261, embora tenham previsto um capítulo específico para tratar das atividades 

agropecuárias262, não regulamentaram o licenciamento (SÃO PAULO [estado], 2007). 

Considerando que o modelo convencional de produção agrícola que vem sendo 

realizado em muitas cidades, inclusive no município de São Paulo, enquadra-se no conceito de 

impacto ambiental e de atividade potencialmente causadora de significativa degradação, uma 

 
255 Decreto Municipal nº 47.280, de 16 de maio de 2006.  
256 Lei Municipal nº 14.162, de 24 de maio de 2006. 
257 Artigo 5º da Lei Municipal nº 14.162, de 24 de maio de 2006. 
258 Artigo 17 da Lei Municipal nº 14.162, de 24 de maio de 2006. 
259 Lei Estadual nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006 e Lei Estadual nº 13.579, de 13 de julho de 2009. 
260 Artigo 62, § 2º da Lei Estadual nº 12.233, de 16 de janeiro de 2006. 
261 Decreto Estadual nº 51.686, de 22 de março de 2007 e Decreto Estadual nº 55.342, de 13 de janeiro de 2010. 
262 Artigo 41 do Decreto Estadual nº 51.686, de 22 de março de 2007. 
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vez que, além de causar alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, ainda afeta a saúde, a segurança e o bem-estar da população263, a Resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)264 estabeleceu que projetos agropecuários 

devem ser objeto de licenciamento ambiental265. 

A regra acima demonstra que o licenciamento ambiental não é exigido para toda e 

qualquer atividade que seja realizada dentro da propriedade agrícola, mas, como bem explicam 

Rosa e Carolino, também não é possível simplesmente dispensar o licenciamento para todo um 

segmento econômico ou exclusivamente em relação ao tamanho da propriedade, sem se 

preocupar com o tipo de atividade que é realizada, motivo pelo qual os autores entendem que 

devem ser estabelecidos critérios mais condizentes para aferir a necessidade de licenciamento 

(ROSA, CAROLINO, 2016).  

Para Paulo de Bessa Antunes: 

 

O licenciamento ambiental, como principal instrumento de prevenção 
de danos ambientais, age de forma a prevenir os danos que uma 
determinada atividade causaria ao ambiente, caso não tivesse sido 
submetida ao licenciamento ambiental (ANTUNES, 2005, p. 37). 

 

Com relação à dispensa de licenciamento ambiental, Talden Farias explica que: 

 

(...), a dispensa de licenciamento ambiental só é possível no caso 
concreto e por decisão tecnicamente fundamentada do órgão ambiental, 
que comprove que aquela atividade específica não é potencial nem 
efetivamente poluidora. Já a dispensa prévia via ato normativo 
abrangendo situações gerais é inconstitucional e não pode ser admitida, 
pois não é aceitável que esse procedimento se transforme em um salvo-
conduto para as atividades que não querem se submeter ao controle 
ambiental prévio (FARIAS, 2017, sem página, grifo nosso). 

 

Portanto, ao invés do licenciamento de atividades agrícolas, o Governo do Estado de 

São Paulo optou pela criação de um programa com o objetivo de gerir o uso, a conservação e a 

 
263 Artigo 1º da Resolução nº 01, de 23 de janeiro de 1986 do Conama. 
264 Resolução nº 01, de 23 de janeiro de 1986 do Conama. 
265 Art. 2º. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - 
RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e da Secretaria Especial do Meio Ambiente 
- SEMA265 em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: XVII 
- Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha. ou menores, neste caso, quando se tratar de 
áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de 
proteção ambiental (SÃO PAULO [estado], 1986). 
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preservação do solo agrícola na área da APRM Guarapiranga266 (SÃO PAULO [estado], 2007). 

Por meio de parcerias realizadas com os municípios integrantes da Bacia da Guarapiranga, foi 

criado o Programa Guarapiranga Sustentável, bem como o Protocolo de Boas Práticas 

Agroambientais, envolvendo a participação de agricultores, ONGs e demais parceiros 

(Sigam)267.  

Embora algumas propriedades agrícolas tenham mudado o modo de produção com o 

objetivo de minimizar o impacto nas áreas de mananciais, as medidas adotadas pelo Governo 

do Estado, embora relevantes, não alteraram o status quo em muitas propriedades que 

permanecem utilizando defensivos químicos em área de manancial. O fato é que a ausência de 

fiscalização quanto ao uso de insumos químicos pelos agricultores, geralmente proibidos em 

áreas urbanas, também não é realizada de forma efetiva pelos governos, ocasionando problemas 

de saúde pública tanto aos produtores, quanto aos consumidores. Embora a melhor solução seja 

a eliminação completa desses produtos no mercado nacional (BOURQUE, 1999), muitos 

produtores ainda são dependentes deles, situação que demanda a adoção de programas públicos 

que incentivem outras formas de produção sustentável. 

Considerando que diversos estudos comprovam que a produção agrícola realizada em 

bases agroecológicas possui produtividade superior à agricultura realizada em bases 

convencionais (ALTIERI, 2009), entendemos que uma mudança radical com o objetivo de 

consolidar processos que envolvam a transição para modos de produção sustentáveis no tempo 

e no espaço implica a criação de uma política de Estado que proíba o uso de todo e qualquer 

defensivo químico na produção agrícola que afete o ambiente como um todo e o bem-estar das 

pessoas. Para tanto, é necessário que o Estado adote políticas socioambientais eficazes para 

garantir a sobrevivência dos agricultores durante o período de transição para modelos de 

produção agroecológicos. 

 

6.3.2 Programa Agricultura Limpa - Desenvolvimento Sustentável 

  

 
266 De acordo com o artigo 42, parágrafo único; com o artigo 43, § 3º; e com o artigo 46 do Decreto Estadual nº 
51.686, de 22 de março de 2007, foi estabelecida a necessidade de elaboração de um Manual de Boas Práticas com 
orientação técnica que deveria ser distribuído aos agricultores cadastrados na APRM Guarapiranga para que, num 
prazo acordado caso a caso, ajustassem suas atividades a um padrão tecnológico proposto pelo programa, sendo 
que, no caso de comprovação do uso inadequado de biocidas, o programa estabeleceu a necessidade de 
“apresentação de Projeto de Recuperação Ambiental (Pram), com a indicação das medidas de mitigação dos efeitos 
nocivos ao solo, à água e à biota, podendo ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta - TAC para a recuperação 
e a compensação dos danos causados”, além das medidas administrativas sancionatórias cabíveis. 
267 Disponível em: https://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=7611. Acesso em: 12 de 
fevereiro de 2020. 
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Em sintonia com o Programa Guarapiranga Sustentável, em 2010, o governo 

municipal criou o Programa Agricultura Limpa — Desenvolvimento Sustentável268, com o 

objetivo de proteger as áreas onde estão localizadas as represas Billings e Guarapiranga e 

estimular formas de produção agrícola de baixo impacto na zona sul do município de São Paulo 

(SÃO PAULO [município], 2010a).  

No mesmo ano, os governos estadual e municipal assinaram uma parceria com a 

finalidade de implantar o Protocolo de Boas Práticas Agrícolas / Protocolo de Produção 

Agrícola e Ambiental junto aos agricultores da zona sul do município de São Paulo. Para isso, 

na época, foi estipulado um prazo de 90 dias para a aderência ao programa e de 04 anos para o 

cumprimento das diretivas (SÃO PAULO [município])269. No âmbito do protocolo, foi 

elaborado um selo de rastreabilidade, denominado Selo de Indicação de Procedência 

Guarapiranga para atestar ao consumidor paulistano que se tratava de produto produzido 

localmente (SÃO PAULO [município])270. 

De acordo com a informação verbal concedida por Cristiano Mendes, da Supervisão 

Geral de Abastecimento em São Paulo, em 14 de setembro de 2015, descrita na dissertação de 

mestrado de Angélica Nakamura (2017), a parceria entre governo estadual e municipal para 

implementar o Protocolo de Boas Práticas Agrícolas / Protocolo de Produção Agrícola e 

Ambiental no município de São Paulo ocorreu por conta da ausência de regulamentação no 

âmbito do licenciamento ambiental para atividades agrícolas na região das APRM 

Guarapiranga e da Billings, conforme segue: 

 

Até então, a agricultura lá na zona sul do município, por conta de 
algumas leis das APAS e dos mananciais, era uma atividade passiva 
[sic] de licenciamento. Tivemos problema com um agricultor que foi 
multado.  
Essa lei, ela não tem regulamentação. Foi feita a lei dizendo que tinha 
que licenciar a agricultura na região, mas não tinha regulamentação. 
Então o pessoal da Cetesb, que tinha que licenciar isso, não tinha 
nenhum parâmetro de como licenciar [...]. então veio essa multa do cara 
lá, o pessoal da Cetesb veio procurar a gente, [dizendo] “não sei o que 
fazer com isso, não vou aplicar multa nesse cara”.  
Foi daí que a gente começou a conversa com o Guarapiranga 
Sustentável, para criar boas práticas para que servisse [sic] como um 
ajustamento de conduta pra ser um instrumento para o pessoal da 
Secretaria do Meio Ambiente, para que o pessoal da Cetesb visse e 

 
268 Portaria Municipal nº 001, de 20 de janeiro de 2010 da SMSP/ABAST. 
269 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=117888. Acesso 
em: 11 de fevereiro de 2020. 
270 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=21699. Acesso 
em: 12 de fevereiro de 2020. 
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tivesse um parâmetro. Mas decidimos fazer por um caminho de não 
imposição, então criamos um protocolo em parceria com o governo do 
estado e prefeitura com adesão voluntária, com incentivos, assistência 
técnica. A gente quer, paulatinamente, agregando [sic] o pessoal pra 
conversão voluntária (informação verbal). Foi dessa necessidade de 
regulamentação e criação de parâmetros de como praticar uma 
agricultura com menos agrotóxico ou livre deles que surgiu, em 2010, 
o Programa Agricultura Limpa e, por meio de decreto municipal, o 
Protocolo de Boas Práticas Agrícolas, em parceria com o governo 
estadual (informação verbal concedida por Cristiano Mendes, na 
Supervisão Geral de Abastecimento (Abast) em São Paulo, em 14 de 
setembro de 2015, apud NAKAMURA, 2017, p. 75).  

 

Embora seja necessário um estudo mais aprofundado junto aos agricultores que foram 

beneficiários do Programa Agricultura Limpa — Desenvolvimento Sustentável, a proposta 

divulgada na mídia em 24 de setembro de 2010 (data da assinatura do Protocolo) de tornar a 

produção 100% agroecológica não foi cumprida, conforme relatado nas entrevistas aplicadas 

(informação verbal obtida nas entrevistas nº 19, 20 e 26).   

 

Figura 16 – O Protocolo de Boas Práticas Agroambientais na mídia 

 
Fonte: (SÃO PAULO [município])271 

 

Segundo uma das entrevistas, existe um grupo de agricultores na região das APA 

Capivari-Monos e Bororé-Colônia que estão produzindo com agrotóxicos há muitos anos e que 

não têm nenhum interesse em participar do processo de transição do modo de produção 

convencional para o orgânico, uma vez que:  

 

Quanto mais agrotóxico na cabeça, mais difícil as pessoas mudarem. 
Então o que eu senti é que, se a gente fornecesse um incentivo 
financeiro para aquele proprietário que está deixando a terra descansar, 
a gente talvez tivesse tido um resultado melhor. Porque senão o cara 

 
271 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=117888.  Acesso 
em: 12 de fevereiro de 2020. 
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diz: “eu não posso deixar de ganhar x reais por mês”. Então, sem o 
incentivo financeiro, os caras do agrotóxico não vão mudar, porque já 
têm o certo, e você não troca o certo pelo incerto. Então seria necessária 
uma política de financiamento do Banco do Brasil, que é quem financia 
a agricultura no país, uma política de âmbito nacional da transição do 
convencional para o orgânico (informação verbal obtida na entrevista 
nº 26).  

 

Segundo o(a) entrevistado(a), para atingir esse grupo seria necessário criar uma 

política de Estado, com investimento de dinheiro público, com a finalidade de promover a 

transição da produção agrícola convencional para a orgânica / agroecológica, porém: 

 

Na cabeça das pessoas, dar o dinheiro, incentivar os agricultores dessa 
forma, está muito longe. Assim como os pescadores recebem um salário 
na época em que não podem pescar, eu acho natural você pagar para o 
agricultor mudar o modo de produção. Só que isso não faz parte da 
mentalidade brasileira. Mas isso deveria fazer parte, ter uma bolsa, e ter 
alguém da Secretaria de Meio Ambiente que fosse lá e comprovasse 
que eles realmente merecem receber, porque realmente eles estão 
deixando de usar o agrotóxico (informação verbal obtida na entrevista 
nº 26).  

 

Contudo, essa ideia parece estar muito longe de ser concretizada, já que, além de uma 

articulação em nível federal, com o envolvimento de entidades financeiras estatais, nos últimos 

anos, a ação pública desenvolvida pelo governo federal tem sido a de financiar as indústrias 

produtoras de agrotóxicos e produtos afins.  

Em estudo recente produzido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva foi 

demonstrado “que os benefícios fiscais concedidos aos agrotóxicos em 2017 se aproximavam 

de 10 bilhões de reais” (SOARES, CUNHA, PORTO, 2020, p. 5), conforme consta no quadro 

que segue: 
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Quadro 8 – Estimativas de incentivos fiscais aos agrotóxicos na República Federativa do Brasil, 

segundo competência e tributos (2017) 

Fonte: Soares, Cunha e Porto (2020, p. 6) com base nos dados do censo agropecuário 2017, da Secex (2017), 
Receita Federal (2017) e da legislação tributária federal e estadual. 

 

Segundo o estudo, “o princípio da seletividade, o qual sustenta a concessão de 

benefícios fiscais a determinado produto e atividade, deve ter sua aplicação precedida de 

estudos independentes que avaliem os possíveis retornos sociais, bem como os custos de 

oportunidade dos recursos públicos”. Nesse sentido, são necessárias avaliações periódicas para 

subsidiar a tomada de decisão do governo em relação à permanência ou não de tais benefícios, 

já que, subsidiar um setor que não traz retornos sociais a sociedade, em última instância, implica 

apenas proporcionar ampliação da margem de lucro desse setor (SOARES, CUNHA, PORTO, 

2020, p. 3). 

O argumento em prol da concessão de incentivos fiscais baseia-se na redução do preço 

do produto agrícola convencional em relação aos advindos da produção orgânica e 

agroecológica. Ocorre que de acordo com a pesquisa supramencionada:  

 

Trata-se de um argumento falacioso por duas razões básicas. Primeiro, 
e tal fato é em si um contrassenso, os produtos sem agrotóxicos não 
recebem os subsídios nem todos os incentivos que a produção 
convencional há anos tem recebido. Segundo, aspectos como a menor 
oferta, distribuição e comercialização da produção orgânica são 
importantes para dificultar a redução dos preços desses produtos. Ainda 
assim, há diversas experiências onde há aumento de produtividade por 
técnicas agroecológicas somada à venda em feiras organizadas pelos 
próprios produtores, sem atravessadores. Tais feiras contribuem para a 
saúde pública, a educação ambiental e o consumo consciente. Portanto, 
os produtos orgânicos podem sim competir em condições favoráveis, e 
tais práticas deveriam se expandir no país (SOARES, CUNHA, 
PORTO, 2020, p. 9). 

 

Competência 
Tributária 

Tributos Desoneração 
(milhões R$) 

% Segundo  
Competência 

% Segundo  
Tributo 

 
 

União 

Pis- 
Pasep/Cofins 

1.536,22  
 
35,4 

15,6 

IPI 1.623,52 16,5 
Imposto 
Importação 

472,62 4,8 

Estados e 
Distrito 
Federal 

ICMS 6.22,64 63,1 63,1 

Brasil (Total) 9.855,00 100 100 
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Nesse sentido, o estudo evidencia que os incentivos fiscais aos agrotóxicos, na prática, 

restringem a atuação do Estado, pois reduzem a receita pública (SOARES, CUNHA, PORTO, 

2020), que poderia ser destinada a outras finalidades, como o que foi sugerido na entrevista — 

uma política de financiamento para que os agricultores pudessem aderir aos processos de 

transição agroecológica, gerando, dessa forma, resultados sociais e ambientais efetivos. 

Tendo em vista a proposição da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5553, pelo 

Partido Socialismo e Liberdade (Psol) no Supremo Tribunal Federal (STF)272, é necessário 

aguardar o julgamento para verificar os novos rumos que deverão ser adotados pelo governo 

federal acerca dessa questão (STF)273. 

 

6.3.3 Programa Agriculturas Paulistanas  

 

Na gestão do prefeito Fernando Haddad (2013-2016) foi lançado o Programa 

Agriculturas Paulistanas274 com a finalidade de articular, promover e divulgar as políticas e 

ações de desenvolvimento rural sustentável no município de São Paulo275 (SÃO PAULO 

[município], 2016a). No âmbito desse programa foi firmado o Protocolo de Boas Práticas 

Agroambientais da Transição Agroecológica e Estímulo à Produção Orgânica276 para incentivar 

o processo de transição do modo de produção convencional para o agroecológico (SÃO 

PAULO [município])277.  

Por meio da Instrução Normativa nº 64, de 18 de dezembro de 2008278 foi estabelecido 

que, cumpridas as normativas técnicas do processo de produção e o período de conversão, os 

 
272 A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5553 foi proposta para discutir as cláusulas do Convênio nº 100/1997 
do Conselho Nacional de Política Fazendária, que reduz 60% da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços dos agrotóxicos nas saídas interestaduais e que autoriza os estados e o Distrito Federal a 
conceder a mesma redução nas operações internas envolvendo agrotóxicos. Também os dispositivos da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecida pelo Decreto Federal nº 7.660/2011 concedem 
isenção total de Imposto sobre Produtos Industrializados aos agrotóxicos. 
273 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=320692. Acesso em: 13 
de fevereiro de 2020. 
274 Portaria Intersecretarial nº 001, de 08 de março de 2016 da SDTE; da SVMA; SMS; Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (SMDU); e SMSP. 
275 Artigo 1º da Portaria Intersecretarial nº 001, de 08 de março de 2016. 
276 A diferença entre o Programa Agricultura Limpa — Desenvolvimento Sustentável e respectivo Protocolo de 
Boas Práticas Agrícolas / Protocolo de Produção Agrícola e Ambiental, criado na gestão anterior, e o Programa 
Agriculturas Paulistanas e seu respectivo Protocolo de Boas Práticas Agroambientais da Transição Agroecológica 
e Estímulo à Produção Orgânica é que, no caso do primeiro, os destinatários eram os agricultores localizados na 
zona sul, enquanto o segundo programa é destinado a todos os agricultores do município de São Paulo. 
277 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=235641.  
Acesso em: 23 de fevereiro de 2020. 
278 Por esse instrumento legal, o processo de transição do modo de produção convencional para o agroecológico 
compreende o período de tempo que varia de acordo com o tipo de exploração e a utilização anterior dada à área 
agrícola, sendo de doze meses para produção vegetal anual e de pastagem perene, e de dezoito meses para produção 
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produtos agrícolas estão aptos a serem comercializados. Contudo, como bem explica Feiden, 

et. al. (2002), o atendimento às questões legais não encerra o processo de transição para os 

agricultores que trabalham com a concepção da agroecologia.  

