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HORTA
“Uma horta é uma festa para os cinco sentidos. Boa de cheirar, ver, ouvir, tocar e
comer. É coisa mágica, erótica, o cio da terra provocando o cio dos homens.
Horta se parece com filho. Vai acontecendo aos poucos, a gente vai se alegrando a
cada momento, cada momento é hora de colheita.
Cio é desejo intenso, não dá descanso, invade tudo e provoca sonhos, semente que
não se esquece do seu destino, vida querendo fertilizar e ser fertilizada, para crescer.
Pois a horta é assim também. Não é coisa só para boca. Se apossa do corpo inteiro,
entra pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos, pela pele, toma conta da imaginação,
invoca memórias...
[...] Ao comer nós nos revelamos. E nisto está a diferença entre a comida crescida na
horta e a comprada na feira: na primeira está um pouco de nós mesmos - e ao sentir
seu gosto bom é como se eu estivesse sentindo meu próprio gosto. “Eu plantei, eu
colhi..." O que está em jogo não é o tomate, a alface - é o eu que está sendo servido,
disfarçado de hortaliça. A refeição fica meio sacramental. Come-se um pedaço da
própria pessoa, que se oferece, de forma vegetal, num banquete “Tomai, comei, isto
é o meu corpo. Tomai, bebei, isto é o meu sangue...”
Alegria do encontro
Pois é, horta é algo mágico, erótico, onde a vida cresce e também nós, no que
plantamos. Daí a alegria. E isso é saúde, porque dá vontade de viver. Saúde não mora
no corpo, mas existe entre o corpo e o mundo - é o desejo, o apetite, a nostalgia, o
sentimento de uma fome imensa que nos leva a desejar o mundo inteiro.”
Rubem Alves

	
  

RESUMO

Ainda que o cultivo de alimentos em meio urbano seja uma atividade milenar, foi na
segunda metade da década de 1990 que a chamada ‘agricultura urbana e periurbana’
(AUP) adquiriu destaque no cenário nacional e mundial, afirmando-se como um
instrumento de integração nos processos de desenvolvimento sustentável.
Alinhada aos princípios do direito humano à alimentação e da soberania alimentar, a
implantação de uma Política Nacional de Agricultura Urbana constitui uma das
metas do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para o período 20122015.
Como uma temática ainda pouco estudada pela academia, cabe investigar mais
profundamente, no âmbito da saúde pública, as conexões entre a Agricultura Urbana
e Periurbana e a Promoção da Saúde.
Com o objetivo geral de compreender a importância, os desafios e as possibilidades
da prática da AUP, a partir da experiência do município do Embu das Artes/SP,
localizado na Região Metropolitana de São Paulo, o estudo se propôs a identificar os
projetos de AUP no município; identificar os valores e significados atribuídos às
experiências pelos participantes, membros de conselhos, técnicos e profissionais das
Unidades Básicas de Saúde; explorar as conexões da agricultura urbana com as
dimensões dos Serviços de Saúde no nível da Atenção Primária, do Abastecimento e
do Planejamento Territorial; pesquisar as interfaces entre a agricultura urbana e as
diretrizes da Promoção da Saúde.
Os dados foram coletados por meio de questionário sócio-demográfico junto aos
participantes dos projetos, entrevistas individuais e grupos focais. Para
complementar as informações, realizou-se análise documental de materiais
produzidos pelo governo e pela sociedade civil.
A sistematização dos dados seguiu os parâmetros da perspectiva dialética, que
destaca a importância da compreensão das contradições na análise das estruturas e do
caráter histórico e dinâmico das ações.

	
  

Os resultados apontam uma estreita ligação entre a prática das hortas e as diretrizes
da Promoção da Saúde. Foi possível identificar significados e valores, tanto no nível
individual como no coletivo, convergentes com o ideário da Promoção da Saúde,
associados aos seus diferentes campos e princípios, como a criação de ambientes
saudáveis, o reforço da ação comunitária, o desenvolvimento de habilidades
pessoais, o resgate de práticas e hábitos tradicionais, o estímulo à autonomia e ao
empoderamento e demandas por reorientação dos serviços.
A partir do componente da multifuncionalidade da Agricultura Urbana e Periurbana
aqui estudada com ênfase em suas conexões com a Atenção Básica da Saúde, com o
campo do Abastecimento Alimentar e do Planejamento Territorial, um aspecto a ser
aprofundado diz respeito à necessidade de definição de estratégias intra e inter
setoriais, para viabilizar maior integração junto às secretarias que realizam interfaces
com o tema, de forma a efetivar o comprometimento do conjunto da gestão, em
parceria com as organizações sociais e referenciada no território.
Palavras chave: Agricultura Urbana e Periurbana; Segurança Alimentar e
Nutricional; Promoção da Saúde; Alimentação Saudável; Práticas Complementares e
Integrativas.

	
  

ABSTRACT

Although the growing of food in urban areas is an ancient activity, it was in the
second half of the 1990s that the so-called urban and peri-urban agriculture (PUA)
acquired prominence in the national and world stage, asserting itself as an integration
tool in sustainable development processes.
Aligned with the principles of the human right to food and food sovereignty, the
establishment of a National Agricultural Urban Policy is one of the goals of the
National Food Security and Nutrition Plan for the period of 2012-2015.
As a thematic still not appropriate by the academy, there is room for further
investigation,within the public health system, to understand the connections between
PUA and Health Promotion.
With the overall goal to understand the importance, challenges and possibilities of
the practice of PUA, from the experience of the city Embu das Artes / SP, located in
the Metropolitan Region of São Paulo, this study aimed to identify the PUA projects
in the municipality; identify the values and meanings attributed to the experiences by
the participants, board members, technicians and professionals of the Basic Health
Units; explore the connections of urban agriculture with the dimensions of Health
Primary Care, Supply and Urban Planning; research interfaces between urban
agriculture and health promotion guidelines.
Data were collected by using a socio-demographic questionnaire with the
participants of the projects, individual interviews and focus groups. To complement
the information, a documentary analysis of materials, produced by the government
and civil society, was performed.
The systematization of the data followed the parameters placed by the dialectical
perspective that highlights the importance of understanding the contradictions in the
analysis of structures and the historic and dynamic character of the actions.
The results show a close link between the practice of gardens and Health Promotion
guidelines. It was possible to identify meanings and values, both individually and
collectively, convergent with the ideas of Health Promotion, associated with their

	
  

different fields and principles such as the creation of healthy environments,
strengthening community action, developing personal skills, the rescue of traditional
practices and habits, the encouragement of autonomy and empowerment and
demands for reorientation of services.
From the multifunctional component of Peri-Urban Agriculture, studied here, with
emphasis on its connections to Primary Health, with the field of Food Supply and
Urban Planning, an aspect, which deserves deeper study, concerns the need to clearly
define intra- and inter-sector strategies, to enable a greater integration within the
departments that perform interfaces with this theme, in order to carry out the
commitment of the entire management, in partnership with social and referenced in
territory organizations.
Keywords: Peri-urban agriculture; Food security and nutrician; Health promotion;
healthy eating; Complementary and integrative practices.
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APRESENTAÇÃO

A escolha do tema da Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) para o curso de
doutorado guarda relação com diferentes papéis que venho desempenhando nos
últimos anos no campo profissional e também na trajetória acadêmica.
Em relação à Universidade, no nível do mestrado tive a oportunidade de estudar o
quadro de transformações ocorridas nas últimas décadas e suas repercussões nos
padrões de produção e consumo de alimentos, vindo a fortalecer, no Brasil, a
temática da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), que abarca as questões
alimentares referentes ao conjunto da população.
A partir da mobilização social em favor da alimentação como um direito humano nas
duas últimas décadas, pude participar do esforço da sociedade civil em inserir o tema
alimentar na agenda de prioridades do país.
A participação no Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional (FBSSAN) desde a sua criação, em 1998, atuando em sua coordenação,
aliada à participação como conselheira nacional do Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (CONSEA Nacional) permitiram-me acompanhar e
contribuir na experiência brasileira de elaboração de um marco institucional e de
implantação de um Sistema e de uma Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, uma construção conjunta entre governo e sociedade civil, envolvendo
movimentos sociais, organizações e redes associadas ao tema e que vem servindo de
referência a outros países do mundo.
O processo de apropriação da segurança alimentar e nutricional (SAN) na agenda
pública e a sua progressiva incorporação pela academia, nos últimos anos, vem
determinando novas demandas no sentido de aprofundar questões sobre temas a ela
associados.
Dentre eles, vem-se destacando o debate em torno da garantia do Direito Humano à
Alimentação Adequada e Saudável (DHAA) em meio urbano, considerando-se as
dimensões de produção de alimentos, do abastecimento e do acesso ao alimento, do
acesso à água, à educação, à cultura, à saúde, à gestão urbana e ambiental.
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Cabe destacar que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(CONSEA) propôs o acréscimo do termo “adequada” ao conceito de alimentação
saudável, como expressão de soberania alimentar, valorização de métodos baseados
em conhecimentos acumulados pelas populações tradicionais e a otimização dos
recursos disponíveis nos distintos ecossistemas. O termo ‘adequada’ abrange,
portanto, outras dimensões da alimentação, como cultura, prazer, hábitos,
comensalidade, regionalidade, etnia, gênero, sustentabilidade e biodiversidade.
A formulação do conceito de alimentação adequada e saudável definida pelo Consea
aponta:
“a realização do direito ao acesso e à garantia permanente de alimentação
variada, equilibrada, moderada, prazerosa, livre de contaminantes físicos,
químicos, biológicos e de organismos geneticamente modificados,
pautada no referencial tradicional e cultural local, provida de forma
socialmente justa e ambientalmente sustentável, capaz de transmitir pelo
ato de comer as propriedades nutritivas quimioprotetoras dos alimentos,
nos diferentes ciclos de vida e assegurando o atendimento aos portadores
de restrições alimentares e necessidades específicas (CONSEA, 2006)”.
A segurança alimentar e nutricional em meio urbano abarca o conjunto de ações
relacionadas à disponibilidade, ao acesso e à qualidade dos alimentos. O tema da
‘agricultura urbana e periurbana (AUP)’, objeto deste estudo, relaciona-se, em
específico, ao campo da disponibilidade de alimentos, que trata de sua produção,
comercialização e distribuição nas cidades.
Pelo viés profissional, como pesquisadora e técnica do Instituto Pólis1, venho me
dedicando, desde a Campanha da Ação da Cidadania e contra a Fome, em 1994, à
elaboração de propostas, formação e avaliação de ações e políticas de segurança
alimentar e nutricional, por meio da realização de assessorias a prefeituras para a
implantação de políticas municipais e a movimentos sociais para o desenvolvimento.