De acordo com José Antônio Costabeber, a transição agroecológica pode ser definida: 

 

como o processo gradual de câmbio através do tempo nas formas de 
manejo e gestão dos agroecossistemas, tendo como meta a passagem de 
um sistema de produção “convencional” (que pode ser mais ou menos 
intensivo em insumos externos) a outro sistema de produção que 
incorpore princípios, métodos e tecnologias com base ecológica. Nesta 
definição, a ideia de “base ecológica” da atividade agrária se refere a 
um processo de ecologização dinâmico, contínuo e crescente através do 
tempo, e sem ter um momento final determinado. Este processo de 
ecologização implicaria não somente uma maior racionalização 
produtiva em base às especificidades biofísicas de cada 
agroecossistema, mas também um câmbio de atitudes e valores dos 
atores sociais em relação ao manejo dos recursos naturais e à 
conservação do meio ambiente (COSTABEBER, 1999, p. 49). 

 

Gliessman, por sua vez, distingue quatro níveis fundamentais no processo de transição 

agroecológica: 

 

O primeiro é a transição na orientação dos valores, na ética que orienta 
nossas decisões de produção, consumo e organização social. O 
segundo, focado mais estritamente na agricultura, diz respeito ao 
incremento da eficiência das práticas convencionais para reduzir o uso 
de insumos externos caros, escassos e daninhos ao meio ambiente. O 
terceiro nível da transição se refere à substituição de insumos e práticas 
convencionais por práticas alternativas. A meta seria a substituição de 
insumos e práticas intensivas em capital, contaminantes e degradadoras 
do meio ambiente por outras mais benignas sob o ponto de vista 
ecológico. Neste nível, a estrutura básica do agroecossistema seria 
pouco alterada, podendo ocorrer, então, problemas similares aos que se 
verificam nos sistemas convencionais. O quarto nível da transição seria 
a fase do redesenho dos agroecossistemas, para que estes funcionem 
com base em um novo conjunto de processos ecológicos. Mais 

 
vegetal perene, considerando-se também a situação ecológica e social atual. Esse período é necessário para 
“assegurar que as unidades de produção estejam aptas a produzir em conformidade com os regulamentos técnicos 
da produção orgânica, incluindo a capacitação dos produtores e trabalhadores”, assim como para “garantir a 
implantação de um sistema de manejo orgânico por meio: a) da manutenção ou construção ecológica da vida e da 
fertilidade do solo; b) do estabelecimento do equilíbrio do agroecossistema; e c) da preservação da diversidade 
biológica dos ecossistemas naturais e modificados”, conforme artigo 9º, inciso I e II da Instrução Normativa nº 64, 
de 18 de dezembro de 2008. Além do período de conversão, também é necessário elaborar um Plano de Manejo 
Orgânico, contemplando os regulamentos técnicos e os aspectos relevantes do processo de produção (BRASIL, 
2008). 
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complexo, mas indispensável se alcançar sustentabilidade 
(GLIESSMAN, 2000279 apud CAPORAL, 2008, p. 19). 

 

Nesse contexto, o processo de transição da agricultura convencional para a agricultura 

agroecológica compreende vários aspectos, não apenas técnicos e normativos, mas também 

culturais e educacionais que implicam uma sucessão de mudanças, não apenas na agricultura, 

mas também de comportamento (FEIDEN, et. al., 2002) que precisam ser levados em 

consideração no momento da implementação de políticas públicas.  

Contudo, por meio das entrevistas aplicadas, identificamos que existe uma deficiência 

no funcionalismo público representada pela ausência de estrutura governamental em nível 

municipal com poucos recursos orçamentários destinados à agricultura e reduzido número de 

profissionais disponíveis para atuar no programa.  

Dados de 2018 levantados nas entrevistas mostram que a estrutura do DAA, órgão 

responsável pela prestação de serviços de assistência técnica às hortas comerciais da PMSP, era 

composta pelo seguinte corpo técnico: 

 

Quadro 9 – Número de profissionais que compõe o Departamento de Agricultura e 

Abastecimento da PMSP (dados de 2018) 

Departamento de Agricultura e Abastecimento 

Sede 
Centro 

CAE Zona Sul CAE Zona Leste 

01 agrônomo(a) 
Cargo Efetivo 

01 agrônomo(a) 
Cargo Efetivo 

01 agrônomo(a) 
Cargo Efetivo 

01 técnico(a)  
Cargo comissionado 

01 agrônomo(a) 
Cargo comissionado 
01 técnico(a)  
Cargo comissionado 

Fonte: próprios autores 
 

É nesse contexto, portanto, que em uma das entrevistas consta que: 

 

As pessoas pobres que vão praticar a agricultura urbana, elas só 
precisam de um pequeno empurrão; o resto elas fazem por si. O 
problema é que o poder público não tem condições de fazer isso 
sozinho. Então ou ele parcela ou então ele não vai fazer isso nunca. O 
poder público erra na ponta; não adianta fazer algo super bonito, 
estruturado lá em cima, com decretos, leis etc. se na ponta as pessoas 

 
279 GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 
2000.  
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não têm assistência; as pessoas precisam da presença física que as 
orientem (informação verbal obtida na entrevista nº 4). 

 

Não se trata de não ter condições de prestar o serviço público aos agricultores, mas de 

falta de interesse por parte do governo municipal de dar incentivo à agricultura no município 

de São Paulo. Portanto, em vez de prestar o serviço público, algumas gestões optaram por 

celebrar termos de parceria com setor privado e/ou com o terceiro setor, consolidando um novo 

modelo de gestão do setor púbico. 

 Por meio de recursos financeiros do Fema280 foram publicados dois editais de 

chamamento público para a execução de projetos no âmbito do Proaurp281. Um deles, o edital 

nº 08, foi lançado em 2009 na gestão do prefeito Gilberto Kassab (SÃO PAULO 

[município])282, enquanto o edital nº 10 foi lançado em 2013 na gestão do então prefeito 

Fernando Haddad (SÃO PAULO [município])283.  

Da análise dos projetos desenvolvidos no âmbito do Fema, observamos que, num curto 

período, um conjunto de organizações se uniram com a finalidade de implantar 12 projetos, 

com diferentes propostas (implantação de hortas comunitárias, conversão para agricultura 

orgânica, fortalecimento da comercialização, incentivo à compostagem, entre outros), em 

diferentes regiões do município de São Paulo. 

Embora seja necessário realizar um estudo mais aprofundado com a finalidade de 

compreender algumas questões (tais como: quais ações foram propostas, quem foram os 

beneficiários, quem não foi beneficiado e qual a eficácia das medidas adotadas), o que se 

observa, no geral, é a falta de continuidade do incentivo financeiro para dar prosseguimento às 

ações com vistas a alcançar outros agricultores do município284. 

 
280 Criado na gestão da prefeita Marta Suplicy, por meio da Lei Municipal nº 13.155, de 29 de junho de 2001, o 
Fema, que é administrado pela SVMA em consonância com as diretrizes fixadas pelo Conselho do Fundo Especial 
do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, destina-se a apoiar: I - o desenvolvimento de planos, 
programas e projetos que visem: a) ao uso racional e sustentável de recursos naturais; b) à manutenção, melhoria 
e/ou recuperação da qualidade ambiental; c) à pesquisa e a atividades ambientais; II - ao controle, à fiscalização e 
à defesa do meio ambiente, conforme artigo 57 da referida lei. 
281 A respeito do aporte financeiro destinado ao Fema nº 08 e 10, ver Oliveira (2017). 
282 Esse edital tornou público o processo de análise e seleção de projetos que contribuíssem para a promoção e 
desenvolvimento de atividades relacionadas aos objetivos do Proaurp, em áreas públicas e privadas do município 
de São Paulo (SÃO PAULO [município]). Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/meio_ambiente/arquivos/fema%2010%20final.pdf. 
Acesso em; 08 de abril de 2019. 
283 Esse edital tornou público o processo de análise e seleção de projetos que apoiassem o desenvolvimento da 
agricultura de bases sustentáveis nas regiões das Subprefeituras de: a) Itaquera, São Mateus e Guaianazes; e b) 
Capela do Socorro, M'Boi Mirim e Parelheiros (Ibid.).  
284 De acordo com dados do IBGE de 2017, existem no município de São Paulo aproximadamente 550 agricultores. 
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/pesquisa/24/76693. Acesso em: 23 de fevereiro de 
2020. 
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Como bem explicado por McClintock (2014), em referência a outros autores285, na 

tentativa de preencher uma lacuna deixada pelo Estado, os serviços oferecidos por essas 

organizações formam uma “colcha de retalhos”, uma vez que elas não têm capacidade de prestá-

los de forma constante e igualitária em todo o território nacional. Segundo o autor: 

 

Seguindo essa linha crítica, a incapacidade da colcha de retalhos das 
organizações da agricultura urbana de preencher as lacunas deixadas 
pela contenção do Estado - neste caso, para garantir a segurança 
alimentar - acaba produzindo o que Lake e Newman (2002)286 chamam 
de “cidadania diferencial” apesar dos nobres esforços para alimentar 
uma população faminta. Apenas aqueles indivíduos que têm acesso aos 
serviços fornecidos pelas organizações (devido à proximidade espacial 
ou à capacidade de participar como voluntário) acabam obtendo os 
direitos de cidadania que essas organizações fornecem287 
(MCCLINTOCK, 2014, p.155 - 156).  

 

Ao observarmos as ações desenvolvidas no âmbito do Fema pelas ONGs, é possível 

perceber que elas apresentam um alcance limitado no tempo e no espaço, uma vez que os 

projetos tiveram pouca duração e não conseguiram atingir de forma igualitária todos(as) os(as) 

agricultores(as) do território municipal. 

De acordo com uma das entrevistas, um dos pontos negativos está relacionado ao 

encerramento do prazo de vigência dos contratos com as ONGs, visto que, “quando o recurso 

acaba, a ONG vai embora e os agricultores ficam desamparados” (informação verbal obtida na 

entrevista nº 10). 

 

A minha preocupação era sobre quem vai continuar esse processo, 
porque um agricultor que está em processo de certificação ou tem 
certificação, ele precisa ter melhoria contínua. As ONGs que estavam 
acompanhando foram embora, pois o projeto acabou. A minha 
expectativa com o Projeto Ligue os Pontos288 era que eles continuassem 
a fazer assessoria técnica (informação verbal obtida na entrevista nº 19).  

 
285 WOLCH, J. The shadow state: government and voluntary sector in transition. New York: Foundation Center. 
1990. 
    TRUDEAU, D. Towards a relational view of the shadow state. Political Geography, 27 (6), 2008. 
286 LAKE, R.W. NEWMAN, K. Differential citizenship in the shadow state. Geo Journal, 58 (2/3), 2002. 
287 Texto original: “Following this line of critique, the inability of the patchwork of urban agriculture organizations 
to fill in the gaps left by state retrenchment – in this case, to guarantee food security – ultimately produces what 
Lake and Newman (2002) refer to as “differential citizenship” despite noble efforts to feed a hungry population. 
Only those individuals who have access to the services provided by organizations (because of spatial proximity or 
the ability to participate as a volunteer) ultimately tap into the entitlements of citizenship that these organizations 
provide”. 
288 O Projeto Ligue os Pontos foi premiado pela Bloomberg Philantropies no certame internacional “Desafio aos 
Prefeitos”. Coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano em conjunto com outras secretarias 
e órgãos municipais, ele tem como finalidade fortalecer a agricultura na região sul de São Paulo, orientando os 
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Por outro lado, sob a perspectiva das ONGs, foi apontado que o prazo estabelecido nos 

editais do Fema não foi suficiente para executar o projeto a contento, sendo que o ideal seria 

ter no mínimo dois e no máximo três anos (informação verbal obtida nas entrevistas nº 24 e 25), 

já que “os projetos que estão há muitos anos no mesmo local são projetos que demonstram que 

não deram certo, já que o agricultor tem que adquirir o conhecimento e se tornar independente” 

(informação verbal obtida na entrevista nº 24). 

Além disso, muitas ONGs que atuam com agricultura urbana possuem modestos 

orçamentos em grande parte atrelados a doações, tanto públicas quanto privadas. Portanto, 

dependem de fontes de financiamento que, por sua vez, além de serem voláteis, acabam 

definindo o tipo específico de projeto, a escala e o escopo da atuação. Por exemplo, se o 

financiamento tema do mês ou do ano forem as hortas escolares, então essa temática será o 

centro dos discursos e das atividades dessas organizações. No entanto, quando o tema do mês 

ou do ano muda, os beneficiários que estavam sendo assistidos pelas Organizações ficam 

desamparados. Nesse sentido, são os financiamentos que definem as ações que serão 

desenvolvidas (MCCLINTOCK, 2014). 

Portanto, a continuidade dos financiamentos por meio do Fema também foi indicada 

como um dos grandes problemas, uma vez que todo o trabalho realizado no âmbito dos projetos 

desenvolvidos acaba sendo perdido quando não tem continuidade (informação verbal obtida na 

entrevista nº 26). É nesse contexto, portanto, que um(a) dos(as) entrevistados(as) destaca a 

importância da criação de um fundo especial para financiar apenas projetos de desenvolvimento 

rural, com recursos do próprio orçamento ou de outras fontes, envolvendo a temática da 

agricultura (informação verbal obtida na entrevista nº 7). 

 

6.4 Extensão rural  
 

A Lei Municipal nº 13.727, de 12 de janeiro de 2004, que instituiu o Proaurp no 

município de São Paulo também incumbiu o governo municipal de garantir a realização de 

cursos de aprendizado e aprimoramento em matérias concernentes aos propósitos da Lei289 

(SÃO PAULO [município], 2004a). Embora não tenham sido vinculados diretamente ao 

 
produtores a aumentar sua produção e a utilizar técnicas contemporâneas e protetoras ao meio ambiente (SÃO 
PAULO [município]) Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/noticias/?p=261210. Acesso em: 23 de fevereiro 
de 2020. 
289 Artigo 8º da Lei Municipal nº 13727, de 12 de janeiro de 2004. 
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Proaurp, dois programas foram criados, a saber: o Programa Escola Estufa Lucy Montoro e 

Projeto Hortas e Viveiros no âmbito do POT, contemplando a temática, conforme descrito a 

seguir. 

 

6.4.1 Programa Escola Estufa Lucy Montoro 

 

Em 2009, na gestão do prefeito Gilberto Kassab, foi publicado o Decreto Municipal nº 

50.741, de 16 de julho de 2009, instituindo o Programa Escola Estufa Lucy Montoro290, que 

instalou 32 estruturas físicas para serem utilizadas em cursos sobre hortas. A finalidade dos 

cursos era proporcionar “aos participantes, através de aulas práticas e teóricas lecionadas por 

profissionais capacitados, o conhecimento sobre o cultivo de hortaliças, vegetais, flores, 

produção de árvores nativas, espécies para paisagismo, minhocário e atividades agrícolas” 

(SÃO PAULO [município])291, aumentando a renda, melhorando a alimentação e promovendo 

a reeducação alimentar (SÃO PAULO [município])292.  

No entanto, segundo uma das entrevistas: 

 

O Programa Escola Estufa Lucy Montoro durou pouco, 
aproximadamente 2 anos, e depois finalizou por falta de recursos. A 
entidade que ministrava os cursos parou de trabalhar, pois o contrato 
terminou. O financiamento cessou, mas as estruturas das estufas 
permaneceram (informação verbal obtida na entrevista nº 06).  

 

Dados de 2020 revelam que das 32 estruturas físicas, apenas 06 estão ativas, 07 estão 

com funcionamento parcial, 13 estão desativadas e 06 foram desmontadas (informação pessoal 

disponibilizada por e-mail em 31 de julho de 2020 pela PMSP), conforme o quadro seguinte, o 

que demonstra descontinuidade parcial do programa. 

 

 
290 De acordo com o artigo 1º do Decreto Municipal nº 50.741, de 16 de julho de 2009, o Programa Escola Estufa 
Lucy Montoro na Secretaria Municipal de Participação e Parceria tem como objetivo: I - articular ações que visem 
o acesso a alimentos de qualidade a baixo custo; II - promover e melhorar o abastecimento local de hortaliças, 
gerando trabalho e renda por meio da potencialização de canais de escoamento da produção; III - estimular a 
produção de hortaliças e plantas aromáticas de qualidade e produtividade superiores, produção de mudas de 
árvores nativas e espécies para paisagismo, atividades agrícolas e silvicultura; IV - agregar recursos financeiros 
à produção de hortaliças e plantas aromáticas, incentivando o caráter associativo do trabalho; V - difundir 
conhecimento e tecnologia do manejo e cultivo (BRASIL, 2009, grifo nosso). 
291 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=108677. Acesso 
em: 17 de abril de 2020. 
292 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=10483. Acesso 
em: 17 de abril de 2020. 
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Quadro 10 – Escolas estufas 

Criação Subprefeitura Local da instalação Situação 
2008 Parelheiros Subprefeitura de Parelheiros Ativa 
2009 Casa Verde Subprefeitura da Casa Verde Desativada 
2010 Sé Não aplicável Desmontada 
2010 Pirituba / Jaraguá Não aplicável Desmontada 
2013 Vila Prudente Subprefeitura Vila Prudente Ativa 
2011 Mooca Subprefeitura da Mooca Ativa 
2011 São Miguel Subprefeitura de São Miguel Desativada 
2011 Capela do Socorro Não aplicável Desmontada 
2012 Butantã Não aplicável Desmontada 
2012 Jabaquara Secretaria Municipal de Educação Desativada 
2012 Freguesia 

Brasilândia 
Subprefeitura da Freguesia 
Brasilândia 

Desativada 

2012 Lapa Secretaria Municipal de Educação Desativada 
2012 Itaim Paulista Subprefeitura do Itaim Paulista Funcionamento 

parcial 
2012 Santo Amaro Ministério da Educação Funcionamento 

parcial 
2012 São Mateus Subprefeitura de São Mateus Ativa 
2012 Cidade Tiradentes Casa de Cultura – SMC Desativada 
2012 M'Boi Mirim Secretaria Municipal de Educação Desativada 
2012 Campo Limpo Não aplicável Desmontada 
2012 Santana / Tucuruvi Subprefeitura de Santana / 

Tucuruvi 
Funcionamento 
parcial 

2012 Itaquera Subprefeitura de Itaquera Desativada 
2012 Aricanduva / Vila 

Formosa 
Secretaria Municipal do Esporte Ativa 

2012 Vila Mariana Secretaria Municipal de Educação Desativada 
2012 Ermelino 

Matarazzo 
Subprefeitura de Ermelino 
Matarazzo 

Desativada 

2012 Vila Maria  Secretaria Municipal de Educação Funcionamento 
parcial 

2012 Penha Subprefeitura da Penha Funcionamento 
parcial 

2012 Perus  Secretaria Municipal de Educação  Desativada 
2012 Guaianases Subprefeitura de Guaianases Funcionamento 

parcial 
2012 Sé Não aplicável Desmontada 
2012 Ipiranga Subprefeitura do Ipiranga Desativada 
2013 Cidade Ademar Setor de Obras – Subprefeitura 

Cidade Ademar 
Ativa 

------- Pinheiros Subprefeitura de Pinheiros Funcionamento 
parcial 

------- Jaçanã /Tremembé Subprefeitura de Jaçanã / 
Tremembé 

Desativada 

Fonte: Informação pessoal disponibilizada por e-mail em 31 de julho de 2020 pela PMSP 
 



170 
 

Segundo um(a) dos(as) entrevistados(as), o Programa Escola Estufa foi criado para 

contemplar um projeto político específico de uma gestão governamental que custeou um projeto 

muito caro para os objetivos propostos, motivo pelo qual questiona: “A quem serviu a ideia? 

Quem precisa de agricultura urbana hoje? Que equipamentos públicos precisam para incentivar 

a agricultura urbana?” (informação verbal obtida na entrevista nº 06).   

Embora a ideia de instalar as estruturas das Escolas Estufas seja interessante para que 

esses locais de ensino sejam utilizados como um espaço de aprendizado, vivência e educação, 

o programa foi pensado a partir de uma lógica momentânea, uma vez que não foi prevista verba 

orçamentária de longo prazo para a manutenção dos equipamentos. Além disso, também não 

houve uma articulação social junto aos beneficiários do programa para que pudessem se 

apropriar dos equipamentos públicos a ponto de colaborar na manutenção das estufas por meio 

de trabalhos coletivos e de exigir do governo municipal a continuidade das ações.  

Na prática, alguns funcionários da PMSP passaram a cuidar desses equipamentos, no 

entanto outras estufas, no geral, foram abandonadas, especialmente por terem sido instaladas 

em locais inadequados, conforme segue: 

 

As estufas que estavam dentro das escolas, principalmente as que 
estavam em CEUs [Centro Educacional Unificado], foram mantidas 
pelos funcionários. As que estavam em áreas verdes também foram 
mantidas pelos próprios funcionários da prefeitura. Mas algumas já 
estavam em ruína; outras estavam em locais que julgamos não serem 
adequadas para uma política pública, por não terem segurança. Outras, 
ainda, estavam em lugares onde não é possível cultivar por serem muito 
úmidos (informação verbal obtida na entrevista nº 08). 

 

Conforme exposto no referencial teórico, embora existam políticas, programas e 

projetos públicos que não devam ser levados adiante (ESTEVAM, 2010), quando a sociedade 

não se envolve com os assuntos que são públicos, as propostas acerca da continuidade ou não 

sequer chegam a ser debatidos por ela, de modo que a tendência acaba sendo a descontinuidade 

das ações.  

 

6.4.2 Programa Operação Trabalho (POT) 

 

O POT é um programa municipal criado na gestão da prefeita Marta Suplicy que tem 

por objetivo “conceder atenção especial ao trabalhador desempregado, residente no município 
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de São Paulo, pertencente a família de baixa renda, visando estimulá-lo à busca de ocupação, 

bem como à sua reinserção no mercado de trabalho” (SÃO PAULO [município], 2003b).  

Os candidatos selecionados para participar do POT recebem um auxílio pecuniário 

para se capacitarem em determinada atividade que, posteriormente, pode ser desenvolvidas 

junto ao governo municipal (em órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta) ou em 

alguma das instituições públicas ou das entidades privadas conveniadas (SÃO PAULO 

[município], 2001). 

Em 2015, na gestão do prefeito Fernando Haddad, foi criado, no âmbito do POT, o 

Projeto Hortas e Viveiros, com o objetivo de capacitar pessoas para trabalhar com agricultura 

nas diversas hortas espalhadas pelo município de São Paulo. 

 

Tinha um POT que estava terminando, então nós pensamos em fazer 
um programa de formação como uma estratégia de multiplicação da 
agricultura urbana, já que essa ideia poderia colaborar para a formação 
de equipes, de pessoas para trabalhar com agricultura e, ao mesmo 
tempo, desenvolver as hortas em andamento, auxiliando para que elas 
pudessem se perpetuar ao longo do tempo (informação verbal obtida na 
entrevista nº 06). 

 

Segundo a mesma entrevista, na época, muitos agricultores estavam procurando a 

SMTE para obter assistência técnica, então os critérios de seleção dos beneficiários do projeto 

Hortas e Viveiros foi adotado justamente para apoiar esses grupos que já vinham desenvolvendo 

um trabalho com agricultura no município e que estavam à procura de um apoio técnico. 

 

Nós começamos oferecendo 30 bolsas, mas depois de 03 meses 
percebemos que o programa estava dando muito certo, então ampliamos 
para 70 bolsas. Depois de um tempo, o projeto estava fornecendo 100 
bolsas até que chegamos a 136 beneficiários simultaneamente. Depois 
esse número foi diminuindo até que terminou a primeira edição do 
projeto Hortas e Viveiros (informação verbal obtida na entrevista nº 
06). 

 

Após a operacionalização inicial do programa, a Fundação Paulistana, entidade na 

época vinculada à SMTE, celebrou um contrato de prestação de serviços junto a uma 

cooperativa para realizar cursos de capacitação em 13 hortas do município de São Paulo 

(informação verbal obtida na entrevista nº 02). Embora haja exceções, geralmente o curso de 

capacitação era ministrado na própria horta, em locais muitas vezes inapropriados para realizar 
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a parte teórica e mesmo prática do curso, já que não havia uma estrutura física adequada nos 

locais.  

 

Os cursos ocorriam no próprio local, mas não tinha qualquer 
infraestrutura, como banheiro e cozinha para fazer as refeições. Em 
muitos locais também não havia qualquer proteção contra chuva e 
outras intempéries. O jeito era sentar num toco e fazer uma roda ou 
conversar embaixo de uma lona e olha lá, porque em uma das hortas até 
a lona foi roubada (informação verbal obtida na entrevista nº 02). 

 

A informação fornecida por este(a) entrevistado(a) demonstra a precariedade do local 

de trabalho em que educadores e agricultores foram inseridos ao longo do curso, evidenciando, 

mais uma vez, que o incentivo à atividade agrícola, naquele período, não foi prioridade do 

governo municipal. 

A capacitação foi ministrada para uma diversidade de beneficiários (de analfabetos a 

pós-graduandos, de jovens a idosos, pessoas de diversas regiões do país, agricultores 

experientes e não agricultores), sendo que a ementa do curso teve que ser modificada para 

adaptar-se ao perfil de cada grupo, assim como à diversidade dos locais já que algumas hortas 

estavam em início de atividade, enquanto outras já tinham mais de 30 anos (informação verbal 

obtida na entrevista nº 02). 

Embora o programa apresente os obstáculos mencionados, a segunda edição do 

projeto, que passou a ser denominado “Hortas e Viveiros Urbanos”, manteve o arcabouço 

utilizado no programa anterior, inclusive com os mesmos grupos que participaram 

anteriormente (informação verbal obtida na entrevista nº 06). 

 

6.4.3 Equipamentos públicos 

 

A capacitação em agricultura também é realizada em alguns equipamentos públicos, 

por exemplo, na Umapaz, localizada dentro do Parque do Ibirapuera, na zona centro-sul do 

município de São Paulo, e na Escola de Agroecologia de Parelheiros, localizada dentro do 

Parque Nascentes do Ribeirão Colônia, entre os bairros de Parelheiros e Vargem Grande, 

extremo sul do município de São Paulo (informação verbal obtida na entrevista nº 13). A 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) — Unidade de Extensão Santo Amaro em 

parceria com a SVMA também desenvolve cursos e materiais didáticos sobre agricultura, 
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arborização urbana, interação fauna e flora, jardinagem e paisagismo em decorrência Termo de 

Cooperação celebrado em 2016 (Unifesp)293. 

Embora tais equipamentos públicos sejam importantes para criar espaços de troca de 

saberes e difundir conhecimentos sobre agricultura urbana e hortas comunitárias, considerando 

a grande extensão do município de São Paulo, esses espaços não conseguem atender os 

agricultores de todas as regiões do município, o que demonstra que as ações públicas não foram 

pensadas de forma descentralizada.  

Em âmbito acadêmico, Oliveira (2017) apresenta outras iniciativas como as 

desenvolvidas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) com cursos de formação universitária, a 

Unifesp (campus Leste), que ofereceu um curso de extensão para o público geral, o Grupo de 

Estudos em Agricultura Urbana, vinculado ao Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP, 

que também tem organizado diversos seminários e debates acadêmicos, e o Centro de Estudos 

em Sustentabilidade da FGV, que está desenvolvendo o projeto “Bota na Mesa” desde 2015, 

com o objetivo de oferecer cursos de formação em cooperativismo e gestão.  

No âmbito privado, a autora também menciona que muitos cursos têm sido oferecidos 

por diferentes unidades do SESC e por organizações como: a Associação de Agricultura 

Orgânica (AAO), a Morada da Floresta, Arboreser, a S.O.S Abelhas Sem Ferrão, a Coletiva 

Caminho Natural, o Instituto Paulus, a Fundação Mokiti Okata, o Células de Transformação, 

entre outros, que oferecem oficinas em suas próprias sedes ou em articulação com outras 

organizações. A autora cita os cursos oferecidos por diferentes coletivos, muitos deles 

vinculados ao Muda SP.  

Em que pese a criação dos equipamentos em âmbito não estatal, com exceção da 

Umapaz, observamos que as ações públicas destinadas a incentivar a agricultura estão voltadas 

para a zona sul-rural, onde existem propriedades produtivas maiores, em detrimento do 

incentivo às agriculturas urbanas e periurbanas. 

Na zona leste do município, por exemplo, onde existe uma parcela razoável de 

agricultores, com exceção da Unifesp (campus Leste), não existem outros equipamentos 

públicos para capacitar os agricultores (OLIVEIRA, 2017). Nesse contexto, em uma das 

entrevistas foi sugerida a formalização de parcerias junto à Escola Técnica Filantrópica 

Tabor294, que forma profissionais (técnicos agrícolas) especializados que poderiam contribuir 

 
293 Disponível em: https://www.unifesp.br/campus/sao/component/content/article?id=408. Acesso em: 17 de 
junho de 2020. 
294 Site: https://portal.sipeb.com.br/unidades/escolas-filantropicas-de-educacao-basica/escola-filantropica-tabor-
sao-paulo/#cursos-tecnicos . 
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no incentivo e desenvolvimento da agricultura na região (informação verbal obtida na entrevista 

nº 12). Já na zona norte, por exemplo, a Faculdade Cantareira295, por meio do curso de 

graduação em Agronomia e da fazenda experimental, localizada na Serra da Cantareira 

(FACULDADE CANTAREIRA)296, poderia contribuir na capacitação dos agricultores por 

meio de projetos de extensão com alunos de graduação. 

Essas escolas poderiam investir em linhas de pesquisa voltadas não apenas à produção 

agrícola, mas também ao desenvolvimento de tecnologias apropriadas, como o tratamento e uso 

eficiente da água, o aproveitamento de resíduos orgânicos, a utilização de defensivos naturais, 

entre outras. De qualquer modo, essas sugestões, embora relevantes, precisam, antes de tudo, 

ser avaliadas quanto à sua viabilidade.  

 

6.5 Comercialização  
 

A Lei Municipal nº 13.727, de 12 de janeiro de 2004, que instituiu o Proaurp no 

município de São Paulo, também elencou como prioridade, além do incentivo à agregação de 

valor aos produtos agrícolas produzidos no município de São Paulo, a venda direta ao 

consumidor, a comercialização em mercados municipais e em feiras, conforme será visto a 

seguir.  

 

6.5.1 Agregação de valor  

 

A Lei Municipal nº 13.727, de 12 de janeiro de 2004, que estabeleceu o Proaurp no 

município de São Paulo, também definiu como prioridade o incentivo à agregação de valor dos 

produtos agrícolas produzidos no município de São Paulo297 (SÃO PAULO [município], 

2004a). Uma das iniciativas concretas elaboradas pelo governo municipal foi a criação do Selo 

de Indicação de Procedência Guarapiranga — a Garça Vermelha —, que identificava os 

produtos procedentes da agricultura paulistana, cultivados em conformidade com boas práticas 

agroambientais. 

 

 

 

 
295 Site: http://cantareira.br/curso/agronomia/ . 
296 Disponível em: http://cantareira.br/curso/agronomia-mais-informacoes/. Acesso em: 17 de junho de 2020. 
297 Artigo 7º, inciso VI da Lei Municipal nº 13727, de 12 de janeiro de 2004. 
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O Selo de Indicação de Procedência 

Guarapiranga foi pensado no âmbito da 

parceria firmada em 2008 entre a SVMA, o 

Centro de Pesquisa Mokiti Okada (CPMO), 

o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae), a Subprefeitura de 

Parelheiros e o Banco do Brasil, com o 

intuito de implantar modelos de produção 

agrícolas sustentáveis no entorno da Bacia do 

Guarapiranga, na zona sul do município de 

São Paulo (SÃO PAULO [estado])298. 

Figura 17 – Selo de indicação  

de procedência Guarapiranga 

 
Fonte: SVMA (2012, p. 56) 

No entanto, seu reconhecimento oficial somente ocorreu em 2010, no âmbito do 

Programa Agricultura Limpa — Desenvolvimento Sustentável299, que elaborou o Protocolo de 

Boas Práticas Agrícolas / Protocolo de Produção Agrícola e Ambiental, em parceria com o 

governo estadual, contendo propostas alternativas de produção por meio do uso de tecnologias 

agroecológicas (SÃO PAULO [município], 2010a). 

A concessão do Selo de Indicação de Procedência Guarapiranga estava condicionada 

à aderência do Protocolo de Produção Agrícola e Ambiental (SÃO PAULO [município])300, 

incentivando os agricultores de áreas próximas às Represas Billlings e Guarapiranga a produzir 

com menor impacto ambiental. Ao mesmo tempo, o selo veiculava ao público consumidor a 

ideia de um produto agrícola em processo de conversão / transição do modelo convencional 

para o orgânico. 

Considerando que a Lei federal que dispõe sobre a agricultura orgânica301 e seu 

respectivo Decreto302 vedam qualquer forma de “propaganda, publicidade ou apresentação de 

produto que contenha denominação, símbolo, desenho, figura ou qualquer indicação que possa 

induzir a erro ou equívoco quanto à origem, natureza, qualidade orgânica do produto ou atribuir 

características ou qualidades que não possua” (BRASIL, 2003; 2007), a opção, na época, pelo 

termo “Agricultura Limpa” foi considerada mais adequada para identificar produtos produzidos 

localmente e com baixo impacto ambiental (informação verbal obtida na entrevista nº 08). 

 
298 Disponível em: https://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=7751. Acesso em: 18 de 
fevereiro de 2020. 
299 Artigo 2º da Portaria Municipal nº 001, de 20 de janeiro de 2010 da SMSP/ABAST. 
300 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/noticias/?p=112763. Acesso 
em: 18 de fevereiro de 2020. 
301 Lei Federal no 10.831, de 23 de dezembro de 2003. 
302 Decreto Federal nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007. 
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De acordo com o Decreto que regulamenta a referida Lei federal, para que uma unidade 

de produção seja considerada orgânica deve ser obedecido a um período de conversão303 que 

pode variar de acordo com o tipo de exploração e a utilização anterior da área, assim como deve 

levar em conta a situação socioambiental atual, sendo que as atividades a serem desenvolvidas 

durante o período de conversão deverão estar estabelecidas em Plano de Manejo orgânico da 

unidade de produção304 (BRASIL, 2007).  

Nesse sentido, Angélica Nakamura (2019), que desenvolveu sua dissertação de 

mestrado junto aos agricultores da Cooperapas, explica que o Protocolo de Produção Agrícola 

e Ambiental permitia ao agricultor vender seu produto com um valor agregado um pouco mais 

elevado em relação ao convencional, porém não como orgânico, constituindo uma forma de 

incentivar o agricultor a manter-se na agricultura orgânica até obter a um produto 100% livre 

de agrotóxicos e fertilizantes.  

Portanto, em última instância, a ideia do Selo de Indicação de Procedência 

Guarapiranga foi a de fortalecer a identidade local dos agricultores da zona sul do município, 

agregando valor à produção local (SÃO PAULO [estado])305. No entanto: 

 

Esse tipo de política pública precisa de estrutura; só boa vontade não 
basta. É preciso fazer marketing, pensar na estratégia de divulgação e 
mostrar a importância. Essas estratégias de comercialização nós 
fazemos muito na tentativa e erro. É preciso estudar se o público de São 
Paulo tem esse apelo de comprar um produto que é paulistano ou que 
não é. Nós sabemos que tem uma tendência do orgânico, mas não 
sabemos se há uma tendência de comprar o da cidade (informação 
verbal obtida na entrevista nº 08).  

 

Posteriormente, o Protocolo de Boas Práticas Agrícolas / Protocolo de Produção 

Agrícola e Ambiental não foi renovado e o Selo de Indicação de Procedência Guarapiranga, por 

sua vez, acabou não sendo mais utilizado (informação verbal obtida na entrevista nº 08). 

Portanto, ainda que a legislação municipal tenha previsto a necessidade de incentivar formas e 

instrumentos para valorizar os produtos agrícolas produzidos localmente, poucas ações foram 

adotadas nesse sentido, e as que foram propostas acabaram não tendo continuidade. 

 
303 Artigo 2º, inciso IX do Decreto Federal nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007. 
304 Artigo 6o, caput, § 1o e § 2o do Decreto Federal nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007, o período de conversão 
é o “tempo decorrido entre o início do manejo orgânico, de extrativismo, culturas vegetais ou criações animais, e 
seu reconhecimento como sistema de produção orgânica”.  
305 Disponível em: https://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Default.aspx?idPagina=7751. Acesso em: 18 de 
fevereiro de 2020. 
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Considerando que a maior parte dos paulistanos desconhece de onde vem o alimento 

que consome e que as atividades agrícolas desenvolvidas no município de São Paulo ainda são 

pouco conhecidas entre os próprios consumidores paulistanos, ações como a que criou o Selo 

de Indicação de Procedência Guarapiranga são positivas para divulgar não apenas a qualidade 

do produto, mas também quem são as pessoas que estão por trás da atividade produtiva, já que 

grande parte das pessoas desconhece a procedência dos alimentos.  

Embora existam outras formas de romper as barreiras do desconhecimento sobre a 

proveniência dos produtos agrícolas (agricultura familiar ou agricultura convencional) e 

promover maior conscientização sobre o consumo local, a ideia do Selo de Indicação de 

Procedência, num primeiro momento, parece ter sido importante para a construção de um novo 

modelo produção e comercialização local306. 

No âmbito do Ministério da Agricultura, por exemplo, já existe o instrumento da 

Indicação Geográfica que “é um ativo de propriedade industrial usado para identificar a 

origem de um determinado produto ou serviço, quando o local tenha se tornado conhecido, ou 

quando certa característica ou qualidade desse produto ou serviço se deva à sua origem 

geográfica” (INPI)307. Nesse contexto, foram criados alguns selos, por exemplo, o Selo da 

Identificação da Participação da Agricultura Familiar, o Selo Quilombos do Brasil e também a 

certificação de produtos orgânicos, conforme segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
306 Em âmbito federal, o Projeto de Lei Federal nº 906, de 25 de março de 2015, que institui a Pnaup, ainda em 
tramitação no Congresso Nacional, também estabelece que: “Art. 5º O Governo federal, em articulação com os 
estados e municípios, empreenderá as seguintes ações para a consecução dos objetivos previstos nesta Lei: VI – 
prestar apoio técnico para a certificação de origem e de qualidade dos produtos da agricultura urbana; VII - 
promover campanhas de valorização e de divulgação de alimentos e produtos provenientes da agricultura urbana” 
(BRASIL, 2015). 
307 Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica. Acesso em: 17 de abril de 2020. 
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Figura 18 – Selos de procedência 

 

Agricultura Familiar 

 
                Fonte: Organicsnet308 

 

Indígenas do Brasil 

 
Fonte: Kanindé309 

 

Quilombos do Brasil 

 
Fonte: Acervo Racismo Ambiental310 

 

Para diferenciar os produtos orgânicos dos convencionais, foi criado um selo de 

qualidade para produtos de origem orgânica com a finalidade de garantir ao consumidor maior 

confiabilidade ao produto colocado no mercado de consumo.  