1

Fundado em 1987, o Instituto Pólis é uma Organização Não-Governamental de atuação nacional e
internacional. Atua na construção de cidades mais justas, sustentáveis e democráticas, por meio de
ações nas seguintes áreas: Reforma Urbana (Direito à Cidade e Urbanismo), Democracia e
Participação (Juventudes, Formação e Participação Cidadã), Inclusão e Sustentabilidade (Resíduos
Sólidos, Desenvolvimento Local e Segurança Alimentar e Nutricional) e Cidadania Cultural
(Convivência e Paz e Mídias Livres).
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Por outro lado, nos últimos anos, vem crescendo no Instituto a demanda por
assessorias a projetos associados à agricultura urbana e periurbana, requerendo para
isso uma reflexão mais aprofundada e um esforço de investigação e sistematização
em torno de questões de natureza prática e teórica que as experiências nos vêm
suscitando.
Por fim, como aluna da linha de pesquisa em Política, Gestão e Saúde, do Programa
de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade
de São Paulo (USP), manifestei interesse em aprofundar, a partir desta ótica
ampliada de saúde, característica desta linha de pesquisa, os desafios e as
possibilidades da prática da AUP em regiões metropolitanas para a promoção de
ambientes promotores de saúde.
Ainda no âmbito da Universidade, destaco a contribuição das disciplinas realizadas,
tanto pelos aprendizados e debate de ideias como pela oportunidade de executar um
conjunto de atividades, tais como seminários, elaboração de resenhas, artigos e
participações em congressos.
Como estudo realizado dentro de uma pesquisa mais ampla, envolvendo diversos
trabalhos que serão detalhados na Introdução, coube a mim explorar três eixos de
questões que guardam relação com a agricultura urbana e periurbana.
Em primeiro lugar, os desafios para a permanência da atividade no entorno das
cidades, dado o avanço crescente da especulação imobiliária. Este é um tema com
que convivo em meu ambiente de trabalho e a realização de assessoria a municípios
na elaboração de planos diretores constitui um dos eixos de intervenção do Instituto
Pólis.
Com o foco no meio urbano, em direção à construção de cidades justas, sustentáveis,
saudáveis e democráticas, vimos problematizando há algum tempo, junto aos
pesquisadores do Pólis, que a “cidade que queremos”, com acesso à moradia, ao
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, à saúde, à educação, à
cultura, ao trabalho, ao lazer etc. deve incluir o acesso à alimentação adequada e
saudável como uma de suas diretrizes, por meio da efetivação do Direito Humano à
Alimentação Adequada (DHAA) na gestão democrática do espaço urbano.
O aprofundamento em questões que dizem respeito ao planejamento das áreas de
transição urbano-rural veio acrescentar novos aspectos às relações presentes nesses
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espaços, com vistas à consideração da promoção de sistemas alimentares mais
saudáveis no campo do planejamento territorial.
Em segundo lugar, o tema do abastecimento alimentar é bastante atual; está na
agenda do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e
também do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA);
sua abordagem pela dimensão urbana é ainda pouco estudada.
Comumente estudado sob o ângulo rural, o estudo sobre a dimensão urbana do
abastecimento local na região do entorno das Unidades de Saúde aponta questões
sobre a importância de ações públicas para a ampliação da disponibilidade de frutas,
verduras e legumes em locais de periferia de regiões metropolitanas, condição para a
realização de escolhas saudáveis, conforme apregoa a abordagem da Promoção da
Saúde.
Do ponto de vista pessoal, o convívio familiar e os caminhos da vida levaram-me a
vivenciar desde cedo as práticas integrativas e complementares: fitoterapia,
homeopatia,

tai

chi

chuan,

massagem,

essências

florais,

macrobiótica,

vegetarianismo, cultivo caseiro de plantas medicinais e hortaliças. Considero a
inclusão de tais práticas no Serviço Único de Saúde (SUS) a possibilidade de
universalizar os benefícios que obtive com esses conhecimentos.
O presente estudo está dividido nos seguintes capítulos: na Introdução são
apresentados aspectos do conhecimento já existente sobre o assunto e sua localização
na abordagem do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). Em seguida,
no capítulo II, apontamos o método e os instrumentos utilizados na pesquisa. No
capítulo III são apresentados os resultados e a discussão, na forma de três
manuscritos que tratam de diferentes conexões da agricultura urbana e periurbana,
com a dimensão dos Serviços de Saúde no nível da Atenção Primária à Saúde, com o
Abastecimento Alimentar e com o Planejamento Territorial.
O primeiro manuscrito “Hortas comunitárias e medicinais: a experiência das
Unidades Básicas de Saúde de Embu das Artes” apresenta os resultados do estudo de
caracterização das hortas comunitárias e medicinais, segundo a perspectiva da
Promoção de Saúde e das Práticas Integrativas e Complementares (PIC) e se propõe
a identificar os significados e as repercussões da prática das hortas e em que medida
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sua dimensão terapêutica a caracteriza como uma atividade alinhada às práticas
complementares e integrativas.

UBS –Embu das Artes / SP
Tomando-se a prática das hortas como uma atividade de produção para o
autoconsumo, mas insuficiente para a garantia de acesso à alimentação saudável, o
segundo manuscrito, “O ambiente alimentar da periferia de uma região metropolitana
e o acesso a alimentos saudáveis” procura identificar as características do ambiente
alimentar na região do entorno das hortas estudadas e as formas como esse ambiente
disponibiliza escolhas à população. Para que haja um ambiente promotor de saúde é
necessário que a disponibilidade de alimentos seja suficiente e a oferta capaz de
atender as necessidades de consumo de toda a população. Nesse sentido, a noção de
ambiente alimentar é tratada no âmbito do abastecimento alimentar, procurando
discutir aspectos associados à sua dimensão urbana.
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O terceiro manuscrito “O papel do território na garantia da segurança alimentar e
nutricional: os desafios da regulação do rural e do urbano” trata das hortas
localizadas no entorno das cidades, em áreas de transição rural-urbana, procurando
identificar as conexões possíveis entre o Direito Humano à Alimentação Adequada
(DHAA) e o Direito à Cidade. Dentre outros aspectos, a produção e o consumo de
alimentos locais são fatores que favorecem a diversificação dos padrões alimentares,
mas esta é uma questão ainda pouco discutida no âmbito do planejamento territorial.

Itatuba. Embu das Artes/SP

Parque do Lago Francisco Rizzo
Por fim, nas considerações finais, procurei sintetizar as conexões entre os eixos
estudados e as contribuições que essa discussão pode aportar ao campo da
Agricultura Urbana e Periurbana, da Promoção da Saúde e da Segurança Alimentar e
Nutricional.
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1. INTRODUÇÃO

Este estudo é produto da pesquisa “Agricultura Urbana e Segurança Alimentar e
Nutricional no Município do Embu das Artes” (Processo: 2011/23.187-3), realizado
no período de maio de 2012 a abril de 2014, com financiamento da Fundação de
Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), sob a coordenação da
Professora Cláudia Maria Bógus e executado pelo Grupo de Pesquisa “Promoção da
Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional” da Universidade de São Paulo,
cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP) do CNPq.
Criado com o propósito de reunir professores, estudantes e pesquisadores com
interesse no aprofundamento de temas e questões associadas às conexões entre a área
da Promoção da Saúde e da Segurança Alimentar e Nutricional, o PROSAN abarca
as seguintes linhas de pesquisa:
o

Política Pública em Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)

o

DHAA – Direito Humano à Alimentação Adequada

o

AUP – Agricultura Urbana e Periurbana

o

Participação Social

A pesquisa englobou o trabalho de pesquisadores e professores que trataram de
distintos aspectos da temática, com o objetivo geral de compreender a importância e
a influência das atividades e projetos relacionados à agricultura urbana e periurbana
no município do Embu das Artes/SP, enquanto iniciativas desenvolvidas sob a
perspectiva da Promoção da Saúde, para a qualidade de vida da população.
No escopo mais amplo da pesquisa foram desenvolvidos pelo grupo os seguintes
trabalhos: 1. Agricultura urbana agroecológica sob o olhar da Promoção da Saúde: a
experiência do Projeto Colhendo Sustentabilidade – Embu das Artes – SP; 2. Análise
de experiência de agricultura urbana sob a ótica da Promoção da Saúde; 3.
Agricultura urbana como estratégia para a promoção da alimentação adequada e
saudável; 4. Vivências do Plantar e Comer: produção de sentidos em escolas com
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horta; 5. Insegurança alimentar e estado nutricional de participantes de projetos de
agricultura urbana e periurbana – Embu das Artes – SP; 6. Programa Fonte-Escola:
uma experiência de agricultura urbana do município de Embu das Artes-SP; 7.
Avaliação do ambiente alimentar dos entornos de hortas localizadas em Unidades
Básicas de Saúde do município de Embu das Artes-SP; 8. Avaliação da percepção
sobre o ambiente alimentar do município de Embu das Artes- SP.
Além de uma frutífera interação entre os trabalhos, o grupo realizou alguns produtos
e atividades em conjunto, a partir dos compromissos assumidos com o projeto
encaminhado à Fapesp. Foram eles: 1. Seminário “Promoção da Saúde e Segurança
Alimentar e Nutricional: reflexões a partir das práticas de Agricultura Urbana”,
abordando a organização do espaço urbano com vistas à sustentabilidade e à inclusão
social e as práticas alimentares, sob a perspectiva do Direito Humano à Alimentação
Adequada em diálogo com as políticas públicas; 2. Documentário sobre os benefícios
na saúde que as hortas comunitárias e escolares trazem para os envolvidos, onde três
atores dos projetos foram entrevistados: um usuário de um Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), uma professora de educação infantil e uma professora de horta
para o ensino fundamental; 3. Diálogos com especialistas e professores convidados,
como subsídio à elaboração da análise dos dados e, finalmente; 4. Seminário Final,
de devolução dos dados aos participantes da pesquisa.

Projeto Fonte Escola
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1.1. AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA

Embu das Artes / SP
A relação do homem com a atividade de cultivo de alimentos e plantas medicinais
em quintais de residências ou em lotes vagos é uma prática antiga e sempre fez parte
das estratégias de obtenção de segurança alimentar e nutricional das populações,
desde o surgimento das cidades. Há também registros, no Brasil, de experiências
municipais de manutenção de hortas comunitárias e escolares desde a década de
1970. Complementa a renda das famílias que se dedicam aos cultivos urbanos e
fornece alimentos básicos às famílias que não têm recursos para comprar no
mercado. Contribui para a segurança alimentar e nutricional ao permitir o acesso da
população a alimentos mais frescos e saudáveis e ao possibilitar a diversificação da
dieta alimentar (Pederson, 2006).
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Seu crescimento, nos últimos anos, justifica-se, dentre outros aspectos, pela busca de
uma alimentação mais saudável por parte do consumidor.
Atualmente, à ampla gama de iniciativas, expressas em uma diversidade de espaços e
modalidades, vem sendo atribuída a expressão “agricultura urbana e periurbana”.
Segundo Lovo e Santandreu (2007), seu marco conceitual, ainda em construção,
engloba a produção, o agroextrativismo, a coleta, a transformação e a prestação de
serviços de forma segura, para gerar produtos agrícolas (hortaliças, frutas, ervas
medicinais, plantas ornamentais etc.) e pecuários (animais de pequeno, médio e
grande porte), voltados ao autoconsumo, trocas e doações ou comercialização, (re)
aproveitando-se, de forma eficiente e sustentável, os recursos e insumos locais (solo,
água, resíduos sólidos, mão de obra, saberes etc.).
Sendo implantadas em espaços intraurbanos ou periurbanos, em diferentes escalas
desde o âmbito familiar ao municipal, essas iniciativas podem localizar-se em
residências, lajes, terraços, telhados, lotes, chácaras, sítios, laterais de estradas, ruas,
áreas públicas ou espaços institucionalizados, tais como escolas, UBS, asilos,
penitenciárias, associações e instituições privadas, e estão vinculadas às dinâmicas
urbanas e articuladas com a gestão territorial e ambiental das cidades.
Seu caráter multifuncional abarca aspectos sociais, culturais, ambientais, econômicos
e de saúde pública. Ao realizar interfaces com diversos setores e políticas, o tema
vem colaborando na construção da noção de cidades produtivas e sustentáveis, e não
apenas, conforme Almeida e Costa (2014), como espaços construídos, sem
biodiversidade, que consomem recursos e exportam resíduos.
Pela diversidade de atores que a praticam, há dificuldades em se definir um perfil do
“agricultor urbano”, por serem ações realizadas por diferentes segmentos sociais, em
distintas áreas.
Dado que o único marco legal de nível federal, específico da AUP, é referente à
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), o tema é aqui
estudado segundo os princípios do Direito Humano à Alimentação Adequada e da
Soberania Alimentar, orientadores da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e
Nutricional (LOSAN).
Desde a II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN),
em 2004, por demanda dos movimentos sociais, o tema da agricultura urbana e
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periurbana vem-se integrando à área de segurança alimentar e nutricional,
construindo um campo de convergência conceitual.
A emergência da temática da AUP e sua inserção na agenda do governo federal no
Brasil são marcadas pela participação dos movimentos sociais e da sociedade civil
organizada, que, ao longo dos últimos anos, vem desenvolvendo significativas
experiências, participação ativa em Conferências de Segurança Alimentar e
Nutricional e no debate público. Recentemente, no III Encontro Nacional de
Agroecologia, em 2014, foi criado o Coletivo Nacional de Agricultura Urbana,
reunindo ONGs e movimentos sociais que tratam do tema.
Em paralelo, após uma década de impulsionamento da temática da segurança
alimentar e nutricional na agenda pública dos governos e das organizações da
sociedade civil, está em curso no país um processo de apropriação crescente da
alimentação como direito humano fundamental.
O arcabouço legal associado a este direito é relativamente recente, concretizando-se
especificamente na Lei Orgânica de Segurança Alimentar (LOSAN), Lei nº 11.346,
de 15 de Setembro de 2006, na Emenda Constitucional 64, aprovada em 5 de
fevereiro de 2010, incluindo a alimentação entre os direitos constitucionais da
Constituição Federal e tornando o acesso ao alimento uma questão de Estado.
Em 2010, a assinatura do decreto 7272 instituiu a Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (PNSAN), dispondo sobre sua gestão, relações e pactos
interfederativos e intersetoriais, financiamento, parâmetros para a elaboração do
Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e sistema de monitoramento e
avaliação.
Em seu bojo, a LOSAN criou o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional
(SISAN), cuja missão é formular e implementar políticas e planos de SAN e
promover o acompanhamento, monitoramento e avaliação da SAN no país. Também
por meio da Lei Orgânica foi concebida a Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional (CAISAN), que reúne os ministérios e secretarias especiais
que têm relação com o tema. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (CONSEA) passou a ter caráter permanente. Ao articular setores com
distintas atuações, o sistema é, portanto, um instrumento que tem a finalidade de
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ordenar jurídica e institucionalmente as ações de segurança alimentar e nutricional
no país.
De natureza suprassetorial, a política nacional de SAN articula diversos programas,
voltados à garantia do direito humano à alimentação, desenvolvidos por vários
setores que atuam desde a produção de alimentos até a garantia de assistência
alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade alimentar.
A pesquisa orientou-se pelas definições relativas ao SISAN e à PNSAN, contidas na
Lei Orgânica de SAN:
Conceito: A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como
base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e
que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.
Princípios: universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, sem
qualquer espécie de discriminação; preservação da autonomia e respeito à dignidade
das pessoas; participação social na formulação, execução, acompanhamento,
monitoramento e controle das políticas e planos de segurança alimentar e nutricional
em todas as esferas de governo; e transparência dos programas, das ações, dos
recursos públicos e privados e dos critérios para sua concessão.
Diretrizes: promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações
governamentais e não-governamentais; descentralização das ações e articulação, em
regime de colaboração, entre as esferas de governo; monitoramento da situação
alimentar e nutricional, conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de
acesso à alimentação adequada, com ações que ampliem a capacidade de subsistência
autônoma da população; articulação entre orçamento e gestão e estímulo ao
desenvolvimento de pesquisas e à capacitação de recursos humanos (MDS, 2008).
A concepção sobre a forma de organizar as ações de Estado relacionadas com a SAN
fundamenta-se na perspectiva sistêmica. Parte-se da premissa de que a própria
realidade tem natureza sistêmica; surge, portanto, a necessidade de identificar os
elementos que comporiam o Sistema de SAN e institucionalizá-lo, de modo que
permita aprofundar as relações sistêmicas existentes entre os elementos que o
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constituem, ampliando os ganhos sinérgicos proporcionados por elas (Burlandy,
2006).
O Sisan combina, portanto, uma rede operacional, composta por equipamentos, bens
e serviços públicos que visam a assegurar a garantia do direito humano à alimentação
adequada (DHAA) e a SAN - materialização de ações e programas públicos - com
um sistema de ação política / regulação, que engloba as conferências, conselhos,
políticas e planos de SAN (MDS, 2008).
A Losan sugere a reprodução, nas esferas estadual e municipal de governo, de
instâncias e procedimentos análogos aos que propõe para o Sisan. Assim, um sistema
descentralizado, em nível municipal seria integrado por:
-

Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

-

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

-

Órgão intergovernamental de assessoramento direto ao Prefeito;

-

Rede operacional de SAN, composta por equipamentos, bens e serviços

públicos relacionados à garantia do DHAA e a SAN.
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CONEXÕES

ENTRE

A

AGRICULTURA

URBANA

E

PERIURBANA E A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Em consonância com o estabelecido no decreto 7272, em agosto de 2011, foi lançado
o primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN), onde
a implantação de uma Política Nacional de Agricultura Urbana aparece como uma
meta prioritária para 2012/2015, dentro do objetivo de:
“fomentar o abastecimento alimentar como forma de consolidar a
organização de circuitos locais e regionais de produção, abastecimento e
consumo para a garantia do acesso regular e permanente da população
brasileira a alimentos, em quantidade suficiente, qualidade e diversidade,
observadas as práticas alimentares promotoras da saúde e respeitados os
aspectos culturais e ambientais “(MDS, 2011)
Se a inserção da agricultura urbana e periurbana integrou-se ao conjunto de propostas
do campo da segurança alimentar por ocasião da II Conferência Nacional de SAN,
em 2004, foi na III CNSAN, em 2007, que foram elaboradas as bases de uma Política
Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, como proposta de ação prioritária na
área do abastecimento alimentar, com diretrizes de articulação dos temas de
segurança alimentar e nutricional, incluindo o ciclo de produção-comercializaçãoconsumo de alimentos e produtos em bases agroecológicas, bem como a
transversalidade dessa política, alcançando os temas do urbanismo e os planos
diretores do desenvolvimento sustentável e da inclusão social através da melhoria de
renda na economia solidária (CONSEA, 2013).
Já em 2011, por ocasião da IV CNSAN, a agricultura urbana se consolida nas
proposições aprovadas e, como resultado, o tema passa a compor o primeiro Plano
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN) 2012–2015. Em
cumprimento à meta estabelecida de “Implantar a Política Nacional de Agricultura
Urbana”

diversos

projetos

Desenvolvimento Social (MDS).

foram

implementados

pelo

Ministério

do
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De 2003 a 2013, o MDS apoiou a implantação de 526 projetos, incluindo produção
de alimentos (hortas, lavouras, ervas medicinais e criação de pequenos animais);
beneficiamento/ processamento (miniagroindústrias) e comercialização (feiras) num
total de R$ 149.282.862 para 138.070 beneficiários diretos. No entanto, mudanças na
coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2013,
determinaram que os editais fossem descontinuados, os recursos direcionados a
outros programas e também foi interrompido o processo de construção da PNAUP
em diálogo com a sociedade.
Associado às ações ligadas à estruturação do Sistema Nacional de Segurança
Alimentar (SISAN), o tema permanece junto à Câmara Interministerial de SAN
(CAISAN), que vem encaminhando, de forma articulada com o Conselho Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), sua reintegração no conjunto das
políticas relacionadas a SAN.
Do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional, o país tem sido bem sucedido
no combate à desnutrição. O Relatório de Insegurança Alimentar no Mundo, de
2014, publicado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO), revelou uma redução expressiva da fome e da desnutrição nos
últimos anos no Brasil. Por meio do indicador de monitoramento internacional de
Prevalência de Subalimentação, usado pela FAO há cinquenta anos, foi possível
verificar que o Brasil atingiu nível abaixo de 5%, o limite estatístico da medida,
abaixo do qual se considera que um país superou o problema da fome. Desde março
de 2013, todas as famílias em situação de extrema pobreza passaram a receber os
benefícios que garantem um mínimo de renda per capita de cerca de US$ 1,25 por
dia, fazendo com que 22 milhões de brasileiros fossem retirados da extrema pobreza
desde 2011(FAO, 2014).
Se, por um lado, a fome passa a ser um fenômeno episódico, a questão que se coloca
é a de garantir o acesso a uma alimentação adequada e saudável. Ou seja, em que
medida o direito humano à alimentação significa a possibilidade de o poder público
intervir não só contra a fome, mas contra a alimentação de má qualidade. A questão
alimentar realiza interface com diversas políticas públicas, que, além de dispersas,
não constituem prioridade em nenhuma delas.
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Lavinas e Nabuco (1996) avaliam que as ações e as políticas sociais na área
alimentar são pautadas pela falta de planejamento e pulverização dos recursos em
projetos muitas vezes superpostos e não-complementares. Também para Cunha
(1997), as iniciativas públicas encontram-se dispersas em distintos níveis federativos
e em diversas estruturas administrativas e burocráticas dentro do aparato estatal.
No entanto, o cenário da questão alimentar é bastante crítico e urgente. O Fórum
Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN), que reúne
organizações e movimentos sociais, em seu VII Encontro Nacional, realizado em
Porto Alegre em 2013, elegeu como tema mobilizador Que alimentos (não) estamos
comendo? para tratar de aspectos do sistema alimentar mundial e da urgência em se
dar visibilidade às contradições que se vêm acentuando no campo alimentar e
nutricional no Brasil e no mundo.
Ao propor a reflexão sobre os vários fatores que incidem sobre nossas escolhas
alimentares e sobre os modelos de produzir, comercializar e consumir os alimentos,
as organizações que fazem parte do FBSSAN procuram chamar a atenção sobre a
necessidade de se definirem os mecanismos de efetivação do DHAA em face da
persistência de ameaças que comprometem práticas alimentares saudáveis e
respeitosas da diversidade cultural, bem como dão pleno curso a modelos de
produção causadores de danos sociais e ambientais e que comprometem a
sociobiodiversidade (FBSSAN, 2013).
A intervenção estatal situa-se na órbita da ação pública, apoiada na noção de
cidadania alimentar, distinguindo-se dos direitos do consumidor, garantidos pelos
mecanismos de mercado. Trata-se de verificar como o poder público pode garantir
assistência alimentar para proteger as famílias contra a fome ou contra a alimentação
inadequada e ao mesmo tempo intervir no mercado de forma a garantir padrões de
produção, distribuição e de consumo adequados, articulados e acessíveis a toda a
população (Coelho et al., 1999).
Tendo sua origem no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (PIDESC), o direito humano à alimentação adequada reconhece não só o
direito fundamental de estar livre da fome, mas inclui o direito a um padrão
alimentar saudável e adequado. Significa, portanto, atribuir responsabilidade aos
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diferentes níveis do Estado, no sentido de respeitar, proteger, promover e prover esse
direito.
Segundo esta perspectiva, dentre as dimensões incluídas no direito humano à
alimentação incluem-se o direito às terras produtivas, aos recursos naturais, ao
acesso a uma rede de comércio local e, finalmente, incorpora o direito de produzir,
de maneira adequada e soberana, seu próprio alimento e/ou de ter recursos
(financeiros, físicos e materiais) para alimentar-se de forma adequada e com
dignidade (Burity, 2010).
Em 2002, o Relator Especial da ONU para o direito à alimentação, Olivier De
Schutter, definiu o Direito Humano à Alimentação Adequada da seguinte forma:
“O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas
as pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente
ou por meio de aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis,
em quantidade e qualidade adequadas e suficientes, correspondentes às
tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida livre do medo,
digna e plena nas dimensões física e mental, individual e coletiva”
(Burity,2010, p.15).
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1.3 . EMERGÊNCIA DA AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA

Novos temas emergem a partir da afirmação da perspectiva do direito, inclusive
como demandas da sociedade civil, dentre eles o da agricultura urbana e periurbana
(AUP).
Como grande parte dos produtos se destina ao consumo próprio ou à comercialização
em mercados locais, é possível visualizar a estreita relação entre agricultura urbana e
a SAN, beneficiando a população diretamente envolvida, ou próxima à dinâmica da
AUP, com os alimentos frescos nela produzidos.
A partir da ótica da Promoção da Saúde, o estudo do tema justifica-se por distintos
ângulos, pelo crescimento do número de projetos implantados em distintas
modalidades nos últimos anos como coadjuvante em tratamentos com idosos,
doentes mentais, portadores de necessidades especiais, pacientes em tratamento
químico e/ou psiquiátrico, reabilitação física, social e mental.
Em relação à saúde ambiental, a III Conferência Internacional sobre Promoção da
Saúde, realizada em Sundsvall, na Suécia, em 1991, foi um marco na associação da
questão ambiental à saúde, envolvendo, conforme BUSS (2000), os espaços em que
as pessoas vivem, as estruturas que determinam o acesso aos recursos e o poder de
decisão. A conferência incluiu a preservação da cultura e dos valores como aspectos
fundamentais à saúde, como um alerta à perda de referências nas relações sociais.
Neste sentido, é condição para a construção de uma sociedade sustentável uma
educação que estimule transformações expressas desde o nível individual até o
coletivo e formas de pensar que concebam as relações entre o homem e a natureza de
forma indissociável.
Ainda no âmbito da Promoção da Saúde, a Conferência Internacional de Promoção
da Saúde ocorrida em 2010 destacou como prioridade a realização de ações
conjuntas de Promoção da Saúde e de desenvolvimento da sociedade, diante das
dinâmicas do mundo globalizado, em termos de modernização e urbanização,
firmando o compromisso de criar uma ponte entre a Promoção da Saúde e o
desenvolvimento sustentável (IUHPE, 2010).
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Nos processos de desenvolvimento econômico dos países da América Latina, a falta
de planejamento, a expansão das cidades sobre as áreas de produção, a recessão
econômica, o aumento dos preços dos alimentos, o tratamento inadequado dos
resíduos sólidos e os impactos das mudanças climáticas decorrentes do crescimento
da urbanização têm comprometido o alcance de um desenvolvimento sustentável e
equitativo e é dentro desse contexto que se deve compreender o avanço das
experiências de AUP nesses países.
No Brasil, no cenário das mudanças da sociedade contemporânea, destaca-se o
fenômeno da globalização, o avanço das tecnologias da informação, a estruturação
de um sistema agroalimentar com forte repercussão nos hábitos alimentares, além do
predomínio das monoculturas no meio rural (Rodrigues, 2009).
A crescente urbanização e a massificação do consumo provocaram mudanças no
processo produtivo, com vistas a atender à demanda cada vez maior de alimentos
diversificados e baratos. A expansão dessas relações capitalistas para o campo
implicou a integração do espaço rural às necessidades do sistema urbano industrial.
A agricultura industrializou-se, portanto, a partir da formação de processos de
produção mais complexos, que demandam maior controle sobre a produção e menor
dependência da natureza, por meio do acréscimo de fertilizantes e defensivos
agrícolas. Entre 1967 e 1975 a utilização de fertilizantes aumentou 6 vezes, a de
defensivos 4 e a de tratores 3. Aos poucos, a agricultura e a indústria vão unificandose em torno desses novos aglomerados, que normalmente reúnem-se em torno de um
produto específico (Rodrigues, 2009).
Cabe destacar as repercussões desse processo de industrialização da agricultura na
transformação dos hábitos alimentares, implicando, inclusive, perda de autonomia,
em relação ao que comemos.
Do ponto de vista da ocupação do espaço, a intensificação da tecnificação, da
maquinização e da quimificação no processo produtivo significou a incorporação de
novas atividades não agrícolas no espaço rural. Dada a diversidade de atividades
presentes na área rural, onde as atividades industriais coexistem com outras
relacionadas à prestação de serviços, à moradia, ao lazer etc,, alguns autores têm
trabalhado com o conceito da “multifuncionalidade” desses espaços (Rodrigues,
2009).
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Mesmo que a tendência à multifuncionalidade do espaço rural aliada a outros fatores
possa contribuir na reversão da migração, o processo de concentração da produção
determinou a expulsão de grandes contingentes de trabalhadores do campo para as
cidades, repercutindo em um enorme crescimento das favelas nas periferias das
grandes cidades e das metrópoles.
Conforme os dados do IBGE, é possível observar o crescimento acelerado da
população urbana desde a década de 1970, quando o país passa a ter população
majoritariamente urbana: em 1960, 44,7% da população urbana, 55,3% rural e o país
possuía aproximadamente 31 milhões de habitantes; em 1970, 55,9% urbana, 44,1%
rural; em 2000, 81,2% urbana, 18,8% rural e o país possui cerca de 169,5 milhões.
Em 2010, 84,35 % vivem em áreas urbanas e apenas 15,65% da população
(29.852.986 pessoas) vivem em áreas rurais (IBGE, 2010)
Ainda que as cidades atraiam pelas possibilidades de recursos e empregos, a
aglomeração da população em poucos territórios vem determinando a ocorrência de
inúmeros problemas relacionados à saúde pública e ao meio ambiente, a exemplo da
poluição do ar, do solo, da água e do aumento da violência urbana.
Em termos ambientais, se inicialmente os problemas das cidades, a princípio
decorrentes das condições inadequadas de habitação, presença de lixo e pragas
favoreciam o desenvolvimento de doenças infecciosas, o processo de intensificação
da industrialização fez surgirem os problemas relacionados às doenças crônicas e, do
ponto de vista ambiental, um aumento nas emissões de poluentes que contaminam o
ar, o solo e a água, afetando também a saúde dos indivíduos.
O desenvolvimento da AUP está diretamente ligado ao crescimento demográfico e
econômico das cidades, contribuindo para a (re)configuração dos espaços urbanos
através do uso do solo, das estruturas populacionais, das práticas sociais, permitindo
disponibilizar e aproveitar espaços domésticos e públicos para a produção de
alimentos, plantas medicinais, ornamentais e criação de pequenos animais (Machado
e Machado, 2002).
Por ocasião do 5° Fórum Urbano Mundial, em março de 2010, o Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e entidades parceiras realizaram
um seminário regional sobre o tema da agricultura urbana e periurbana, com países
da América Latina, onde o representante da FAO destacou o fato de a AUP já ser
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uma realidade na América Latina, com um número pequeno, mas crescente, de
governos começando a considerá-la no âmbito da gestão municipal, mostrando que
há um largo caminho a ser percorrido pelos diversos setores da sociedade, para
colocar o tema na agenda política.
É preciso caracterizar e investigar mais profundamente as motivações por parte dos
governos e das organizações sociais, na implantação de projetos dessa natureza. No
âmbito da saúde pública, consideramos de fundamental importância analisar as
associações possíveis entre a AUP e o campo da Promoção da Saúde.
A AUP volta a ganhar destaque no Brasil na década de 1990, afirmando-se como um
instrumento de integração nos processos de desenvolvimento sustentável das pessoas
e do ambiente.
Ainda que as motivações para o desenvolvimento de ações de AUP sejam pouco
sistematizadas, a realidade é que a população das cidades tem procurado alternativas
para viabilizar a produção de alimentos no espaço urbano. As organizações da
sociedade civil, ao longo dos anos, vêm acumulando experiências por meio do
desenvolvimento de uma diversidade de iniciativas próprias ou em parceria com o
poder público. No âmbito dos governos municipais há inúmeros exemplos de
programas, como hortas comunitárias em terrenos urbanos, feiras de produtores para
a comercialização direta nos centros das cidades, além de pequenas agroindústrias,
cooperativas urbanas processadoras de alimentos.
Dada a complexidade de aspectos, setores e áreas de conhecimento que envolvem a
prática da agricultura urbana, circunscrevemos a investigação em torno de três
conjuntos de fatores: AUP e a relação com os Serviços de Saúde da Atenção Básica;
com o setor do Abastecimento Alimentar; e com o Planejamento Territorial.
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Figura 1: Dimensões associadas à Agricultura Urbana e Periurbana (AUP).