 

Figura 19 – Selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica 

 

 

 

 

Fonte: Instrução Normativa nº 18, de 20 de junho de 2014 (BRASIL, 2014) 
 

 
308 Disponível em: http://www.organicsnet.com.br/2012/01/selo-da-agricultura-familiar-novos-criterios/. Acesso 
em: 17 de junho de 2020. 
309 Disponível em: https://www.kaninde.org.br/publicada-portaria-que-institui-selo-indigenas-do-brasil/. Acesso 
em: 17 de junho de 2020. 
310 Disponível em: https://acervo.racismoambiental.net.br/2015/08/06/mda-concedera-selo-quilombos-do-brasil-
ao-artesanato-de-alcantara-ma/ . Acesso em: 17 de junho de 2020. 
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A necessidade desse selo se deve à crescente procura por alimentos orgânicos, bem 

como ao distanciamento das áreas onde se produzem e as áreas onde se consomem os alimentos, 

marcado pela impessoalidade nas relações de produção e comercialização. Nesse contexto, a 

legislação federal estabeleceu algumas regras que devem ser cumpridas pelos fornecedores de 

produtos orgânicos com o objetivo de oferecer ao consumidor final o direito de acesso à 

informação e de escolha em relação aos produtos que irá consumir. No entanto, as mesmas 

obrigações não foram impostas aos fornecedores de produtos produzidos com insumos 

químicos (agrotóxicos e afins).  

Com base no direito à informação, a rotulagem dos produtos é importante não apenas 

para os produtos orgânicos, mas também para os que contêm insumos químicos que deveriam, 

por lei, ser obrigados a expor no rótulo a frase “produto contendo agrotóxico” (CAROLINO, 

MACHADO, SORRENTINO, 2020). Além disso, o selo de produtos orgânicos indica apenas 

a conformidade com os padrões normativos, uma vez que há produtores que mantêm a lógica 

do modo de produção convencional, contrariando a ideologia inicialmente proposta para os 

produtos orgânicos.  

O modo de produção orgânico diferencia-se do agroecológico, uma vez que, no caso 

dos orgânicos, após a substituição de todos os insumos não permitidos pelas normas de 

certificação e desde que cumprido o prazo de carência, a produção já está apta a ser 

comercializada com o selo de identificação. Já no modo de produção agroecológico, há outros 

procedimentos a serem seguidos, por exemplo, a diversificação e a integração de 

explorações311, o redesenho da paisagem312, até a implantação de sistemas complexos313 

(FEIDEN, et. al., 2002), de modo que é importante diferenciar: 

 

a) Os que entram no sistema apenas por interesse de mercado e 
adequam seu sistema às normas simplesmente com a substituição de 
insumos, procurando manter a lógica da agricultura convencional, ou 
seja: o termo orgânico está associado ao uso de adubos orgânicos.  

 
b) Os que encaram a propriedade como um organismo vivo e convertem 
seu sistema de produção para funcionar como tal, utilizando princípios 

 
311 A diversificação e a integração de explorações visam “estabelecer combinações de explorações que promovam 
a biodiversidade funcional do sistema, estimulando o sinergismo na utilização do fluxo de nutrientes, e combinação 
de serviços ecológicos que minimizem as necessidades de insumos externos e de força de trabalho, reduzindo as 
perdas de elementos (fechamento dos ciclos), e otimizando a produtividade do sistema” (FEIDEN, et. al., 2002, p. 
196). 
312 O redesenho da paisagem “propõe reorientar espacialmente as explorações e instalações da unidade produtiva, 
com vistas a utilizar melhor o potencial de uso da paisagem e reduzir os impactos ambientais” (Ibid., p. 196). 
313 Já os sistemas complexos “procuram imitar o funcionamento do ecossistema original da localidade e maximizar 
a integração entre explorações” (Ibid., p. 197). 
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agroecológicos, no qual o termo orgânico é associado a organismo 
agrícola (FEIDEN, et. al., 2002, p. 184). 

 

Considerando que o modo de produção agroecológico também envolve uma mudança 

nas atitudes e valores dos produtores, nas relações sociais e nas ações concernentes ao manejo 

e conservação dos recursos naturais (CAPORAL, 2008, p. 19), a escolha dos organismos 

certificadores também reflete e determina as práticas que são adotadas pelos agricultores.  

Com relação aos produtos em processo de transição agroecológica, embora não sejam 

orgânicos, também possuem um valor agregado, já que são produzidos com menor quantidade 

de insumos químicos. Contudo, atualmente, a legislação não prevê nenhum selo ou proposta de 

rótulo para identificar esses produtos com vistas a potencializar os rendimentos dos 

agricultores, incentivando-os a promover processo de transição agroecológica314.  

 

6.5.2 Venda direta ao consumidor 

 

A legislação que institui o Proaurp também previu, dentre os objetivos do programa, a 

venda direta dos produtos aos consumidores315, o incentivo à aproximação entre produtor e 

consumidor de uma mesma região316, o estímulo à comercialização local em feiras e mercados 

municipais317, bem como a criação de centrais de compra e distribuição nas periferias da 

cidade318 (SÃO PAULO [município], 2004). 

No mesmo sentido, o Decreto que regulamenta o programa também estabeleceu a 

necessidade de apoiar e incentivar a organização dos agricultores familiares para a venda direta 

de seus produtos319 em feiras, entrepostos regionais ou qualquer outro equipamento, com o 

intuito de baratear os preços dos produtos e aproximar produtores e consumidores320, 

estimulando, inclusive, o desenvolvimento de alimentos e bebidas artesanais e valorizando a 

produção local e os hábitos culturais dos produtores321 (SÃO PAULO [município], 2010d). 

 
314 A Lei Estadual nº 16.684, de 19 de março de 2018, que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção 
Orgânica (Peapo), estabelece como uma das diretrizes da política “a implementação de políticas de estímulos que 
favoreçam a transição agroecológica e a produção orgânica314 (BRASIL, 2018). Entretanto, seu regulamento ainda 
não foi publicado. 
315 Artigo 2º, inciso VIII da Lei Municipal nº 13727, de 12 de janeiro de 2004. 
316 Artigo 7º, inciso VIII da Lei Municipal nº 13727, de 12 de janeiro de 2004. 
317 Artigo 7º, inciso IX da Lei Municipal nº 13727, de 12 de janeiro de 2004. 
318 Artigo 7º, inciso VII da Lei Municipal nº 13727, de 12 de janeiro de 2004. 
319 Artigo 2º, inciso III do Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010. 
320 Artigo 2º, inciso VII do Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010. 
321 Artigo 2º, inciso VI do Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010. 
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Contudo, desde a promulgação da legislação, poucas ações públicas foram adotadas 

no sentido de colocar em prática essas diretrizes normativas. Uma das tentativas foi a criação 

do grupo de comércio nº 24, com a finalidade de inserir produtos agrícolas produzidos no 

município de São Paulo nas feiras livres. Outras ações no sentido de possibilitar uma maior 

aproximação entre produtor e consumidor ocorreram por meio das iniciativas de ONGs no 

âmbito do Fema.  

Com base na experiência de alguns entrevistados, verificamos que a venda direta dos 

produtos agrícolas produzidos pelos agricultores paulistanos apresenta potencialidades e 

fragilidades que precisam ser pensadas no âmbito das políticas públicas. Algumas das 

fragilidades se referem ao tempo despendido pelos agricultores na comercialização e à ausência 

de mão de obra empregada nas atividades agrícolas.  

 

Muitos agricultores não moram no local da produção, então, quando 
eles vão até a horta, eles têm que dividir o tempo entre a produção e a 
comercialização, já que nem sempre eles têm a ajuda da família, pois é 
difícil ter jovens envolvidos nessa prática e isso piora quando se percebe 
que a atividade não é tão lucrativa, pois tem um tamanho de terra que 
dá para sustentar alguém, tem a força do braço de uma pessoa que dá 
para sustentar alguém, então tem vários determinantes que precisam ser 
levados em conta (informação verbal obtida na entrevista nº 18). 

 

Em outra entrevista também foi mencionado que os custos e as dificuldades com o 

deslocamento para a comercialização em pontos distantes da cidade acabam propiciando a 

perda da qualidade do produto e, por consequência, a diminuição do valor, conforme segue: 

 

A logística é muito ruim e as estradas também são ruins. A maioria 
deles [dos agricultores] não tem um veículo adequado, um caminhão 
frigorificado, resfriado, então, com o sol, o produto cozinha embaixo da 
lona que ele joga por cima do produto e, então, o produto chega feinho 
na cidade e perde valor do produto orgânico. E, quando tem chuva, a 
pessoa não consegue passar [na estrada] e acaba perdendo a produção 
de 40 dias. Então essa questão da logística também tem que ser pensada 
(informação verbal obtida na entrevista nº 24). 

 

Nesse contexto, uma sugestão seria a de criar um modelo organizado de escoamento 

da produção que tirasse do agricultor o ônus de fazer a comercialização (informação verbal 

obtida na entrevista nº 18). 
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Ao invés de fazer uma grande central de abastecimento, como o Ceasa, 
poderiam ser criados pequenos centros para que os agricultores não 
precisassem sair da zona sul, de Parelheiros, para levar um pé de alface 
no centro. Acabaria, inclusive, dando acesso às pessoas mais simples 
daquela região, menos favorecida financeiramente, à aquisição de 
produtos mais saudáveis. E só precisa de um barracão com uma câmara 
fria para que eles consigam ter um produto com durabilidade maior 
(informação verbal obtida na entrevista nº 24). 

 

No mesmo sentido, Flávia Badue (2007), em referência à publicação do Instituto Pólis 

(2005)322, menciona o exemplo da “cenoura produzida pelos pequenos agricultores da região 

de Parelheiros (São Paulo) vendida ao CEAGESP [Companhia de Entrepostos e Armazéns 

Gerais de São Paulo] e depois comprada de lá pelo proprietário do “sacolão” de Parelheiros 

para ser colocada à venda aos moradores da região por um preço bem superior ao vendido 

inicialmente pelos agricultores, e ainda tendo feito um percurso de cerca de 90 km para ir ao 

CEAGESP e voltar” (BADUE, 2007). 

Geraldo Muller (1986), na década de 1980, também já mostrava a necessidade de 

organizar os produtores e de criar canais de distribuição de alimentos descentralizados nas 

regiões com maior concentração urbana, tais como varejões, cooperativas de consumo e grupos 

de compra comunitária, descentralizando as funções de intermediação atacadista criadas com 

as grandes centrais de abastecimento como a CEAGESP.  

 

6.5.3 Comercialização em mercados municipais 

 

No município de São Paulo, dados de 2018 revelam a existência de 33 equipamentos 

públicos323, que poderiam ser utilizados para comercializar os produtos da agricultura 

paulistana, atendendo a demanda das diversas regiões do município de São Paulo.

 
322 MARQUES, M.; COSTA, C. (Coord). Implementação de centros de referência local de segurança alimentar e 
nutricional. São Paulo: Instituto Pólis, 2005. 
323 A saber: 15 mercados municipais, sendo dois localizados no centro, dois na zona norte, dois na zona sul, seis 
zona leste e dois na zona oeste; 16 sacolões, sendo dois localizados no centro, quatro na zona norte, três na zona 
sul, dois na zona leste e cinco na zona oeste; e duas centrais de abastecimento, sendo uma localizada na zona norte 
e uma na zona leste. Fonte: Anexo do Decreto nº 58.596, de 7 de janeiro de 2019. 
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Quadro 11 – Equipamentos descentralizados da SMTE 

Centro Zona Norte Zona Sul Zona Leste Zona Oeste 
Mercado Municipal 
Paulistano 

Mercado Municipal 
Tucuruvi – Waldemar 
Costa Filho 

Mercado Municipal Ipiranga – 
José Gomes de Moraes Neto 

Mercado Municipal 
Guaianases – Leonor 
Quadros 

Mercado Municipal Lapa 
– Rinaldo Riveti 

Mercado Municipal 
Cantareira – Kinjo 
Yamato 

Mercado Municipal 
Pirituba 

Mercado Municipal Santo 
Amaro – Professora Adozinha 
Caracciolo de Azevedo 
Kuhlmann 

Mercado Municipal Penha – 
Senador Antonio Emydio de 
Barros 

Mercado Municipal 
Pinheiros – Eng. João 
Pedro de Carvalho Neto 

Sacolão da Prefeitura 
– Avanhandava 

 

Sacolão da Prefeitura – 
Jaraguá 

Sacolão da Prefeitura – Santo 
Amaro 

Mercado Municipal São 
Miguel – Dr. Américo Sugai 

Sacolão da Prefeitura – 
Butantã 

Sacolão da Prefeitura - 
Bela Vista 

Sacolão da Prefeitura – 
City Jaraguá 

Sacolão da Prefeitura – 
Piraporinha  

Mercado Municipal 
Sapopemba – Teotonio 
Vilela 

Sacolão da Prefeitura – 
Rio Pequeno 

Sacolão da Prefeitura 
– Brigadeiro 

Sacolão da Prefeitura – 
Estrada do Sabão 

Sacolão da Prefeitura – Cohab 
Adventista 

Mercado Municipal Vila 
Formosa – Antonio 
Meneghini 

Sacolão da Prefeitura – 
Lapa 

 Sacolão da Prefeitura –
Freguesia do Ó 

 

 Mercado Municipal 
Antônio Gomes 

Sacolão da Prefeitura – 
Jaguaré 

Central de 
Abastecimento Pátio do 
Pari 

Sacolão da Prefeitura – São 
Miguel 

Sacolão da Prefeitura – 
João Moura 

 
 Sacolão da Prefeitura – 

Cidade Tiradentes 
 

Central de Abastecimento 
Leste 

Fonte: próprios autores 
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No entanto, para que isso aconteça, o governo municipal precisa apoiar os agricultores 

em dois sentidos: num primeiro momento seria necessário organizar os agricultores em 

cooperativas ou associações para que possam planejar a produção para a demanda existente 

nesses equipamentos; concomitantemente, o governo precisa adotar medidas para apoiar na 

concessão de um box, a preço justo, para a comercialização dos produtos agrícolas produzidos 

no município.  

Essa seria uma medida que estimularia a autossuficiência local dos agricultores do 

município de São Paulo e a comercialização direta para o consumidor de forma organizada e 

descentralizada. Contudo, por se tratar de um equipamento público, para que o agricultor 

paulistano possa ter a permissão de uso de um dos boxes existentes nos mercados municipais, 

sacolões e/ou centrais de abastecimento existentes no município de São Paulo, é necessário 

participar do certame licitatório.  

No Decreto324 publicado na gestão da prefeita Marta Suplicy que dispõe sobre o 

funcionamento dos mercados, das centrais de abastecimento e dos frigoríficos municipais, 

consta que: 

 

Artigo 16. A ocupação dos boxes, bancas e outros locais específicos 
será deferida em forma de permissão de uso, outorgada a título 
precário, oneroso, intransferível, por prazo indeterminado e por meio 
de regular certame licitatório, no qual deverá estar definido o sistema 
de comercialização, o ramo de atividade e a caracterização da área 
(SÃO PAULO [município], 2001, grifo nosso). 

 

Considerando que o Proaurp já incentiva o uso desses equipamentos públicos para 

apoiar a venda direta dos produtos produzidos localmente, ajustes no âmbito do referido 

Decreto no sentido de destinar um box para a comercialização de produtos orgânicos ou de base 

agroecológica provenientes da agricultura paulistana ampliariam os canais de comercialização. 

 

Seria interessante estabelecer um escoamento local, como o Mercadão 
em São Miguel. Ele acabou de ser reformado e tem uma área para 
agricultura familiar, então nós tentamos ter um boxe, mas não 
conseguimos. Existe uma legislação para teste de 90 dias, mas faltou 
vontade da Cosan nesse projeto. Seria uma oportunidade muito melhor 
de escoamento, um pouco mais organizado e garantido, e que poderia 
contemplar a venda de um número maior de produtos dos agricultores 
da associação [Associação dos Agricultores da Zona Leste] 
(informação verbal obtida na entrevista nº 18). 

 
324 Decreto Municipal nº 41.425, de 27 de novembro de 2001. 
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A adoção dessa medida fomentaria ações de comercialização da agricultura local, 

barateando os preços e aproximando produtores e consumidores, já que os custos com 

transporte, armazenagem e embalagem seriam mais reduzidos para o produtor.  

Com relação às potencialidades da venda direta, em uma das entrevistas foi 

mencionado que: 

 

O pessoal da gastronomia não tem mais as grandes geladeiras para 
armazenar alimentos para a semana toda, então eles preferem receber 
os produtos diariamente. Para ir ao Ceagesp, precisa de carro, precisa 
de funcionário, precisa pagar R$ 30,00 de estacionamento mais o 
carregador. Então se estes restaurantes tiverem um fornecedor próximo 
do empreendimento, com a chancela de um alimento orgânico, limpo, 
haverá novas oportunidades de trabalho no futuro. Pessoas 
empreendedoras vão usar a agricultura urbana como um novo nicho de 
mercado. A característica da cidade de São Paulo vai mudar; entrarão 
novas atividades como referência e uma delas é a produção de alimentos 
nas periferias da cidade (informação verbal obtida na entrevista nº 04).  

 

No entanto, a legislação estabelece que, em decorrência do controle social da venda 

direta dos produtos orgânicos, apenas o produtor ou alguém da família ou de seu grupo pode 

fazer a venda ao consumidor por meio da apresentação de um documento chamado Declaração 

de Cadastro. Nesse caso, os produtores não podem comercializar para terceiros como mercados, 

supermercados ou lojas, mas apenas em feiras ou direto para os consumidores e/ou compras 

governamentais (SÃO PAULO [estado])325. 

De um lado, essa norma fortalece a relação entre produtor e consumidor, eliminando 

atravessadores; por outro, limita a atividade econômica do agricultor nos casos da venda para 

mercados, supermercados e lojas, enquanto as demais modalidades de certificação não têm essa 

restrição. Nesse contexto, embora sejam compreensíveis os motivos pelos quais o legislador 

impõe essa exigência, há necessidade de fortalecer os processos de organização dos agricultores 

para dar suporte à comercialização. 

 

6.5.4 Comercialização em feiras 

 

 
325 Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/organicos/regularizacao-da-
producao-organica. Acesso em: 19 de agosto de 2019. 
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Devido à crescente procura por produtos orgânicos ou de base agroecológica, foram 

publicadas duas portarias que disciplinam a comercialização de produtos orgânicos em feiras 

livres no município de São Paulo326, estabelecendo que: 

 

Art.14. A ocupação dos espaços públicos destinados ao comércio 
praticado nas Feiras Livres de Produtos Orgânicos será deferida na 
forma de permissão de uso, outorgada a título precário, oneroso e por 
prazo indeterminado, mediante regular processo de seleção, a teor do 
que estabelece o artigo 12 do Decreto nº 48.172/07327 (SÃO PAULO 
[município], 2007, grifo nosso). 