1.3.1. AUP e a Relação com os Serviços de Saúde no Nível da Atenção Básica

Apesar de as diretrizes da Promoção da Saúde integrarem muitas das políticas de
saúde de diferentes países, Azevedo e Pelicioni (2011) apontam a falta de estudos
sobre a relação entre saúde e o sistema agroalimentar. Mesmo com o fortalecimento
dos movimentos da Reforma Sanitária Brasileira, na década de 1970 e da Promoção
da Saúde, na década de 1980, que resgataram a essencialidade dos diferentes
determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, as repercussões
socioambientais do padrão produtivo dominante não ganharam a devida importância
na área da saúde.
Na atualidade, segundo Costa (2011), os índices de desnutrição passaram a conviver
com a evolução epidêmica do sobrepeso e da obesidade e das doenças crônicas
associadas à dieta. Nas últimas décadas, é possível verificar o fenômeno da transição
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nutricional, onde há a convivência de problemas típicos de países subdesenvolvidos
ao lado de problemas de países desenvolvidos, no panorama da alimentação e
nutrição no Brasil. Como atesta Arnaiz (2005):
“nas sociedades industrializadas, a relativa acessibilidade aos alimentos e
a oportunidade de eleger múltiplas ofertas podem estar associadas aos
problemas de saúde (doenças cardiovasculares, osteoporose, obesidade,
cirrose hepática, cárie dentária, bulimia ou anorexia nervosa, entre
outros) derivados do consumo atual. Isso ocorre tanto para aqueles que
não atingem suas necessidades nutricionais quanto para os que as
excedem, principalmente por meio do consumo de gorduras saturadas e
açúcares simples. São enfermidades da “sociedade da abundância”, que
não deixam de ser paradoxais. Como, então, entender o aumento de
doenças tão extremas, mas tão próximas entre si, como a obesidade e a
anorexia? Ainda que comer e comer em excesso seja bom para os
negócios da indústria alimentar, não parece que seja bom para a saúde
física ou mental das pessoas” (p.151).
Estas tendências caracterizam o processo de transição epidemiológica e são
associadas, dentre outros fatores, às transformações do sistema alimentar nas últimas
décadas. Atualmente 66% dos atendimentos dos serviços de saúde têm como causa
básica as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) – tais como doenças do
coração, diabetes, hipertensão, obesidade e câncer e outras doenças relacionadas à
alimentação e 15% de males infecciosos, 9% de complicações maternas perinatais e
10% de causas externas, ligadas ao fenômeno da violência urbana (MS, 2006). A
Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que as DCNT foram responsáveis por
63% de um total de 36 milhões de mortes ocorridas no mundo em 2008 (WHO
2011). No Brasil, as DCNT são igualmente relevantes, tendo sido responsáveis, em
2007, por 72,0% do total de mortes, com destaque para doenças do aparelho
circulatório (31,3% dos óbitos), neoplasias (16,3%) e diabetes (5,2%). Segundo o
Ministério da Saúde (MS), entre 1930 e 2006 a proporção de mortes por DCNT
aumentou em mais de três vezes (MS, Vigitel, 2013). As doenças cardiovasculares,
neoplasias, doenças respiratórias crônicas e diabetes, entre outras, respondem pela
maior parcela dos óbitos no país (MS, 2012).
No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a revisão da Política
Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS), o sistema incorpora definitivamente o
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conceito ampliado de saúde “resultante dos modos de vida, de organização e de
produção num determinado contexto histórico, social e cultural, buscando superar a
concepção

de

saúde

como

ausência

de

doença,

centrada

em

aspectos

biológicos”(MS, 2014,p.4). No que se refere aos cuidados associados às doenças
crônicas não transmissíveis, a PNaPS deve atuar de forma articulada com a área da
Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT), desenvolvendo ações
no interior do setor da saúde e no âmbito externo, por meio da articulação de
diferentes setores, no sentido de induzir mudanças que favoreçam a redução dessas
doenças (MS, 2006).
A partir da convicção de que os desafios assinalados demandam estratégias de
abordagem integral que atuem sobre os determinantes da saúde e nos fatores de risco
para a ocorrência das doenças crônicas não-transmissíveis e, com o objetivo de
subsidiar gestores e trabalhadores do sistema de saúde para o cuidado integral destas
doenças, o Ministério da Saúde (2006) elaborou o documento “Diretrizes e
recomendações para o cuidado integral de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis”,
onde situa a alimentação como um dos fatores de risco modificáveis e recomenda a
ampliação do acesso a alimentos in natura e de melhor qualidade nutricional.
No caso do Embu das Artes, em 2012, o município realizou um estudo da
mortalidade de 2006 a 2011, com base nos dados disponibilizados pela Fundação
Seade. Os resultados, alinhados às tendências nacionais identificadas acima (Vigitel,
2013) apontaram que um em cada três indivíduos residentes no município teve como
causa de morte uma doença cardiovascular, predominando as doenças isquêmicas do
coração, que corresponderam a 37,1% da mortalidade cardiovascular. As causas
externas representaram o 2º maior grupo de causas de morte, correspondendo a
16,2% do total de óbitos e onde predominaram as mortes por violência, 56,5 % do
total do grupo e os acidentes, 43,5%. As neoplasias ocupam o 3º lugar na causalidade
de morte, sendo as principais localizações: cólon intestinal, pulmão, mama, estômago
e próstata. Detalhando-se a mortalidade por localização dos tumores, observou-se um
crescimento importante dos cânceres do estômago e do colón intestinal. As doenças
do aparelho respiratório aparecem como a 4ª maior causa de morte. Predominam as
pneumonias e as doenças pulmonares obstrutivas crônicas (bronquite, enfisema e
asma), todas especialmente entre idosos, como complicações de gripe, ou como
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sequela de tabagismo e pneumoconioses, todas tendendo ao crescimento. Também
merece atenção a proporção alta de mortes precoces antes dos sessenta anos de idade
pelas doenças cardiovasculares. O aumento dos óbitos por cânceres de estômago e
cólon intestinal, só perdendo na atualidade para o câncer de pulmão, sugere que as
questões relacionadas à alimentação devam ter prioridade nas políticas de Promoção
de Saúde (Prefeitura Municipal de Embu das Artes, 2012).
Por fim, ainda no eixo da saúde, é preciso destacar a ampliação da inserção da
temática da alimentação adequada e saudável em diversas políticas públicas e
documentos de referência do governo federal, nos últimos anos, com destaque para a
Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS), Política Nacional de Alimentação
e Nutrição (PNAN) e Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(PNSAN).
De acordo com a revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde de 2014, o
tema da alimentação saudável e adequada é incorporado como prioritário para a
esfera federal do setor saúde, cabendo a ela: “promover ações relativas à alimentação
adequada e saudável, visando à Promoção da Saúde e à Segurança, Alimentar e
Nutricional, contribuindo com as ações e metas de redução da pobreza, com a
inclusão social e com a garantia do direito humano à alimentação adequada e
saudável” (MS, 2014, p.23)
A PNaPS valoriza a ampliação da participação comunitária e a ação coletiva local,
envolvendo organizações não-governamentais, o setor privado e as instituições de
ensino e pesquisa, para a construção de modos de viver saudáveis, entendidas como a
promoção de modos de viver que reduzam a vulnerabilidade em saúde por meio de
intervenções sobre os condicionantes e determinantes sociais e econômicos do
processo saúde-adoecimento (MS, 2006).
Nesse sentido, o processo de revisão da PNaPS apontou a necessidade de se articular
com outras políticas públicas para fortalecê-la, com o imperativo da participação
social e dos movimentos populares, em virtude da impossibilidade de o setor
sanitário responder sozinho ao enfrentamento dos determinantes e condicionantes
que influenciam a saúde (MS, 2014).
Dada a amplitude do conceito de saúde proposto pela PNaPS, o acesso à alimentação
saudável não se restringe apenas à dimensão individual na realização de escolhas
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saudáveis, mas à implantação de políticas integradas que favoreçam, dentre outras
aspectos, ações educativas, alimentação saudável, incentivos para a produção, a
distribuição e a comercialização de alimentos orgânicos.
A promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis é também uma das
diretrizes da PNAN, aprovada pelo Ministério da Saúde em 1999, ratificada em 2003
e atualizada em 2010, a partir de um amplo processo de consulta e debate nos
estados. Constitui uma das metas da PNAN (MS, 2010) a implementação da Política
de Alimentação e Nutrição nos municípios, a partir de um plano de ação com
definição de prioridades, objetivos, estratégias e metas, de forma contínua e
articulada com o Plano Municipal de Saúde.
No art. 3º, do Decreto no 7.272, que institui a Política Nacional de SAN, a promoção
do acesso universal à alimentação adequada e saudável é uma das diretrizes
orientadoras da elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(PLANSAN 2012-2015), coordenado pela Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional (CAISAN) e lançado em 2011.
Uma das propostas da área da saúde incorporada pelo Plano é a estruturação da
‘atenção nutricional’ na rede de atenção à saúde, associada à diretriz de“
Fortalecimento das Ações de Alimentação e Nutrição em todos os níveis de Atenção
à Saúde, de modo articulado às demais ações de SAN”.
A atenção nutricional compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição
voltados à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de
agravos, devendo estar associados às demais ações de atenção à saúde do SUS, para
indivíduos, famílias e comunidades, contribuindo para a conformação de uma rede
integrada, resolutiva e humanizada de cuidados. Como estratégia fundamental,
deverá dar respostas às demandas e necessidades de saúde do território local,
considerando as de maior frequência e relevância e observando critérios de riscos e
vulnerabilidade (MS, 2010, p.16).
Diante do atual quadro epidemiológico do país, são prioritárias as ações preventivas
e de tratamento da obesidade, da desnutrição, das carências nutricionais específicas e
de doenças crônicas não transmissíveis, relacionadas à alimentação e nutrição
(PNAN, 2010).
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Também a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do
SUS, de 2006, ao considerar a possibilidade de incorporar outras racionalidades
terapêuticas por meio da incorporação das práticas integrativas e complementares
nos cuidados relativos à alimentação e nutrição no SUS, estabelece conexões com a
PNAN. Aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 2006, a Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) vem atender a necessidade de se
conhecer, apoiar, incorporar e implementar experiências que já vêm sendo
desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e estados, entre elas a Medicina
Tradicional Chinesa - Acupuntura, a Homeopatia, a Fitoterapia, a Medicina
Antroposófica e o Termalismo-Crenoterapia (MS, 2007).
O MS (2007) reconhece, portanto, a fitoterapia como uma terapêutica que utiliza
plantas medicinais como uma forma antiga para o tratamento de diferentes doenças,
em consonância com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), que, já
em 1978, por ocasião da Declaração de Alma-Ata, expressava a necessidade de
valorizar a utilização de plantas medicinais no âmbito sanitário, tendo em conta que
80% da população mundial utilizam essas plantas ou preparações destas no que se
refere à atenção primária de saúde. No caso brasileiro adiciona-se a esse aspecto a
riqueza de nossa biodiversidade, o conhecimento tradicional e as tecnologias
utilizadas.
Dentre as diretrizes definidas para a implementação das Práticas Integrativas e
Complementares (PIC) no SUS, a que trata do provimento, do acesso a
medicamentos homeopáticos e fitoterápicos coloca a adoção de medidas que
disponibilizem as plantas medicinais e/ou fitoterápicos nas Unidades de Saúde, de
forma complementar, seja na estratégia de saúde da família seja no modelo
tradicional ou nas unidades de média e alta complexidade, utilizando um ou mais dos
seguintes produtos: planta medicinal in natura, planta medicinal seca (droga
vegetal), fitoterápico manipulado e fitoterápico industrializado.
Destacam-se nas diretrizes o estímulo à implantação e manutenção de hortos oficiais
de espécies medicinais e/ou estimulando hortas e hortos comunitários reconhecidos
junto a órgãos públicos, para o fornecimento das plantas e o atendimento da demanda
por meio de farmácias públicas de manipulação de fitoterápicos. Apontam a
necessidade de formação e educação permanente dos profissionais de saúde em
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plantas medicinais e fitoterapia e o fortalecimento e ampliação da participação
popular e do controle social (MS, 2007).
Das práticas consideradas integrativas, a fitoterapia é também objeto específico da
Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), de 2006, com
vistas a garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas
medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o
desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional.
Implementada por meio de ações de caráter transversal, para a promoção de
melhorias na qualidade de vida da população brasileira, a PNPMF propõe atividades
que resgatem e valorizem o conhecimento tradicional e promovam a troca de
informações entre grupos de usuários, detentores de conhecimento tradicional,
pesquisadores, técnicos, trabalhadores em saúde e representantes da cadeia produtiva
de plantas medicinais e fitoterápicos; estimulem a participação de movimentos
sociais com conhecimento do uso tradicional de plantas medicinais nos Conselhos de
Saúde; incluam os atores sociais na implantação e implementação desta Política
Nacional no SUS; ampliem a discussão sobre a importância da preservação
ambiental na cadeia produtiva; estimulem a participação popular na criação de hortos
de espécies medicinais como apoio ao trabalho com a população, com vistas à
geração de emprego e renda; apoio a experiências de educação popular, informação e
comunicação em fitoterapia (MS, 2007).
Para finalizar as questões deste eixo associadas ao campo da saúde, que caracteriza o
quadro epidemiológico do Brasil e as políticas públicas que tratam da promoção da
alimentação saudável como um fator de prevenção e tratamento dessas doenças, é
importante não ignorar a existência de diferentes visões, atualmente, sobre o que se
entende por ‘saudável’, um conceito em disputa, tanto no âmbito do governo quanto
da sociedade civil. São necessários estudos que aprofundem as conexões entre a
Promoção da Saúde e a Alimentação Adequada e Saudável, para maior compreensão
sobre as formas de incorporação do componente da saúde em todo o circuito
alimentar. Vale dizer, além de qualificar o que se entende por alimentação saudável,
que importa reconhecer os seus circuitos, identificando as relações que se
estabelecem no percurso do alimento.
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1.3.2. AUP e a Dimensão do Abastecimento Alimentar