  

Por meio dessas portarias, também foi estabelecida uma série de documentos que 

devem ser apresentados pelos agricultores ao governo municipal para a obtenção da permissão 

de uso, bem como da respectiva matrícula, indispensável para o início das atividades nas feiras 

livres. No entanto, por envolver questões burocráticas, nem sempre os agricultores têm 

condições de reunir os documentos necessários para viabilizar o seu acesso a esse canal de 

comercialização. 

Esse problema não é exclusivo para participar das feiras, uma vez que o conjunto de 

documentos exigidos para ter acesso à Declaração de Aptidão ao PRONAF328 (DAP), aos 

certificados de produto orgânico ou de base agroecológica, entre outros, requerem, além de 

conhecimentos técnicos (por exemplo, para a elaboração do Plano de Manejo da produção 

agrícola), conhecimentos sobre questões documentais e burocráticas, motivo pelo qual são 

necessárias ações que visem preencher essa lacuna com vistas a ampliar o conhecimento desses 

agricultores para que possam conquistar novos canais de comercialização. 

Com a criação do Programa Agricultura Limpa — Desenvolvimento Sustentável329, 

em 2010, novos canais de comercialização foram abertos para a venda exclusiva de produtos 

do Programa Agricultura Limpa — Desenvolvimento Sustentável330, abrangendo, portanto, 

aqueles agricultores que, não tendo o certificado de produto orgânico emitido por órgão oficial 

 
326 Artigo 3º da Portaria nº 99, de 19 de setembro de 2007 da SMSP/ABAST e artigo 4º da Portaria nº 37 de 18 de 
outubro de 2012 da SMSP/ABAST. 
327 O Decreto Municipal nº 48.172, de 06 de março de 2007 dispõe sobre o funcionamento das feiras livres no 
município de São Paulo. 
328 Programa Nacional da Agricultura Familiar. 
329 Portaria Municipal nº 001, de 20 de janeiro de 2010 da SMSP/ABAST. 
330 De acordo com o artigo 1º, parágrafo único: “Consideram-se Produtos da Agricultura Limpa aqueles que forem 
produzidos no Município de São Paulo, com o princípio de manutenção da fertilidade do solo, da diversidade 
biológica, buscando a sustentabilidade do agroecossistema e a garantia de produção de água limpa, com 
dependência mínima de energia e insumos externos, sem a utilização de produtos químicos agressivos à saúde e 
ao meio ambiente devendo ser assistidos pelo Proaurp”. 
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ou entidade certificadora reconhecida oficialmente, estavam se adequando às regras do 

Protocolo de Boas Práticas Agrícolas / Protocolo de Produção Agrícola e Ambiental.  

Assim, por não se tratar de produto orgânico, foi permitida a venda dessas mercadorias 

nas feiras livres tradicionais331, tendo preferência na escolha de lugar quando da inclusão ou da 

planificação da feira em questão332. Outro ponto que merece destaque refere-se à ampliação do 

rol de beneficiários nas Feiras da Agricultura Limpa, com a finalidade de incluir não só os 

agricultores da região das Represas Billings e Guarapiranga, mas também outros agricultores 

do município de São Paulo atendidos pelo Proaurp333, sendo que, para Miketen (2013, p. 146), 

esse tipo iniciativa municipal “trouxe um grande avanço à transição agroecológica, pois abriu 

oportunidades ao produtor de realizar a venda de sua produção e perceber a viabilidade da 

produção orgânica”. 

Desde 2007, o governo municipal vem criando feiras livres para comercializar 

produtos da agricultura orgânica e do Programa Agricultura Limpa, atual Agricultura 

Paulistana334. De acordo com os dados disponibilizados pelo órgão público335, atualmente 

existem 06 feiras livres de produtos orgânicos no município de São Paulo, conforme quadro 

que segue, com a respectiva data de criação: 

 

Quadro 12 – Feiras municipais 

Nome Data de criação Local 
Feira de Orgânicos do Mercado 
Central de São Paulo 

21 de setembro de 2007 Centro de São Paulo 

Feira Livre de Produtos 
Biodinâmicos e Orgânicos 

21 de agosto de 2010 Alto da Boa Vista 

Feira de Orgânicos do Parque 
Burle Max 

08 de outubro de 2011 Morumbi 

Feira do Modelódromo do 
Ibirapuera 

13 de novembro de 
2012 

Paraíso 

Feira Orgânica da Regional 
Mooca 

09 de dezembro de 
2016 

Mooca 

Feira Orgânica Tatuapé 05 de janeiro de 2017 Mooca 
Fonte: informação pessoal disponibilizada por e-mail 

 

 
331 Regulamentado pelo Decreto Municipal nº 48.172, de 6 de março de 2007 que dispõe sobre o funcionamento 
das feiras livres no Município de São Paulo. 
332 Artigo 4º da Portaria nº 20 de 26 de outubro de 2011 da SMSP/ABAST. 
333 Artigo 1º, parágrafo único da Portaria nº 20 de 26 de outubro de 2011 da SMSP/ABAST. 
334 Para saber sobre o processo histórico de criação das feiras livres orgânicas municipais em parques, ver 
Nakamura (2017). 
335 Informação pessoal disponibilizada pela Secretaria Municipal das Subprefeituras por e-mail em 21 de fevereiro 
de 2020. 
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Além dessas, existem outras administradas pelo governo estadual, como a Feira do 

Produtor Orgânico, localizada no Parque da Água Branca, na zona oeste do município de São 

Paulo, criada em 1991 pela AAO com o apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo (SÃO PAULO [município])336. Muitos agricultores paulistanos também 

comercializam em feiras criadas pela iniciativa privada, como na feira localizada dentro do 

Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, zona leste do município de São Paulo (informação 

verbal obtida na entrevista nº 18). 

Uma das vantagens da comercialização em feiras é que o preço final vai direto para o 

consumidor, além de ser uma possibilidade de complementação da renda para os agricultores 

cujo comércio “na porta” não é suficiente (informação verbal obtida na entrevista nº 18). Além 

disso, as feiras também são uma opção viável para os agricultores que não produzem em 

quantidade suficiente para suprir as necessidades de mercados consumidores maiores. 

Entretanto, em cidades como São Paulo, grande parte dos feirantes de produtos convencionais 

não são agricultores, mas comerciantes que compram suas mercadorias no Ceasa, motivo pelo 

qual nem sempre o contato direto entre produtores e consumidores é possível, nem o 

consequente fortalecimento da economia local (GABANYI, 2015). 

De acordo com Oliveira (2017, p. 129), participar de feiras implica uma logística de 

transporte, porém a maioria dos agricultores não tem veículos próprios. Além disso, os 

produtores correm o risco de não conseguir vender tudo na feira, ocasionando perda de produtos 

colhidos. Por isso, segundo a autora, a AAZL e a Cooperapas têm se estruturado para 

comercializar de forma conjunta.  

 

Para as entregas específicas, essa dinâmica de venda conjunta tem sido 
mais organizada. Porém, realizar feiras de forma conjunta ainda é um 
grande desafio, pois isso implica que algumas pessoas fiquem 
responsáveis pela venda de agricultores que não estão presentes nas 
feiras, o que gera desconfiança entre os agricultores e dificuldade de 
reconhecer o trabalho daqueles que estão realizando a venda dos 
produtos. Além disso, como a venda nas feiras pode ser imprevisível 
existe uma dificuldade maior de organizar a seleção dos produtos a 
serem vendidos de forma coletiva337 (OLIVEIRA, 2017, p. 129). 

 

 
336 Disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/parque-da-agua-branca-tem-feira-de-produtos-
organicos/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2020. 
337 Informações obtidas por meio de entrevista com Nelson da Cooperapas (fevereiro de 2016), relatos de 
agricultores na reunião da AAZL (maio de 2015), relatos de agricultores em encontro com alunos da disciplina 
intitulada “NIS”, ministrada pela Fundação Getulio Vargas (outubro, 2016) relatadas na tese de doutorado de 
Oliveira (2017). 
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O comércio em feiras também está associado à perda de tempo, pois os produtores 

deixam de trabalhar na produção (OLIVEIRA, 2017), sendo que o tipo de venda “na porta” é 

considerado o melhor modelo, conforme segue: 

 

Na visão do produtor, a feira compromete um dia de trabalho na horta.  
Por exemplo, tem uma agricultora que faz três feiras por semana. Então 
o tempo que ela está na feira, poderia estar na horta planejando melhor 
a produção. Já outra agricultora prefere vender na porta, que é a melhor 
venda possível, sem desperdício, sem combustível, com fruição do 
espaço (informação verbal obtida na entrevista nº 18). 

 

Para outra entrevista:  

 

A ideia não é vender em feiras, porque nas feiras a alface é igual à que 
você compra no Carrefour, no Extra, no Pão de Açúcar. A ideia é que o 
consumidor vá comprar direto na horta, porque, se ele não for à horta, 
ele não vai conhecer o contexto social que está por trás do pé de alface. 
Ele não sabe quem é que está embaixo de uma linha da Eletropaulo; ele 
não sabe que a pessoa que está produzindo estava desempregada há 
cinco anos; ele não sabe que o dinheiro aplicado naquela horta veio de 
várias empresas; ele não sabe que é uma ONG que está organizando o 
trabalho, porque a temática da agricultura urbana é desconhecida. Se 
vender em feiras ou em supermercados, essa temática nunca vai chegar 
aos ouvidos da grande população. Já se a população entrar nas hortas, 
essa temática ficará mais conhecida (informação verbal obtida na 
entrevista nº 04). 

 

Outra desvantagem está relacionada ao fato de que, em algumas feiras, o número de 

consumidores é baixo e, como quase todos os agricultores possuem os mesmos produtos 

agrícolas, acaba não sendo vantajoso financeiramente (informação verbal obtida na entrevista 

nº 18). 

 

6.5.4.1 A experiência do Instituto Chão  

 

Um dos projetos financiados pelo Fema envolveu a comercialização dos produtos dos 

agricultores da zona leste junto ao Instituto Chão.  

Localizado no bairro da Vila Madalena, zona oeste do município de São Paulo, “o 

Instituto Chão é uma associação sem fins lucrativos que se movimenta para o aprofundamento 

da consciência crítica, da democracia e da igualdade de direitos, a fim de construir 
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coletivamente uma sociedade que permita a cada um exercer sua liberdade” (INSTITUTO 

CHÃO)338.  

A partir de princípios da Economia Solidária, a instituição busca “articular e integrar 

redes que fomentam a autonomia, o cooperativismo, o comércio justo e o consumo consciente”, 

com a finalidade de “estabelecer relações econômicas e sociais mais justas e democráticas” e 

“promover o trabalho de nossos parceiros e disponibilizar serviços e produtos mais sustentáveis, 

que reflitam questões de nossa cidade e sociedade” (INSTITUTO CHÃO) 339. 

Tudo o que é vendido ou servido no espaço da instituição é repassado para o 

consumidor diretamente pelo preço de compra, portanto todos os custos, como frete dos 

produtos, perdas, salários e taxas de cartão, são expostos ao consumidor. A única fonte de 

financiamento da instituição são os frequentadores “que podem contribuir com o necessário 

para cobrir os custos operacionais ou com o quanto puderem e quiserem para a manutenção do 

projeto”, embora seja sugerida uma contribuição no valor de 35% sobre os produtos 

(INSTITUTO CHÃO)340.  

De acordo com informações obtidas no site, o diferencial do Instituto Chão é que: 

 

Além de ser mais transparente, esta é uma forma mais eficiente de 
comercialização, já que não há exploração do produtor, nem de 
funcionários e, mesmo contribuindo para a manutenção do projeto, 
gasta-se menos comprando nesse modelo, pois não há especulação no 
preço dos produtos. Buscamos a construção de uma rede horizontal e 
participativa de relações comerciais, priorizando pequenos produtores 
e relações de trabalho mais democráticas. Assim, amplia-se o consumo 
de produtos mais sustentáveis, promove-se a redistribuição de renda e 
a descentralização do poder (INSTITUTO CHÃO)341. 

 

Com relação ao preço pago pelo produto, Angélica Nakamura (2017) explica que para 

os membros da Cooperapas, o valor é mais baixo do que quando a mercadoria é vendida em 

feiras orgânicas na cidade de São Paulo, porém é muito melhor do que o valor pago em vendas 

por atacado a supermercados e sacolões. Já em outra entrevista foi mencionado que esse tipo 

de venda é muito mais vantajoso para o agricultor do que a comercialização em feiras, uma vez 

que, por comprar todos os produtos, o Instituto Chão absorve a perda. Além disso, reduzem-se 

os custos relacionados ao trabalho do agricultor que, por sua vez, não precisa se dedicar à venda. 

 
338 Disponível em: http://www.institutochao.org/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2020. 
339 Ibid. 
340 Ibid. 
341 Ibid. 
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Por outro lado, o agricultor precisa arcar com a logística do transporte, a emissão de nota e uma 

série de outras questões burocráticas de que eles nem sempre dão conta (informação verbal 

obtida na entrevista nº 18).  

Outra questão que foi abordada nas entrevistas diz respeito à retirada da produção do 

local onde foi produzida e a comercialização em outra parte da cidade. 

 

Fomos bastante criticados obviamente por tirarmos a produção da zona 
leste para a zona oeste, mas era uma tentativa. Era um projeto, então a 
gente poderia errar assim como poderia acertar. Então o projeto pagou 
o frete para que os agricultores pudessem testar esse novo canal de 
comercialização. Então testamos essa logística de levar para o Instituto 
Chão. Fizemos isso algumas vezes. E esse projeto continua ainda hoje 
com alguns agricultores (informação verbal obtida na entrevista nº 18). 

 

Além do Instituto Chão, também foram desenvolvidos outros projetos em outras 

instituições, por exemplo, Sesc Itaquera, Instituto Feira Livre, Hospital Santa Marcelina e Senac 

Gastronomia (informação verbal obtida na entrevista nº 18), sendo que estudos mais 

aprofundados poderão avaliar a eficácia das ações promovidas junto à sociedade. 

 

6.5 Formação de associações e cooperativas 
 

O Proaurp também elencou como um de seus objetivos o incentivo ao 

associativismo342, e como prioridade a necessidade de formação de cooperativas de produção e 

de comercialização dos produtos343. Em consonância com a legislação municipal, o Decreto 

municipal344 também estabeleceu que: 

 

Art. 2º. O Programa de Agricultura Urbana e Periurbana do Município 
de São Paulo tem por finalidade a consecução dos objetivos previstos 
no artigo 2º da Lei nº 13.727, de 2004, bem como as diretrizes 
estabelecidas na Lei nº 13.430, de 13 de setembro de 2002, apoiando e 
incentivando: 

 
V - As iniciativas locais, cooperativadas, associativas e comunitárias, 
por meio do fomento de atividades que propiciem qualificação de mão-
de-obra e organização de grupos geradores de emprego e renda, 
favorecendo a gestão participativa e priorizando a geração de 
empreendimentos de autogestão (SÃO PAULO [município], 2010d). 

 
342 Artigo 2º, inciso VI da Lei Municipal nº 13.727, de 12 de janeiro de 2004.   
343 Artigo 7º, inciso V da Lei Municipal nº 13.727, de 12 de janeiro de 2004.     
344 Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010. 
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Contudo, poucas ações governamentais foram promovidas no sentido de apoiar as 

associações e cooperativas existentes ou de impulsionar a criação de novas instituições. 

Atualmente, no município de São Paulo existem: a Apafa localizada na zona norte; a 

AAZL, localizada na zona leste e a Cooperapas localizada na zona sul. Essas instituições, em 

menor ou maior medida, tiveram apoio do poder público, conforme descrito a seguir.  

 

6.5.1 Associação de Pequenos Agricultores Familiares do Jardim Damasceno (Apafa)  

 

A Apafa foi criada há 16 anos na região norte do município de São Paulo (CMDRSS, 

2017), com o apoio técnico da Cati do Governo Estadual, com o objetivo de melhorar as 

condições dos produtores de suínos, possibilitando a comercialização de forma coletiva ou 

isolada, auxiliando no transporte, beneficiamento, transformação, industrialização, 

armazenagem, classificação, comercialização e embalagem, conforme a capacidade de cada 

produtor345 (VALDIONES, 2013). 

Dados de 2017 revelam que a associação possui cerca de 10 suinocultores e 10 

agricultores familiares que, embora estejam associados à Cooperativa Agroverde, que atua 

junto aos agricultores da Região Metropolitana de São Paulo especialmente para emissão de 

Nota Fiscal, realizam as trocas, compras e vendas de forma independente (CMDRSS, 2017). 

A CAE, da unidade norte, prevista no Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro 

de 2010346, para atender aos agricultores localizados na zona norte e centro-oeste do município 

de São Paulo, foi suprimida da estrutura organizacional por Decreto347 publicado na gestão do 

prefeito João Doria (SÃO PAULO [município], 2018), inviabilizando qualquer tentativa de 

criação desse equipamento público da região. 

Embora a Apafa esteja localizada em uma região onde existem diversas nascentes que 

necessitam ser preservadas, a área não possui infraestrutura básica, por exemplo, 

saneamento348. Também não existe nenhum biodigestor que transforme os dejetos das 

atividades de suinocultura em adubo e energia, assim como não existem galpões disponíveis 

para a alocação dos recicláveis. Apesar dos inúmeros problemas socioambientais ocasionadas 

pela atividade, o CMDRSS reconhece que a associação exerce uma função primordial na 

 
345 Para obter mais informações sobre os produtores de suínos, ver Valdiones (2013). 
346 Artigo 4º, inciso I, II e III, do Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010. 
347 Artigo 44, inciso VI, do Decreto Municipal nº 58.153, de 22 de março de 2018. 
348 O relatório produzido pela CMDRSS menciona também que não existe infraestrutura de lazer, asfalto, nem 
serviço de saúde na região (CMDRSS, 2017).  
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contenção do espraiamento urbano e na preservação da região (CMDRSS, 2017). Embora seja 

necessário realizar estudos mais aprofundados, há indícios de que o governo municipal ofereça 

pouco apoio para o desenvolvimento das atividades realizadas pela Apafa. 

 

6.5.2 Associação de Agricultores da Zona Leste (AAZL) 

 

Em 2002, durante o levantamento de dados realizado para o PRE349, a equipe técnica 

da Subprefeitura de São Mateus identificou a existência de uma cultura rural350 entre algumas 

pessoas da zona leste do município, bem como a existência de várias chácaras produzindo 

quantidades consideráveis de frutas e verduras em alguns terrenos da empresa concessionária 

de energia elétrica351 (informação verbal obtida na entrevista nº 10).  

Por conta dessas evidências, a equipe técnica iniciou um levantamento na área de 

abrangência daquela subprefeitura para compreender se seria possível propor no PRE a 

agricultura como uma atividade de geração de trabalho e renda, e desenvolvimento local 

(informação verbal obtida na entrevista nº 10), sendo que, segundo Valdiones (2013, p. 98), o 

apoio oferecido pelo governo municipal priorizou, sobretudo, a comercialização dos produtos 

e a organização dos produtores. 

 

Nós percebemos que os valores culturais estavam mantidos, 
preservados. O que nós precisávamos era potencializar a questão da 
renda. Precisava mostrar para os agricultores, primeiro que eles tinham 
uma atividade produtiva; segundo, que essa atividade era importante, e 
terceiro que eles podiam ampliar a produção e a renda. Outra coisa é 
que eles não se reconheciam enquanto agricultores. Então nós 
precisávamos fazer um trabalho para potenciar isso (informação verbal 
obtida na entrevista nº 10). 

 

 
349 O PDE de 2002 previu que a elaboração do PRE deveria ser realizada com a participação dos munícipes para 
que estes pudessem discutir, elaborar e decidir sobre questões específicas de cada bairro que compunham o 
território de cada subprefeitura. Para isso, cada subprefeitura ficou responsável por fazer os levantamentos e 
apresentar os diagnósticos à população local, conforme artigo 273, § 3º e artigo 275 da Lei Municipal nº 13.430, 
de 13 de setembro de 2002. 
350 Na composição do grupo de 11 agricultores da AAZL estudados por Santos (2020, p. 88), 81% eram imigrantes 
e 55% chegaram à São Paulo na década de 1970. “Alguns desses agricultores imigrantes mudaram para São Paulo 
por conta de motivos familiares, sendo que alguns chegaram a São Paulo enquanto eram bebês ou muito jovens. 
Outros migraram por conta da seca, falta de emprego, baixa remuneração, ou falta de consumidores da mercadoria 
de suas atividades agrícolas”.  
351 Os levantamentos de dados efetuados para a elaboração do PRE naquela época mostraram uma grande 
quantidade de nascentes ainda em estado natural, protegidas por manchas de vegetação de Mata Atlântica 
compondo cinco sub-bacias hidrográficas formadoras da cabeceira do Rio Aricanduva. Disponível em: 
https://agricultoreszonaleste.org.br/quem-somos/. Acesso em: 22 de março de 2019. 
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No mesmo período, o Projeto de Lei que deu origem ao Proaurp estava em discussão 

na Câmara dos Vereadores. Os técnicos da Subprefeitura de São Mateus resolveram então 

participar dos debates junto ao Poder Legislativo na tentativa de incluir as peculiaridades da 

agricultura na zona leste no projeto de lei que estava em elaboração352 (informação verbal obtida 

na entrevista nº 10). 

Paralelamente, a equipe técnica da Subprefeitura de São Mateus começou a realizar 

reuniões periódicas com os agricultores da região, com o objetivo de discutir questões relativas 

ao incentivo da agricultura como atividade produtiva, assim como a relação intrínseca entre as 

práticas agrícolas e a proteção ambiental. Além das reuniões, os técnicos da subprefeitura 

também propuseram uma ação que foi denominada “Dias de Campo” realizada, a cada dia, em 

um local diferente e com uma proposta temática diferente, por exemplo: agricultura orgânica, 

agrotóxico, identidade de agricultor etc. (informação verbal obtida na entrevista nº 10). 

Tendo em visa que naquela época muitos agricultores ocupavam áreas inapropriadas 

para o desenvolvimento da agricultura (como Áreas de Preservação Permanente, áreas de 

nascentes, entre outras), a subprefeitura adotou como condição para a participação no programa 

a estratégia de concessão de áreas mais adequadas para agricultura em troca da desocupação 

das áreas inadequadas. Estabeleceram a necessidade de participação, uma vez por mês, nas 

reuniões promovidas pela subprefeitura com o objetivo de dialogar sobre questões que 

contribuíssem para torná-los “agentes de seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento 

local” como também questões que contribuíssem na conservação dos recursos naturais, 

melhoria da qualidade ambiental e sustentabilidade urbana (AAZL)353. 

Foi nesse contexto, portanto, que a equipe técnica da subprefeitura começou a mostrar 

o quanto a formalização de uma associação era importante para os agricultores, uma vez que, 

como explicado em uma das entrevistas, “nós tínhamos clareza de que o programa só estava 

acontecendo porque tinha o Setor da Gestão Ambiental, onde eu trabalhava junto com os 

estagiários e com o prefeito regional, que batalhava muito para ajudar esses agricultores” 

(informação verbal obtida na entrevista nº 10).  

 

A minha preocupação era que os agricultores tinham que andar com as 
próprias pernas, pois eu sabia que o programa não iria “para frente” 
quando eu ou qualquer outra pessoa dali, por exemplo, o prefeito 

 
352 Em linhas gerais, verificou-se a necessidade de contemplar na legislação condições para a promoção da 
agricultura para o pequeno agricultor, tais como a necessidade de: disponibilizar áreas para agricultura, por 
exemplo, as áreas livres das subprefeituras, organizar os agricultores em associações, promover a formação técnica 
para a produção agroecológica. 
353 Disponível em: https://agricultoreszonaleste.org.br/quem-somos/. Acesso em: 02 de fevereiro de 2020. 
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regional, saísse. Então nós tivemos a preocupação de criar uma 
associação para que eles não ficassem completamente desamparados 
(informação verbal obtida na entrevista nº 10). 

 

Segundo mencionado na entrevista, estava muito claro o papel das subprefeituras, que, 

além de identificar e conceder áreas públicas para a implementação do programa, também 

deveriam contribuir na formação, capacitação e associação dos agricultores (informação verbal 

obtida na entrevista nº 10). Então inicialmente foi feito um trabalho de fortalecimento para que 

houvesse o reconhecimento da identidade dos agricultores e, posteriormente, foi realizado o 

trabalho de criação de uma associação. Para isso, foi necessário buscar parceiros para consolidar 

esse objetivo, conforme segue: 

 

Para nossa sorte, o prefeito regional [de São Mateus na época], que era 
fazendeiro, conhecia o Presidente do Senar [Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural]. Então eles mandaram um consultor do Senar. 
Esse consultor conheceu os agricultores, apresentou as várias formas de 
associação e depois de algumas reuniões foi criada a Associação dos 
Agricultores de São Mateus. Hoje eles são Associação dos Agricultores 
da Zona Leste (informação verbal obtida na entrevista nº 10). 

 

Nesse contexto, a criação da associação dos agricultores, em 2009, foi o grande ganho 

desse processo, sendo que atualmente os agricultores se apoiam mutuamente (informação 

verbal obtida na entrevista nº 10). Com o objetivo de agregar mais agricultores à associação, 

inclusive abarcando agricultores que estavam em processo de transição do produto agrícola 

convencional para o orgânico, a instituição alterou o nome fantasia para AAZL354, passando a 

abranger não somente os agricultores de São Mateus, mas também os agricultores da região de 

Guaianases, Cidade Tiradentes e São Miguel Paulista (informação verbal obtida na entrevista 

nº 18). 

De acordo com a pesquisa realizada por Santos (2020, p. 26) junto à AAZL, “a 

quantidade de membros gira em torno de 40 produtores distribuídos em pelo menos 14 

propriedades, estando algumas delas fora do município de São Paulo”. Contudo, segundo uma 

das entrevistas, existe um número muito maior de agricultores na zona leste que, atualmente, 

não fazem parte da associação por não serem produtores de orgânico ou por estarem em 

processo de transição (informação verbal obtida na entrevista nº 18). 

 

 
354 Ibid. 
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6.5.3 Cooperativa Agroecológica dos Produtos Rurais e de Água Limpa da Região Sul de 

São Paulo (Cooperapas) 

 

Formada por um grupo de agricultores localizados no extremo sul do município de São 

Paulo (distritos de Grajaú, Parelheiros e Marsilac) e municípios vizinhos (Embu-Guaçu e São 

Bernardo do Campo), a Cooperapas, criada em 2011, é a única cooperativa de agricultores do 

município de São Paulo (NAKAMURA, 2017). 

Constituída com o intuito de fortalecer a comercialização dos agricultores da região, 

essa cooperativa contou com o apoio do governo municipal, tanto por meio do apoio dos 

técnicos da CAE José Umberto Macedo Siqueira, quanto pelo apoio dos projetos financiados 

pelo Fema nº 10, em especial o projeto Agricultura Sustentável no Extremo Sul, que teve a 

participação direta dos agricultores da Cooperapas. 

Para obter mais informações sobre a Cooperapas, recomendamos a leitura da 

dissertação de mestrado de Angélica Nakamura, defendida em 2017, intitulada “Cooperapas: 

agricultura e cooperativismo no extremo sul do município de São Paulo”, mais especificamente 

o Capítulo 3 “O cooperativismo: das origens à prática da Cooperapas”. 
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7 SÍNTESE DAS ANÁLISES 
 

Partindo da necessidade de contribuir para a produção de conhecimentos sobre os 

programas públicos de agricultura instituídos no município de São Paulo, questionamos se as 

ações governamentais municipais implementadas desde o final da década de 1980 até 2016 

conseguiram promover mudanças no modo de produção, distribuição e consumo de alimentos. 

Com essa finalidade, buscamos compreender: 1) quais ações têm sido implementadas pelo 

governo municipal; 2) se estas têm sido continuadas ao longo dos anos; 3) quais os motivos que 

levam à continuidade ou descontinuidade dessas ações; e 4) quais as potencialidades e 

fragilidades dessas ações.  

No referencial teórico, identificamos que governos nacionais e locais incorporam o 

discurso das potencialidades da agricultura urbana disseminados por ONGs e organismos 

internacionais e criam programas de agriculturas urbanas como forma de resolver questões 

sociais e ambientais locais. Entretanto governos nacionais e locais não estimulam nem 

promovem ações mais amplas com a finalidade de combater a concentração de terras e a 

especulação imobiliária, promover a despoluição dos rios e o tratamento das águas e do solo, 

garantir condições de trabalho digno aos agricultores locais, entre outras ações necessárias para 

promover a agricultura local e sustentável. Em outras palavras, governos nacionais e locais não 

criam medidas para romper com os interesses privados que impedem mudanças no modo de 

produção, distribuição e consumo de alimentos, assim como não criam mecanismos políticos, 

jurídicos e econômicos para promover ações efetivas voltadas ao combate à fome, nem 

oferecerem soluções estruturais para implementar programas locais de agricultura. 

Da análise dos programas públicos instituídos no município de São Paulo, observamos 

que, em âmbito federal, na década de 1980, houve a tentativa de aprovar instrumentos legais 

para a criação de programas de hortas domésticas e comunitárias. No entanto, nenhum deles foi 

aprovado. Foi apenas a partir de 2003, no escopo do Programa Fome Zero, que surgiram as 

primeiras propostas de criação de uma Política Nacional de Agricultura Urbana. Naquele 

contexto, a agricultura urbana foi indicada como estratégia para impulsionar a política pública 

de SAN, tendo como finalidade consolidar ações que ultrapassassem medidas emergenciais e 

assistencialistas. Durante o período aproximado de 10 anos, o governo federal investiu recursos 

financeiros para o desenvolvimento de ações tanto de produção quanto de comercialização dos 

produtos provenientes da agricultura urbana. No município de São Paulo, houve a tentativa de 

criação de um Centro de Apoio à Agricultura Urbana (Caaup), mas não chegou a ser 

implementado, sendo que estudos mais aprofundados no âmbito federal poderão indicar os 
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motivos, dentre outros que não foram apresentados nessa pesquisa. De qualquer modo, a 

literatura existente sobre o tema indica que, a partir de 2013, iniciou-se um processo de 

descontinuidade das ações de apoio à agricultura urbana que se agravou ainda mais com a 

extinção da Cosan em 2019.  

Em âmbito estadual, as primeiras ações governamentais surgiram no final da década 

de 1970 com a publicação de uma legislação que criou o Programa Hortas Domésticas e 

Comunitárias e permitiu que, ao longo da década de 1980, fossem implementadas diversas 

ações envolvendo hortas comunitárias em diferentes cidades paulistas. No município de São 

Paulo, houve a criação de um projeto piloto na zona leste do município em parceria com a 

Eletropaulo, assim como a implantação de diversas hortas comunitárias em áreas da Sabesp, 

em Cohab, e em escolas, entre outros locais. Algumas dessas iniciativas perduram até os dias 

atuais, o que demonstra sua sustentabilidade no tempo. Embora estudos mais aprofundados, em 

âmbito estadual, possam demonstrar outros elementos não apresentados nesta pesquisa, em 

linhas gerais, observamos que as ações em torno do Programa de Hortas Domésticas e 

Comunitárias foram descontinuadas no território paulistano. Nenhuma legislação posterior 

sobre hortas comunitárias foi publicada, nem mesmo sobre agricultura urbana, o que indica a 

falta de interesse político em nível estadual com a finalidade de desenvolver ações sobre essa 

temática. 

Em âmbito municipal, o convênio realizado entre os governos estadual e municipal 

deu origem à Lei que criou o Programa de Hortas Comunitárias, ampliando as atribuições do 

governo municipal que, por sua vez, passaram a abranger também a implantação e assistência 

técnica às hortas comunitárias, institucionais e para autoconsumo. Posteriormente, outros 

projetos de leis sobre hortas comunitárias foram propostos, mas nenhum deles chegou a ser 

aprovado na Câmara Municipal, demonstrando, mais uma vez, a falta de interesse político em 

relação à temática das hortas comunitárias. Embora exista o interesse, especialmente por parte 

das empresas prestadoras de serviço público que possuem grandes extensões de áreas onde 

poderiam ser implementados projetos socioambientais de hortas comunitárias, observamos que 

há diversos fatores que inviabilizam essa parceria, conforme já exposto no texto, demonstrando 

que a agricultura não tem sido prioridade dos governos. 

Com a publicação do PDE, em 2002, o governo municipal recebeu a incumbência de 

apoiar o acesso à terra, tanto pública quanto privada, para a agricultura e de criar um programa 

público sobre agricultura urbana. Apesar de ser uma tendência mundial, o uso da terminologia 

“urbana” para o programa de agricultura é equivocado, já que o critério territorial serve apenas 

para criar uma dicotomia entre urbano, periurbano e rural, desconsiderando que a agricultura 
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local pode ser desenvolvida em qualquer espaço disponível, desde que existam as condições 

ambientais apropriadas. Nesse contexto, mais importante do que definir se a agricultura é 

urbana, periurbana ou rural, entendemos ser necessário identificar e combater as inúmeras 

disputas envolvendo o acesso à terra que inviabilizam o desenvolvimento das atividades 

agrícolas em nível local e a colocam em desvantagem em relação a outros usos no território 

urbano.  

De qualquer modo, o PDE de 2002 foi importante para impulsionar a temática dentro 

da agenda governamental municipal, tanto que, no ano seguinte à publicação do PDE, o governo 

municipal criou o projeto experimental dos NAU, resgatando a proposta do trabalho em hortas 

comunitárias para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ocorre que, por motivos de 

ordem política, o projeto foi totalmente desarticulado e descontinuado com a troca de gestão 

política em 2005.  

Com a publicação da Lei que instituiu o Proaurp, ao governo municipal foram 

atribuídas as ações de implantação e assistência técnica às hortas comunitárias, institucionais, 

para autoconsumo e também as comerciais, que já vinham ocorrendo em razão do convênio 

celebrado entre os governos estadual e municipal no âmbito do Programa Hortas Comunitárias. 

E, seguindo o disposto no PDE de 2002, ao governo municipal também foi atribuída a tarefa de 

apoiar o acesso à terra pública e privada para a implementação do Proaurp. Contudo, ao longo 

da pesquisa, identificamos que poucas ações foram adotadas nesse sentido. 

Ao longo da pesquisa, também identificamos algumas ações que não saíram do papel 

em razão, principalmente, da falta de interesse político, representada pela ausência na 

regulamentação, o que inviabilizou a implementação de muitas ações. Embora cada região do 

município tenha as suas particularidades, a ausência de regulamentação levou a ações 

discricionárias por parte dos implementadores, permitindo um tratamento desigual entre os 

beneficiários da política.  

Para além dessas questões, na tabela que segue, apresentamos outros fatores que 

inviabilizam a implementação das ações. 
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Quadro 13 – Acesso à terra 

Áreas Públicas Dominicais 
Ausência de levantamento, banco 
de dados e cadastro integrado de terras 

Desconhecimento e/ou falta de interesse das 
Subprefeituras na implementação do programa 

Contaminação e degradação das terras  Ausência de um chamamento público 
 

Desvio da finalidade do programa para 
suprir necessidade de moradia 

Falta de procedimentos para acessar o 
programa que leva à discricionariedade do 
implementador 

Lentidão nos processos de autorização de 
terras 

Tratamento desigual na prestação de serviços 

Áreas Prestadoras de Serviço Público 
Sabesp Enel 
Contaminação e degradação das terras  Contaminação e degradação das terras  
Ausência de diálogo entre Governos 
municipal e estadual inviabiliza firmar os 
Termos de Cooperação 

Necessidade de parcerias com ONG para a 
gestão do espaço 

Áreas Privadas 
Ausência de levantamento e banco de 
dados das terras 

Não obrigatoriedade do incentivo fiscal 
(IPTU) 

Demora na regulamentação da lei que 
dispõe sobre a utilização compulsória 

Ausência na aplicação da utilização 
compulsória para a agricultura, já que se trata 
de um instrumento voltado para a edificação de 
áreas 

Praças 
Não há consenso sobre a criação de hortas  Ausência de regulamentação da lei de gestão 

participativa das praças 
Discricionariedade dos(as) 
implementador(es) sobre a autorização de 
hortas  

Fragilidade dos acordos sobre a 
responsabilidade nos cuidados da horta 

Fonte: próprios autores 
 

Todos esses fatores, em conjunto ou isoladamente, inviabilizam a implementação do 

programa em áreas públicas e privadas e, por consequência, impedem que haja uma mudança 

no modo de produção agrícola a partir do uso da terra urbana para a produção de alimentos.  

Para além da questão da terra, observamos também que, embora o governo municipal 

tenha uma estrutura organizacional complexa necessária para oferecer diferentes serviços 

públicos (de saúde, educação, transporte, habitação, segurança, entre outros), no que tange à 

agricultura, essa capacidade organizacional não está planejada para atender as necessidades dos 

agricultores. A marginalidade da agricultura no âmbito do governo municipal inviabiliza a 

criação de um espaço próprio, como uma secretaria de agricultura, com recursos financeiros 

previstos em orçamento e pessoal técnico suficiente para exercer adequadamente as funções 
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dentro da estrutura organizacional. Além disso, a ausência de um conselho consultivo e 

deliberativo impede que haja a participação e o acompanhamento não só das decisões tomadas, 

mas também das ações implementadas pelo governo municipal em matéria de agricultura. As 

mudanças de gestão governamental também implicam alterações na estrutura organizacional, 

algumas vezes ampliando e descentralizando as ações, outras vezes diminuindo e concentrando, 

sendo que, a cada mudança, percebemos uma perda da memória institucional criada no âmbito 

dos programas. 

A falta de um espaço dentro da estrutura do governo municipal que permita a criação 

de uma memória institucional do programa, de forma contínua, também resulta na dispersão 

dos poucos recursos financeiros que são destinados à agricultura e, consequentemente, impede 

que as ações efetivas sejam realizadas em prol das reais necessidades dos(as) agricultores(as). 

Além disso, observamos que os recursos financeiros passaram a ser destinados a ações 

desenvolvidas pelo setor privado, especialmente pelo terceiro setor, na tentativa de suprir as 

demandas de implementação dos programas de agricultura. Essa aproximação entre o setor 

público e o privado demonstra uma tendência expressa na literatura internacional no sentido de 

incentivar um novo modelo de gestão que implica a privatização e o enxugamento das ações 

estatais a partir da transferência da prestação de serviços públicos para o setor privado.  