A agricultura urbana realizada nas UBS é uma atividade de cultivo para o
autoconsumo, de melhoria do padrão alimentar e, consequentemente, da saúde.
Integra a dimensão do abastecimento alimentar, um campo estratégico para a
garantia de acesso permanente a alimentos saudáveis, sob a ótica da segurança
alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada.
O direito humano à alimentação deve assegurar a produção, distribuição e o consumo
de alimentos em bases sustentáveis, equidade e ética; garantir a adequação
nutricional, pessoal e cultural; a capacidade de adquirir alimentos e que sejam
obtidos (e consumidos) de modo a sustentar a dignidade humana básica (Pederson,
2006).
Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2003), as mudanças nas dietas e
estilos de vida ocorridas com a intensificação da industrialização, o crescimento da
urbanização e o fenômeno da globalização da economia, vêm produzindo impactos
significativos sobre a saúde e o estado nutricional das populações, particularmente
nos países em desenvolvimento. A OMS enfatiza a necessidade de redução do
consumo de alimentos com alto teor de energia e baixo teor de nutrientes e com alto
teor de sódio, gorduras saturadas, gorduras trans e carboidratos refinados (WHO,
2004).
Cada vez mais, o ambiente urbano conduz a uma ingestão maior de energia e limita a
prática de atividades físicas (Claro et al., 2007). O alimento, por sua vez, tem sido
processado, com a adição de conservantes, aditivos e corantes, e altamente calóricos.
A diminuição no consumo de alimentos tradicionais, tais como arroz e feijão e o
aumento do consumo de óleos vegetais, refrigerantes e biscoitos, além da
permanência do consumo excessivo de açúcar e consequentemente insuficiente F&H,
caracteriza um padrão alimentar inadequado, resultante de dietas com alta densidade
energética e pobres em micronutrientes (Levy-Costa et al, 2005).
Dados do Vigitel (2013) mostram que a frequência do consumo regular de
refrigerantes (cinco ou mais dias na semana) foi de 29,8%, sendo mais alta entre
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homens. Esse consumo é maior na população mais jovem (18 a 24 anos) e tende a
diminuir de acordo com a faixa etária e com o nível de escolaridade. Já a frequência
de consumo regular de F&H (cinco ou mais porções por semana) foi de 30,9%,
sendo menor entre homens. O menor consumo, em ambos os sexos, encontra-se na
população mais jovem (18 a 24 anos), 21,3%, aumentando com a idade e chegando a
alcançar quase a metade da população de 65 anos ou mais. Essa frequencia aumenta
também de acordo com o nível de escolaridade dos indivíduos.
O acesso limitado a produtos de melhor qualidade nutricional pode ser analisado
como um fator causador da obesidade e de diversas doenças crônicas não
transmissíveis, pois as dietas mais saudáveis, caracterizadas pelo maior consumo de
F&H, grãos integrais e carnes magras, são mais caras que as dietas ricas em
alimentos gordurosos, grãos refinados e açúcar (Drewnowski e Specter, 2004).
Conforme Rigon (2012), a epidemia de sobrepeso e de obesidade observada em
diferentes regiões do mundo gerou por parte da Assembléia Mundial da Saúde,
realizada em maio de 2004, uma solicitação de adesão de seus estados membros à
Estratégia Global em Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, no sentido de
promover a saúde e a redução dos riscos e da incidência das doenças crônicas não
transmissíveis.
O consumo de cinco ou mais porções de frutas e hortaliças por dia é recomendado
mundialmente para reduzir o risco de doenças cardiovasculares e outras doenças
crônicas, incluindo diabetes e alguns tipos de câncer (WHO, 2003). Há evidências
crescentes de que uma dieta rica em frutas e hortaliças pode estar associada à
redução do risco de obesidade através de menores ganhos de peso ao longo da vida.
O padrão alimentar da população é determinado não só por escolhas individuais, mas
por fatores socioeconômicos. Um primeiro fator relaciona-se à renda que exclui uma
parcela expressiva da população da possibilidade de consumo regular e satisfatório
de alimentos (Maluf, 1999).
A Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (IBGE, 2011) apontou que o efeito
da renda familiar sobre a participação dos alimentos e grupos de alimentos na
disponibilidade domiciliar foi significativo. Apesar de o consumo conjunto de F&H
ter ficado muito abaixo das recomendações nutricionais para a ingestão desses
alimentos em todos os extratos de renda, a disponibilidade para o consumo
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domiciliar de F&H tende a aumentar de modo uniforme com o nível de rendimento
familiar.
O padrão alimentar é determinado também pela disponibilidade da oferta de
alimentos saudáveis, incluindo F&H, a preços acessíveis e ao acesso aos
equipamentos de abastecimento. Uma recente revisão feita nos EUA sobre o tema
pôde concluir que os moradores que têm acesso a uma variedade maior de
equipamentos de abastecimento em seus bairros tendem a ter dietas mais saudáveis,
incluindo maior consumo de frutas e hortaliças, o que pode ser um dos fatores que
estão relacionados com menores taxas de sobrepeso e obesidade (Larson et al, 2009).
O local de compra dos alimentos também é um fator de influência. Moura et al.
(2006) observaram que os formatos de varejo tradicionais, como a feira, estão
perdendo seus clientes para supermercados e hipermercados.
Parente (2008) caracterizou o comportamento de compradores de baixa renda de
lojas varejistas de diferentes portes da periferia de São Paulo e constatou que o preço
é o primeiro fator considerado no processo de compra, em detrimento da variedade e
da qualidade dos alimentos. Este fato é preocupante, já que no Brasil a adoção de
dietas com alto teor de F&H e outros alimentos in natura sofre um importante
obstáculo econômico, como foi verificado por Ricardo e Claro (2012).
Diversos estudiosos têm investigado a dimensão da disponibilidade e do acesso aos
alimentos. Em um estudo que avaliou a disponibilidade de alimentos
comercializados nos perímetros de escolas de Santos/SP, Leite et al. (2012)
observaram que os comércios que mais ofertavam alimentos ultraprocessados
estavam significativamente mais próximos das escolas, o que facilitava o acesso das
crianças a esse tipo de alimento. Em outro estudo, Latham e Moffat (2006)
investigaram as diferenças existentes em áreas de realidades socioeconômicas
distintas em Hamilton, Canadá, em relação à disponibilidade e preço de alimentos.
Os pesquisadores concluíram que nas áreas mais pobres predominavam as lojas de
conveniência, onde o preço dos alimentos era mais alto que em outros tipos de lojas
(como supermercados) e a disponibilidade e qualidade de F&H era pior.
Ainda que vários autores apontem que no Brasil a maior dificuldade resida no acesso
e não na disponibilidade de alimentos, há problemas de abastecimento
principalmente de frutas e hortaliças em todas as regiões brasileiras (Levy-Costa et
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al., 2005; IBGE, 2010a; Levy et al., 2012). Os autores ainda ressaltam que a
incapacidade de acesso é o principal fator determinante do atual quadro de
insegurança alimentar no Brasil.
Famílias de baixa renda, ao tentar minimizar seu gasto com alimentos, fazem
escolhas alimentares menos saudáveis, com maior densidade energética, buscando
atingir a necessidade energética mínima, de acordo com sua condição orçamentária
(Monsivais, 2012).
O estudo realizado por Ricardo e Claro (2012), baseado nas informações da POF
(2008-2009), mostrou que os itens mais baratos da dieta foram alimentos de alta
densidade energética, como os açúcares (R$0,27/1.000kcal) e óleos e gorduras
(R$0,34/1.000kcal); os altos preços encontrados foram para as F&H (R$5,14) e para
as carnes, ovos e leites (R$3,45), constituindo um importante fator limitante do
consumo desses alimentos pela população mais pobre.
Tais fatores afetam o estado de saúde da população, considerando-se, conforme
SACARDO (2004), os determinantes de saúde de nível macro (social), e não apenas
aqueles de nível micro (individual), a partir de um enfoque positivo de saúde e que
considera as condições do entorno social e os estilos de vida.
Para melhor caracterizar a influência desses fatores sociais, ambientais e econômicos
sobre as escolhas alimentares, vem crescendo, nas últimas décadas, o interesse de
pesquisadores e profissionais de saúde pública pelo conceito de ‘ambiente alimentar’
e suas repercussões na saúde, visando a ampliar a compreensão sobre as formas
como os ambientes sociais e físicos podem afetar as escolhas alimentares e aumentar
o risco de doenças crônicas relacionadas à dieta. Nomeia-se ambiente alimentar
“obesogênico” aquele em que é grande a oferta de “alimentos não saudáveis”
(processados e com alta densidade energética) e, geralmente, a baixo custo, em
comparação com a oferta de alimentos considerados saudáveis, como frutas e
hortaliças (F&H) (Giskes et al., 2011). O mesmo induz à adoção de comportamentos
alimentares e de práticas de atividades inadequados (Souza e Oliveira, 2008).
Diferentes características são identificadas no ambiente alimentar, podendo ser
agrupadas em três categorias principais: (i) “macroambiente alimentar”, definida de
acordo com a densidade, o tipo, a localização e a acessibilidade aos estabelecimentos
de alimentos; (ii) “microambiente alimentar”, definida pelo que o consumidor
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encontra dentro do estabelecimento de comida (disponibilidade, qualidade,
variedade, preços e promoções) (Charreire et al., 2010); e (iii) “ambiente alimentar
institucional”, definida pelos estabelecimentos de comercialização de alimentos
dentro de configurações, como escolas e locais de trabalho (Kelly et al., 2011).
Em um escopo mais amplo, as políticas urbanas de alimentos têm como desafios
associados à saúde considerar o nível de insegurança alimentar, os aspectos
nutricionais da população e as diferenças socioeconômicas frente à disponibilidade
de alimentos (Pederson, 2006).
O crescimento das cidades exige demandas do campo do abastecimento, que requer a
organização de canais de distribuição e comercialização de alimentos que consigam
preservar suas qualidades sensoriais, pois essas características determinam impactos
tanto sobre o preço quanto sobre a saúde humana (Wegner, 2011).
O setor de F&H é o mais carente de estruturação; ainda existem problemas com
legislação e estrutura comercial, procedimentos inadequados e falta de padronização
(Prado, 2004 citado em Silva, 2008). Em um estudo feito em São Paulo, a
distribuição de mercados, supermercados e feiras-livres parece ser mais favorável em
bairros de renda média e alta (Jaime et al., 2011).
Nesse eixo, ao tratar das hortas como uma ação de produção para autoconsumo, mas
insuficiente para a garantia de um padrão alimentar saudável, trata da disponibilidade
de acesso a alimentos saudáveis.
O eixo do abastecimento alimentar diz respeito, portanto, às condições em que se dá
o acesso aos alimentos pelos diversos segmentos da população; segundo Maluf
(1999), engloba dois aspectos principais: por um lado, seus impactos na composição
do consumo das famílias em termos de preços, quantidade, qualidade e diversidade
dos alimentos oferecidos; por outro lado, na relação que estabelece com a produção e
a distribuição de alimentos (Maluf, 1999).
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1.3.3. AUP e o Planejamento Territorial