Embora o tema das parcerias entre o setor público e o privado mereça um estudo mais 

aprofundado, observamos que a lacuna deixada pelo governo municipal, especialmente no que 

tange à assistência técnica e extensão rural aos agricultores paulistanos, não está sendo 

preenchida pelo setor privado. Além disso, a crise sanitária a qual estamos submetidos em 

decorrência da pandemia de Covid-19 vem demonstrando o importante papel do Estado na 

organização e coordenação de ações de combate à fome que o setor privado, por sua vez, 

demonstrou ao longo dos anos não ser capaz de resolver. Por outro lado, é importante destacar 

o papel dos movimentos sociais, em especial, o MST e o Movimento dos Trabalhadores Sem 

Teto (MTST), cujas ações de combate à fome se destacaram durante a pandemia ao fornecerem 

alimentos à população em situação de vulnerabilidade. 

Além das questões já expostas, observamos outros fatores relacionados à assistência 

técnica e extensão rural que inviabilizam a implementação das ações, conforme segue. 
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Quadro 14 – Assistência técnica e extensão rural 

Assistência Técnica 
Falta de funcionários para prestação de 
serviços  

Tratamento desigual na prestação de serviços 

Ausência de verba orçamentária Terceirização do serviço público 
Extensão Rural 
Programa Escola Estufa POT Hortas e Viveiros 
Alto custo para as finalidades propostas Hortas em situação com situação precária para 

desenvolver os trabalhos 
Falta de previsão orçamentária de longo 
prazo para manutenção dos equipamentos 
e contratação dos monitores para ministrar 
os cursos 

Baixo valor do auxílio financeiro  

Instalação dos equipamentos em locais 
inadequados  

Equipamentos 

Falta de manutenção dos equipamentos Tratamento desigual na prestação de serviços 
Fonte: próprios autores 

 

Com relação à comercialização, embora tenham sido realizadas ações de aproximação 

entre o produtor e o consumidor paulistano, a pouca produção ainda é um obstáculo que impede 

o município de São Paulo de se tornar autossuficiente. Em parte, isso se deve não apenas à 

ausência de terra ambientalmente adequada, já que muitas se encontram degradadas para uso 

na atividade agrícola, mas também devido à falta de uma política pública de acesso à terra, além 

de apoio técnico qualificado, maquinário, conhecimento, entre outros, que permitam o 

escoamento da produção para comercialização local. Nesse sentido, da forma como vêm sendo 

implementadas as ações públicas em agricultura urbana, é possível afirmar que os programas 

não conseguem romper com os processos capitalistas hegemônicos e dependentes do sistema 

agroalimentar pautado na exportação de alimentos.  

Para além dessas questões, também identificamos os seguintes entraves na 

implementação de ações relacionadas à comercialização e à formação de cooperativas e 

associações, conforme segue: 
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Quadro 15 – Comercialização e formação de associações e cooperativas 

Comercialização 
Selo de Indicação de Procedência Comercialização em mercados municipais 
Fim da parceria com o Governo estadual Ausência de vínculos com cooperativas 

e associações para ampliar a produção 
Ausência de pesquisa de mercado Necessidade de participação em processos 

licitatórios para adquirir um box 
O controle social que a venda seja feita 
diretamente entre consumidor e produtor 

 
Comercialização em feiras 
Logística de transporte 
Questões burocráticas 

Formação de associações e cooperativas 
Ausência de incentivos que reconheçam a 
identidade e os direitos dos agricultores 

Baixo incentivo ao fortalecimento e cooperação 
dos agricultores  

Ausência da Casa da Agricultura na zona 
norte 

Ausência de conhecimento sobre procedimentos 
para criar destas organizações  

Fonte: próprios autores 
 

Dos programas e projetos criados no âmbito da agricultura entre 1998 até 2016, 

identificamos que maior parte foram descontinuados ao longo dos anos, enquanto outros sofrem 

contínuas descontinuidades políticas e administrativas, conforme representado na figura que 

segue: 
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Figura 20 – Descontinuidades e contínuas descontinuidades dos programas públicos 

 

 
Fonte: próprios autores 

 

Nesse contexto, é possível afirmar que os programas de agricultura no município de 

São Paulo vêm sendo promovidos por governos que secundarizam e marginalizam a atividade, 

de modo que a contínua descontinuidade ou descontinuidade contínua pode ser interpretada 

como estratégica na perspectiva de um Estado a serviço de setores da sociedade que não têm 

como prioridade o enfrentamento efetivo das desigualdades sociais, a promoção dos direitos 

humanos, a melhoria das condições existenciais e a sustentabilidade socioambiental.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No contexto marcado por carências socioambientais, a produção de alimentos em 

âmbito local nos parece uma boa estratégia não apenas para combater a fome a que parcela da 

população brasileira está submetida, mas também para construir uma política pública que tenha 

como motivação romper com os processos capitalistas hegemônicos que promovem 

desigualdades sociais no país.  

Por isso, mais do que importar conceitos — como o da agricultura urbana, por exemplo 

—, impulsionados por Organizações Internacionais e ONG, precisamos colocar em evidência 

os obstáculos a serem superados e destacar o relevante papel que deve ser exercido por 

governos, garantindo o acesso à terra aos agricultores que tenham como objetivo produzir 

alimentos com fundamentos nos princípios agroecológicos. Estes, por sua vez, incentivam não 

apenas a produção orgânica, mas também outras formas de relacionamento entre as pessoas e 

entre estas e o planeta Terra, contribuindo para que os recursos naturais — como solo e água 

— sejam descontaminados de agentes nocivos à saúde humana e protegidos para as gerações 

futuras. Também entendemos que cabe aos governos conceder auxílio financeiro aos 

agricultores que desejam alterar o seu modo de produção agrícola do convencional para o 

agroecológico, ao menos durante o período de transição. 

Parcerias junto a instituições de ensino — públicas ou privadas — também poderiam 

ser realizadas com a finalidade de oferecer assistência técnica, extensão rural, pesquisa e 

acompanhamento aos agricultores em questões não apenas relacionadas às técnicas de plantio 

e manejo ecologicamente adequados e saudáveis, mas também a outros assuntos que permitam 

não apenas dar maior autonomia aos(às) agricultores(as), mas também criar processos coletivos 

que permitam a ajuda mútua. Em contrapartida, esses agricultores poderiam oferecer os 

alimentos produzidos a preço justo, de preferência tendo como base os princípios da economia 

solidária.  

No entanto, os programas públicos de agricultura agroecológica local não podem ser 

compreendidos como um fim em si mesmos, mas como instrumentos que precisam ser 

implementados juntamente com outras políticas públicas, por exemplo, educacional, 

habitacional, de saneamento básico e de geração de trabalho. Para isso, não basta colocar em 

evidência os benefícios da agricultura urbana nos campos social, ambiental, cultural e da saúde. 

Sociedade e governos precisam atribuir novos valores à agricultura local, incorporando-a como 

prioridade para a conquista da soberania alimentar. 
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Entretanto, essas ações e estratégias não serão adotadas pelos governos se não houver 

a organização e a pressão da sociedade civil, impulsionando a criação de políticas que prezem 

os princípios da justiça socioambiental. É preciso promover processos de advocacy com vistas 

a articular grupos e elaborar estratégias que tenham por objetivo influenciar pessoas com poder 

de decisão em defesa não só da agricultura local, mas também de mudanças estruturais que 

promovam sociedades mais justas, igualitárias e sustentáveis, já que geralmente as ações 

formuladas no contexto das políticas públicas não conseguem ser implementadas de forma 

efetiva e ficam apenas no plano do discurso. 

Considerando o atual modo de produção decorrente do modelo de governança e 

governabilidade ao qual estamos submetidos, questões como o direito à terra, água e alimentos 

saudáveis não serão encaminhadas sem uma intervenção política. Por isso, esse tipo de política 

deve necessariamente estar associado a um projeto revolucionário de sociedade; caso contrário, 

será fagocitada pelo capitalismo, neutralizada em seu potencial transformador ou mesmo 

aniquilada como possibilidade histórica. 
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista  
 

Nome do entrevistado:  

Cargo e Instituição em que trabalha:  

Tempo na instituição  

 

1) Você conhece o programa público de agricultura urbana e periurbana (AUP) no município 

de SP? 

2) Poderia me contar o que sabe acerca da trajetória / contexto histórico da implementação 

do programa no município de São Paulo? 

3) Você se lembra quando e como ocorreu o seu processo de aproximação / conhecimento 

no programa? 

4) O que você sabe sobre a(s) legislação(ões) que regulamenta(m) programa da AUP no 

município de SP? 

5) Como o programa se concretiza no dia a dia? 

6) Quais os pontos positivos (potencialidades) e negativos (fragilidades) que você identifica 

no programa?  

7) Quais os problemas institucionais para a implementação do programa? 

8) O que você acha que poderia ser incorporado aos termos da(s) legislação(ões) com vistas 

a melhorar a implementação do programa? 

9) Qual a sua opinião programa público no âmbito municipal? 

10) Que outras iniciativas relacionadas à AUP você conhece? Como elas se concretizam? 

11) Quais as diferenças entre AUP pensadas neste programa público? 

12) Qual o procedimento para acessar o programa público de AUP em SP? 

13) Qual a estrutura institucional pensada para a implementação do programa? 

14) Quais as parcerias com instituições públicas e/ou privadas foram pensadas para 

implementação? 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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APÊNDICE C – Histórico da institucionalização da política de agricultura 
urbana no contexto nacional 

 

Para facilitar a exposição do tema, esse apêndice foi dividido em quatro períodos que 

correspondem respectivamente à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2010) 

do PT (1º e 2º mandato), gestão da presidente Dilma Rousseff (2011 a 2016) do PT (1º e 2º 

mandato), gestão do presidente Michel Temer (2016 a 2018) do MDB e gestão de Jair Messias 

Bolsonaro (2019), sem partido. 

 

a) Gestão Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2010)  

 

As primeiras ações de incentivo à agricultura urbana ocorreram em 2003 junto ao 

Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome (Mesa)355, que “apoiou 

a implantação de hortas comunitárias, lavouras, viveiros, pomares, canteiros e a criação de 

pequenos animais, bem como a implantação de unidades de processamento e beneficiamento 

dos alimentos, para agregar valor aos produtos” (LOVO, et. al., 2011, p. 26; PINHEIRO; 

FERRARETO, 2010, p. 259). 

As ações com a finalidade de implantar hortas comunitárias foram realizadas por meio 

da celebração de 11 convênios envolvendo um investimento de mais de R$ 3 milhões que foi 

aplicado para beneficiar um total de 2.267 famílias em sete estados brasileiros, sendo 01 no 

estado de Goiás, 02 em Minas Gerais, 01 em Pernambuco, 01 no Rio Grande do Norte, 04 no 

Rio Grande do Sul, 01 no Paraná e 01 em Santa Catarina (PINHEIRO; FERRARETO, 2010). 

Em 2004 foi criada a Coordenadoria Geral de Agricultura Urbana, vinculada ao 

Departamento de Promoção de Sistemas Descentralizados da Sesan, para desenvolver ações no 

âmbito do Programa de Agricultura Urbana (SANTANDREU; MERZTHAL, 2010; 

PINHEIRO; FERRARETO, 2010). 

 

O Programa foi criado com o objetivo de consolidar no Brasil a cultura 
da Agricultura Urbana, como forma de melhorar o autoabastecimento 
das famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, ampliar a 
oferta de alimentos e melhorar a geração de renda em áreas 
urbanas, contribuindo para a construção do Sisan [Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional] (LOVO, et. al., 2011, p. 27, grifo 
nosso). 

 
355 O Mesa, em janeiro de 2004, foi extinto juntamente com o Ministério da Assistência Social (MAS) e a Secretaria 
Executiva do Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família para dar origem ao MDS. 
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O Programa de AUP se apoiava em um conjunto de princípios e diretrizes políticas 

que incluíam: 1) a promoção da produção, transformação e comercialização dos produtos da 

AUP; 2) o fortalecimento das organizações sociais de agricultores urbanos e periurbanos; 3) a 

formação e assistência técnica permanente e de qualidade para os agricultores urbanos e 

periurbanos; 4) a formação e capacitação dos gestores da política e aos projetos produtivos; 5) 

o apoio à agroecologia e à economia solidária; e 6) a articulação da rede de serviços públicos 

da AUP (SANTANDREU; MERZTHAL, 2010). 

Em 2004, foram celebrados 43 convênios, distribuídos em 15 estados brasileiros, 

beneficiando 20.969 famílias por meio de um investimento de R$ 12 milhões, sendo que 90% 

das propostas foram direcionadas à implantação de projetos produtivos (hortas, viveiros, 

avicultura, apicultura, piscicultura, lavouras), enquanto o restante das propostas (10%) foram 

utilizadas na implantação de unidades de comercialização (feiras populares), processamento e 

beneficiamento de alimentos (PINHEIRO; FERRARETO, 2010). 

Também no ano de 2004 foi realizada a II Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CNSAN) em Olinda (PE) que, por sua vez, marcou o início da 

incorporação da temática da agricultura urbana na agenda das políticas públicas de SAN, em 

âmbito nacional, em decorrência de propostas concretas apresentadas por organizações que já 

atuavam com esta temática em âmbito local e regional (ALMEIDA, 2016, SANTOS, 2020). 

Nessa ocasião foram estabelecidas as seguintes ações estratégicas para a agricultura 

urbana: 1) elaboração de diagnósticos participativos, coordenados pelo Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Consea)356 (ou conselhos afins) com o fim de subsidiar a 

criação de uma Pnaup por meio da identificação das diversas iniciativas de agricultura urbana 

desenvolvidas pelo poder público e pela sociedade civil, avaliando seus potenciais e limitações 

para a promoção de SAN e levantamento georreferenciado municipal indicando os espaços 

 
356 O Consea é um instrumento de articulação entre governo e sociedade civil na proposição de diretrizes para as 
ações na área da alimentação e nutrição. Instalado em 30 de janeiro de 2003, o conselho tem caráter consultivo e 
assessora o presidente da República na formulação de políticas e na definição de orientações para que o país 
garanta o direito humano à alimentação. Pela sua natureza consultiva e de assessoramento, o Conselho não é, nem 
pode ser, gestor nem executor de programas, projetos, políticas ou sistemas. Inspirado nas resoluções da 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele acompanha e propõe diferentes programas como 
Bolsa Família, Alimentação Escolar, Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar e Vigilância Alimentar e 
Nutricional, entre muitos outros. O Consea estimula a participação da sociedade na formulação, execução e 
acompanhamento de políticas de SAN. Considera que a organização da sociedade é uma condição essencial para 
as conquistas sociais e para a superação definitiva da exclusão (LOVO, et. al., 2011). 
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públicos e privados passíveis de utilização em um programa de agricultura urbana com a 

garantia da ampla divulgação desses dados (CONSEA, 2004, p. 15357 apud ALMEIDA, 2016). 

A partir de 2005, além das prefeituras e dos estados, as ONGs também se tornaram 

parceiras na promoção da agricultura urbana, sendo que, nesse ano, foram firmados 62 

convênios, beneficiando 49.513 famílias, com um investimento de aproximadamente R$ 22 

milhões. A maioria das ações foi direcionada às unidades produtivas (hortas comunitárias, 

lavouras, criação de pequenos animais), no entanto também houve o aumento de ações de 

beneficiamento e comercialização. E, diferentemente do ano anterior, nesse ano, 50% dos 

recursos foram destinados a região centro-oeste (PINHEIRO; FERRARETO, 2010; LOVO, et. 

al., 2011). 

A partir de 2006, a seleção dos parceiros locais, que antes era realizada por demandas 

espontâneas, conforme a disponibilidade de recursos federais, passou a ocorrer por editais 

(PINHEIRO; FERRARETO, 2010), sendo que no ano foram firmados 30 convênios, a maior 

parte na região Nordeste, beneficiando 3.541 famílias por meio da aplicação de mais R$ 2 

milhões (RODRIGUES DE OLIVEIRA, 2008358 apud LOVO, et. al., 2011). 

Também em 2006, o extinto MDS, em parceria com a FAO e outras instituições359, 

financiou uma pesquisa nacional com o título “Panorama da agricultura urbana e periurbana no 

Brasil e diretrizes políticas para sua promoção: identificação e caracterização de iniciativas de 

AUP em regiões metropolitanas brasileiras” coordenada pela Rede e pelo Ipes com o objetivo 

principal de identificar iniciativas de AUP e formular diretrizes para a promoção de uma Pnaup. 

Nesse documento, que se constituiu em um importante levantamento sistemático de 

informações sobre a agricultura urbana no Brasil, tanto pela abrangência, quanto pelo 

envolvimento de diferentes atores em cada uma das regiões pesquisadas, foram identificadas 

aproximadamente 600 iniciativas / experiências de agricultura urbana distribuídas em 11 

regiões metropolitanas brasileiras de cinco regiões da Federação360, incluindo a Região 

Metropolitana de São Paulo (SANTANDREU; LOVO, 2007).  

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

em Brasília com o objetivo de apresentar os resultados da pesquisa supramencionada e 

 
357 Consea. Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A construção da Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional. In: II Consea. Relatório final. Olinda, PE, Brasil. CONSEA, 2004. 
358 RODRIGUES DE OLIVEIRA, Rafael Ventorim (Consultor). 2008. Gestão da política de segurança alimentar, 
de desenvolvimento local e de combate à pobreza. UNESCO/MDS, Brasília, Brasil. 
359 A saber: FAO; pelo MDS; pela SESAN; e pelo Departamento de Promoção de Sistemas Descentralizados. 
360 A pesquisa foi realizada nos municípios de Belo Horizonte - MG, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS, Rio de 
Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Brasília - DF e Goiânia - GO, Belém - PA, Fortaleza - CE, Recife - PE e Salvador -
BA (SANTANDREU; LOVO, 2007). 
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proporcionar um amplo debate acerca das diretrizes propostas a partir da participação de 

diversos atores de atuação local, regional, nacional e internacional, dentre eles, agricultores, 

técnicos, gestores e pesquisadores vinculados à temática361 (PINHEIRO; FERRARETO, 2010; 

LOVO, et. al., 2011).  

O documento descreve oito princípios que, por sua vez, deveriam orientar a construção 

de uma política nacional:  

 

1) Promoção da agroecologia; 
2) Hábitos saudáveis de consumo; 
3) Construção de conhecimentos respeitando o diálogo de saberes; 
4) Respeito à diversidade étnica, racial e cultural; 
5) Promoção da equidade de gênero, justiça socioambiental e 
solidariedade; 
6) Promoção da soberania alimentar e segurança alimentar nutricional; 
7) Promoção da economia justa, solidária e familiar e o consumo 
responsável; 
8) Promoção da participação, empoderamento e autonomia dos (das) 
agricultores(as) urbanos e periurbanos (SANTANDREU; LOVO, 2007, 
p. 73). 
 

No mês seguinte foi realizada a III CNSAN em Fortaleza, que reforçou a proposição 

de implantação de uma Pnaup articulada a temas como segurança alimentar, assistência técnica, 

formação e capacitação de pessoas, produção em bases agroecológicas, além da 

comercialização e consumo de alimentos. Também foi dado destaque à transversalidade da 

política a partir do envolvimento de temas como urbanismo, desenvolvimento sustentável e 

inclusão social por meio da melhoria de renda e economia solidária (LOVO, et. al., 2011). 

Respaldado pelas orientações da III CNSAN, que deliberou como uma das formas de 

promoção da Agroecologia o “incentivo e fomento à abertura e manutenção de espaços públicos 

de comercialização direta, como é o exemplo das feiras agroecológicas visando a promoção de 

práticas alimentares saudáveis, a educação ambiental, o consumo consciente, a economia 

solidária e o comércio justo e solidário” (PINHEIRO; FERRARETO, 2010), a partir de 2007, 

com um investimento de mais R$ 4 milhões, o MDS passou a apoiar programas, projetos e 

iniciativas de AUP voltados para produção, beneficiamento e comercialização agroalimentar, 

 
361 Realizado em 11 Regiões Metropolitanas - Belo Horizonte - MG, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS, Rio de 
Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Brasília - DF e Goiânia - GO, Belém - PA, Fortaleza - CE, Recife - PE e Salvador  -
BA - o documento teve como finalidade traçar um diagnóstico do “estado da arte” sobre a condição da AUP 
praticada no Brasil (Ibid.). 



241 
 

especialmente em municípios que compõem regiões metropolitanas362. Foi então celebrada uma 

parceria entre o MDS e o Ipes que, por sua vez, elaborou uma proposta de criação de uma Rede 

Nacional de Agricultura Urbana para a implantação de Caaups em regiões metropolitanas 

brasileiras que incluía também a capacitação dos gestores públicos em temas sobre AUP 

(LOVO, et. al., 2011).  

O projeto de agricultura urbana em regiões metropolitanas consolidou-se em 2008 por 

meio da instalação de doze Caaups363 que, por sua vez, ficaram incumbidos de: 1) prestar 

serviços públicos gratuitos de acompanhamento, promoção e assessoria técnica para os 

agricultores urbanos; 2) fornecer insumos de qualidade a um preço justo; 3) fomentar capital 

social a partir da implantação de ações de capacitação permanentes; e 4) criar de espaços de 

referência demonstrativos que contribuíssem para motivar outras pessoas a praticar a atividade 

de AUP (SANTANDREU; MERZTHAL, 2010).  

No mesmo ano, foi realizado o 1º encontro das instituições selecionadas para a 

implementação dos Caaups com a intenção de promover uma articulação entre as instituições, 

assim como estabelecer instâncias — nacional e local — para o controle social da política 

(PINHEIRO; FERRARETO, 2010). Nessa ocasião, foi criado o Coletivo Nacional de 

Agricultura Urbana (Cnau)364 e o Comitê Gestor dos Caaups que, por sua vez, possibilitaram a 

participação de outros atores interessados em apoiar a agricultura urbana (SANTANDREU; 

MERZTHAL, 2010).  

Nesse contexto, percebeu-se também que o conhecimento e as experiências das 

iniciativas populares e das ONGs estavam sendo desconsideradas das condições para obter 

financiamento e acesso aos recursos públicos para a implantação da agricultura urbana, visto 

que as parcerias eram celebradas apenas com governos municipais e estaduais, bem como com 

universidades. Também criticaram “a incompatibilidade de critérios adotados nos editais em 

 
362 “O Programa Feiras Populares teve como objetivo principal a instalação ou modernização da estrutura 
necessária à comercialização de alimentos provenientes da agricultura familiar, proporcionando a geração de renda 
e o consumo de alimentos provenientes da agricultura familiar, bem como o apoio à organização e à capacitação 
dos agricultores envolvidos no processo” (PINHEIRO; FERRARETO, 2010, p. 259). 
363 Os doze Caaups foram implementados nas seguintes instituições363 - Universidade Federal do Pará - UFPA 
(PA), Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (SC), Instituto Paranaense de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - EMATER (PR), Instituto de Desenvolvimento Rural de Alagoas - IDERAL (AL), Empresa 
Baiana De Desenvolvimento Agrícola - EBDA (BA), Centro Paula Souza (SP), EMATER (PI), Universidade 
Estadual do Maranhão - UEMA (MA), Instituto De Terras - ITER (MG), Universidade Estadual de Maringá - 
UEM (PR), Universidade de Brasília UnB (DF) e Universidade Federal do Rio Grande - FURG (RS) (LOVO, et. 
al., 2011). 
364 De acordo com Santandreu e Merzthal (2010, p. 165), o Cnau foi “um espaço de participação e consulta, 
planejamento estratégico, monitoramento e avaliação da implementação da política, que coordena(va) as ações 
junto com a Coordenadoria-Geral e se reúne(ia) de forma periódica, ao menos uma vez por ano em um Seminário 
Nacional”. 
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relação à realidade dos beneficiários (como, por exemplo, a exigência de documento de posse 

da área de produção) e o curto tempo dos projetos, insuficiente para fortalecer cadeias 

produtivas e a autonomia dos grupos” (ALMEIDA, 2016, p. 107).  

Em 2009, com a finalidade de dar continuidade à estratégia de fortalecimento de 

espaços de referência para a agricultura urbana em regiões metropolitanas, foram realizadas 

parcerias junto a 13 estados da Federação que apoiaram 12 projetos de agricultura urbana com 

um investimento de mais R$ 8 milhões que beneficiou 8.810 famílias de 97 municípios. Outra 

ação promovida nesse mesmo ano foi a destinação de aproximadamente mais de R$ 7 milhões 

para a implantação de feiras populares em regiões metropolitanas como estratégia para 

intensificar as ações de comercialização dos produtos originados da produção urbana 

(PINHEIRO; FERRARETO, 2010).  

Também foram promovidos cursos presenciais e virtuais em parceria com o Ipes, Ruaf, 

além de uma Oficina Regional da FAO para América Latina e Caribe, contribuindo para 

melhorar as capacidades de técnicos e gestores dos Caaups e da equipe da Coordenadoria-Geral 

de Agricultura Urbana do extinto MDS365 (SANTANDREU; MERZTHAL, 2010).  

Por meio de novas parcerias firmadas, em 2010 foram implantadas mais 20 novas 

feiras populares em 14 estados da Federação, por meio de um investimento de mais R$ 3 

milhões, que beneficiou aproximadamente 1.000 famílias, totalizando 221 feiras populares, 

sendo 01 por município (PINHEIRO; FERRARETO, 2010). Embora não se negue a 

importância das feiras populares, essa iniciativa acabou reduzindo o apoio à assistência técnica 

aos agricultores e, em consequência, o apoio à produção agroecológica do programa se perdeu 

(OLIVEIRA, 2017). 

Nesse mesmo ano, o MDS, em parceria com a FAO, contratou uma consultoria para 

sistematizar e analisar as ações em agricultura urbana, realizando um balanço das ações 

implementadas no período compreendido entre 2003 e 2009, com vistas a implementar a Pnaup. 

Esse relatório, publicado em 2011, foi intitulado “Sistematização e análise da implementação 

da Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana promovida pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome no Brasil com foco em regiões metropolitanas 

durante o período 2004-2009” (LOVO, et. al., 2011). 

 

 
365 A capacitação foi sobre os seguintes assuntos: 1) formular e executar projetos de AUP voltados para a SAN e 
o fortalecimento socioeconômico de populações em situação de vulnerabilidade social; 2) incorporar aos projetos 
modelos participativos de gestão, que combinem instrumentos qualitativos e quantitativos, planejamento 
estratégico, e planos de monitoramento e avaliação; e, 3) atuar como agentes integradores das políticas e 
equipamentos públicos de SAN (LOVO, et. al., 2011). 
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B) Gestão Dilma Rousseff (2011 a 2016)  

 

No período de 2003 a 2012, o extinto MDS investiu aproximadamente de R$ 150 

milhões em 526 projetos que incluíam produção de alimentos (hortas, lavouras, ervas 

medicinais e criação de pequenos animais), beneficiamento / processamento (mini 

agroindústrias) e comercialização (feiras), apoiando 138.070 beneficiários (COSTA, 2015). 

Contudo, no início de 2013, mudanças na coordenação da Sesan levaram à suspensão de novos 

investimentos para a agricultura urbana e, por consequência, à interrupção do processo de 

diálogo com a sociedade (COSTA, 2015; ALMEIDA, 2016).  

Em junho de 2013, em Porto Alegre, durante o VII Encontro do Fórum Brasileiro de 

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN), as organizações da sociedade civil 

cobraram publicamente esclarecimentos sobre a suspensão de novos editais e a interrupção do 

diálogo com a sociedade, contudo não houve um posicionamento favorável por parte do MDS 

(ALMEIDA, 2016). 

A partir de então, o Grupo de Trabalho de SAN e Desenvolvimento Urbano criado em 

2012 no âmbito do Consea Nacional366, passou a mediar a relação entre organizações da 

sociedade civil e o MDS na tentativa de avançar na institucionalização da Pnaup que, por sua 

vez, resultou em três documentos:  

 

um balanço da implementação do programa de AUP feito pela equipe 
técnica do próprio ministério; um levantamento das ações relacionadas 
à AUP de outros órgãos do Governo Federal, feito pela Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan); e um 
documento de referência sobre a agricultura urbana para as/os 
conselheiras/os — “Subsídios para uma Política Nacional de 
Agricultura Urbana Periurbana (Pnaup)”, elaborado em colaboração 
com as ONGs (ALMEIDA, 2016, p. 102) 

 

Em maio de 2014, durante o III Encontro Nacional de Agroecologia, o Cnau reuniu 

ONGs e movimentos sociais (COSTA, 2015), consolidando uma base social mais ampliada 

formada especialmente “por agricultoras/es familiares, representantes de povos de terreiro e de 

matriz africana, de comunidades indígenas, de movimentos em defesa da cultura alimentar, de 

movimentos populares urbanos, ativistas urbanas/os, estudantes, pesquisadoras/es e 

 
366 O Consea é um órgão de assessoramento imediato à Presidência da República, que integra o Sisan. O Consea 
é composto por dois terços de representantes da sociedade civil e um terço de representantes governamentais. A 
presidência é exercida por um(uma) representante da sociedade civil, indicado(a) entre os seus membros e 
designado(a) pela Presidência da República. Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/consea/acesso-a-
informacao/institucional/o-que-e-o-consea. Acesso em: 13 de junho de 2019. 
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professoras/es” (ALMEIDA, 2016). Nesse encontro também foi realizado um seminário 

temático de AUP em que experiências e estratégias de agricultura urbana realizadas em todo o 

território nacional foram mapeadas e discutidas na tentativa de fortalecer iniciativas que 

tivessem como objetivo propor e implementar um Programa de Agricultura Urbana em 

decorrência das ações pelo MDS (BIAZOTI, 2020). 

Embora as iniciativas em agricultura urbana não estivessem mais sendo apoiadas pelo 

Poder Executivo Federal, no âmbito do Poder Legislativo foi proposto o Projeto de Lei 906, de 

25 de março de 2015, de autoria do deputado Padre João (PT-MG), instituindo a Pnaup. Como 

objetivo do Pnaup, foi proposto no projeto de lei a ampliação da SAN das populações urbanas 

vulneráveis, propiciando a ocupação de espaços urbanos ociosos e gerando alternativas de renda 

e atividade ocupacional à população urbana (BRASIL, 2015). No entanto, o referido projeto 

ainda se encontra em tramitação no Senado Federal367. 

Em outubro de 2015, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Cnau organizou 

o I Encontro Nacional de Agricultura Urbana sobre o tema “Agroecologia e Direito à Cidade: 

Cultivando Saúde e Comida de Verdade”, que contou com a participação de mais de 250 

pessoas de 20 Estados do Brasil (ALMEIDA, 2016; BIAZOTI, 2020). Diversos temas 

envolvendo agricultura urbana no território brasileiro foram debatidos e reivindicados, tais 

como: 

 

(...) o reconhecimento do alimento e do ato de cozinhar como 
patrimônios da humanidade em suas diversas dimensões; a assistência 
técnica agroecológica específica para a agricultura urbana; o acesso à 
terra por meio da regularização fundiária e das reformas agrária e 
urbana; a garantia do uso contínuo dos espaços públicos urbanos para 
plantio; a emissão da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) para 
agricultores urbanos; a realização de um mapeamento nacional das 
experiências de agricultura urbana; e a realização de ações em toda a 
cadeia produtiva, desde a produção e comercialização até o consumo 
dos produtos (ENAU, 2015 apud BIAZOTI, 2020). 

 

Apesar dos esforços, não houve avanços na retomada do diálogo junto ao MDS com o 

objetivo da construção de uma política de agricultura urbana. Já a temática das hortas 

comunitárias novamente ingressou na agenda do Poder Legislativo por meio do Projeto de Lei 

nº 4578, de 01 de março de 2016 proposto pelo deputado Luiz Couto do PT da Paraíba (PB), 

 
367Enquanto a legislação federal específica para a política de agricultura urbana não é aprovada, o principal marco 
legal de referência permanece sendo a Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 e respectivos decretos. 
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determinando a alteração da Lei Federal nº 9.636, de 15 de maio de 1998, com vistas a dispor 

sobre a permissão de uso de terrenos da União para a implantação de hortas comunitárias. 

 

C) Gestão Michel Temer (2016 a 2018)  

 

Em setembro de 2017, em Brasília, ocorreu o X Congresso Brasileiro de Agroecologia 

e VI Congresso Latino-americano de Agroecologia, que contou com a participação do Cnau 

que, por sua vez, ficou responsável por centralizar as discussões sobre agricultura urbana 

durante o evento. Nesse congresso, a agricultura urbana foi concebida como "uma importante 

ferramenta para romper com a dicotomia campo-cidade, encontrando nos fluxos, processos e 

dinâmicas entre o rural e o urbano um espaço de luta e resistências" (CBA, 2017368 apud 

BIAZOTI, 2020). Além disso: 

 

A aproximação conceitual da agricultura urbana e da agroecologia 
possibilitaram ainda o entendimento de que agricultura urbana é a luta 
e resistência da agroecologia nas cidades, evidenciando o caráter 
político do tema não apenas para contrapor e enunciar um novo 
paradigma para a agricultura, mas para o próprio desenvolvimento das 
cidades (BIAZOTI, 2020, p. 71). 

 

Ainda em 2017, foram propostos quatro projetos de lei, todos do Deputado Nilto Tatto, 

do PT de São Paulo, conforme segue: 1) Projeto de Lei nº 9025, de 07 de novembro de 2017, 

que prevê a alteração da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005 para incluir nas políticas 

nacionais de habitação de interesse social mecanismos de incentivo à produção local de 

alimentos; 2) Projeto de Lei nº 9026, de 07 de novembro de 2017, prevê a alteração da a Lei nº 

10.257, de 10 de julho de 2001 para incluir, entre os instrumentos da política urbana, 

mecanismos de incentivo à produção local de alimentos; 3) Projeto de Lei nº 9.240, de 31 de 

novembro de 2017, prevê a alteração da Lei n° 11.977 de 2009 para tornar obrigatório o 

provimento do espaço e da infraestrutura necessários para a produção local de alimentos em 

projetos de agricultura urbana sustentável na implantação de empreendimentos do Programa 

Nacional de Habitação Urbana — PNHU”; 4) Projeto de Lei da Câmara nº 182 de 2017, que 

institui a Pnaup. 

Em 2018, por meio da Portaria nº 467, de 7 de fevereiro de 2018, houve a reativação 

do Pnaup com orçamento reduzido em R$1,9 milhão (BRASIL, 2018). 

 
368 CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA (CBA). Carta Agroecológica do Cerrado. Brasília: 2017. 
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D) Gestão de Jair Bolsonaro (de 2019 até o presente momento) 

 

Em 2019, o MDS, que foi responsável pelas políticas nacionais de desenvolvimento 

social, de SAN, de assistência social e de renda de cidadania no país durante o período de 2003 

a 2018, foi incorporado ao Ministério da Cidadania, enquanto o Consea, que teve papel 

essencial nas políticas de combate à fome, foi extinto. 
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APÊNDICE D – Principais atos normativos sobre agricultura urbana em São Paulo 
Ano Legislação Ementa 
1978 Decreto Estadual nº 11.399, de 13 de abril de 1978 Criou do Programa “Hortas Comunitárias” 
1988 Lei Municipal nº 10.453, de 23 de março de 1988 Consolidou o convênio entre Governo do Estado e Prefeitura  
2001 Lei Municipal 13.136, de 09 de julho de 2001 Criou a APA Municipal Capivari-Monos 
2002 Lei Municipal nº 13.430, de 13 de setembro de 2002 Instituiu o PDE 
2003  Criou os NAU na zona leste do município 
2004 Lei Municipal nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 Oficializou os PRE 
2004 Lei Municipal nº 13.727, de 13 de janeiro de 2004 Instituiu o Proaurp 
2004 Decreto Municipal nº 45.665, de 29 de dezembro de 2004 Regulamentou a Lei nº 13.727, de 12 de janeiro de 2004, que cria o Proaurp 

no Município de São Paulo e define suas diretrizes. 
2005 Decreto Municipal nº 45.683, de 1º de janeiro de 2005 Determina a extinção da Semab por lei 
2006 Decreto Municipal nº 45.853, de 27 de abril de 2005 Cria a Supervisão Geral de Abastecimento 
2006 Decreto Municipal nº 47.280, de 16 de maio de 2006 Oficializa a criação da primeira CAE na zona sul 
2006 Decreto Municipal nº 47.949, de 04 de dezembro de 2006 Criou os NGD na SVMA 
2009 Lei Municipal nº 14.903, de 06 de fevereiro de 2009 Criou o Programa de Produção de Fitoterápicos e Plantas Medicinais no 

Município de São Paulo 
2009 Decreto Municipal nº 50.741, de 16 de julho de 2009 Criou o Programa Escola Estufa Lucy Montoro 
2009 Edital nº 08 do Fema Financiou atividades relacionadas aos objetivos do Proaurp 
2010 Portaria Municipal nº 001, de 20 de janeiro de 2010 Criou o Programa Agricultura Limpa – Desenvolvimento Sustentável 
2010 Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010 Conferiu nova regulamentação à Lei nº 13.727, de 12 de janeiro de 2004, 

que cria o Proaurp no Município de São Paulo e define suas diretrizes; 
revoga o Decreto nº 45.665, de 29 de dezembro de 2004. 

2010 Decreto Municipal nº 51.801, de 21 de setembro de 2010 Cria as CAEda unidade leste e unidade norte 
2013 Edital nº 10 do Fema Financiou atividades relacionadas a agricultura de bases sustentáveis na 

zona leste e zona sul 
2014 Lei municipal nº 16.050, de 31 de julho de 2014 Instituiu a Política de Desenvolvimento Urbano, ao Sistema de 

Planejamento Urbano e ao PDE no Município de São Paulo, e revoga o 
PDE de 2002 
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Ano Legislação Ementa 
2015 Lei Municipal nº 16.140, de 17 de março de 2015 Determinou a obrigatoriedade de inclusão de alimentos orgânicos ou de 

base agroecológica na alimentação escolar 
2015 Decreto Municipal nº 56.399, de 9º de setembro de 2015 Transforma a Supervisão Geral de Abastecimento em Cosan 
2015  Criou o Projeto Hortas e Viveiros no âmbito do POT 
2016 Portaria Intersecretarial nº 001, de 08 de março de 2016 Criou o Programa Agriculturas Paulistanas 
2016 Portaria nº 08, de 25 de março de 2016 Criou o Patrulha Agroecológica Mecanizada 
2016  Projeto Ligue os Pontos venceu o prêmio Mayors Challenge 2016 
2019 Decreto Municipal nº 58.596, de 07 de janeiro de 2019 Reorganizou parcialmente a Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Licenciamento (Smul), a Secretaria do Governo Municipal, a Secretaria 
Municipal de Gestão, a Secretaria Municipal de Relações Internacionais, a 
Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, a Secretaria Municipal 
das Subprefeituras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico 

2019 Decreto Municipal nº 58.625, de 8 de fevereiro de 2019 Suprime os DGD 
2020  Criação da Escola da Agroecologia em Parelheiros 

Fonte: próprios autores 
 
 