A agricultura urbana comporta também outra dimensão, que é a sua expressão
territorial, podendo ocorrer como vimos anteriormente, em diferentes tipos de
espaços: públicos e/ou privados. Dentre outros aspectos resgata o valor de uso da
terra como produtora de bens primários, a preservação da biodiversidade e do
patrimônio cultural alimentar. Constitui um contraponto à visão do alimento como
mercadoria e da terra como valor de troca.
A intensificação da urbanização e da concentração dos fluxos migratórios em poucos
territórios, principalmente em regiões metropolitanas, demonstra o crescimento das
cidades associado a um quadro de desigualdades e a insustentabilidade que, em
muitos lugares, ocorre com segregação socioterritorial, ocupação de áreas rurais,
perdas de áreas cultiváveis, degradação ambiental, alterações climáticas e
discrepâncias na distribuição de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas
básicas, prejudicando principalmente a qualidade de vida dos moradores das
periferias das grandes metrópoles, que não têm acesso às políticas públicas que lhes
garantam o direito à cidade.
É importante ressaltar que o problema não é a urbanização enquanto fenômeno em si,
mas os padrões desiguais, excludentes e predatórios de produção e distribuição dos
espaços urbanos (Nakano e Costa, 2011).
As cidades devem ser o lugar do desenvolvimento humano com ética, liberdade e
solidariedade. Os espaços urbanos das cidades não servem somente para promover o
crescimento econômico, gerar formas de trabalho e ampliar a produção, distribuição
e consumo de mercadorias. O acesso aos alimentos saudáveis em quantidade e
qualidade adequadas, condizente com os valores culturais locais e regionais, é
também uma necessidade social básica. O direito à segurança alimentar e nutricional
deve fazer parte das funções sociais da cidade; é, portanto, um objetivo do
planejamento urbano e territorial (Nakano, 2004).
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O que se verifica, na atualidade, como uma tendência, é o distanciamento crescente
entre as áreas produtivas e os centros de consumo, implicando aumento de custos,
gastos com transporte, armazenagem e perda de qualidade.
Conforme Rigon (2012), a existência de transporte entre cidades,
regiões, países e continentes possibilita o acesso a alimentos que não
poderiam ser produzidos localmente e adquire uma grande importância
para as pessoas que vivem em lugares onde as condições naturais não
permitem sua produção. No entanto, esta possibilidade, apesar de garantir
o conhecimento e intercâmbio alimentar entre diferentes populações,
demanda alto grau de consumo de energia para seu transporte e interfere
na dinâmica interna de produção de alimentos das populações locais
(2012, p.13).
No século XVIII, o economista alemão Von Thunen, citado por Bicalho (1992),
criou a ‘teoria da localização’, que propunha o estabelecimento de anéis, em um
modelo concêntrico, em torno das cidades e a distribuição das culturas com vistas a
minimizar os custos de transporte. No primeiro anel haveria a produção de alimentos
mais perecíveis, os hortifrutigranjeiros.
No entanto, o atual modelo de desenvolvimento, baseado na intensificação da
industrialização e na especulação imobiliária, tem apontado uma tendência contrária,
levando a produção de hortaliças para localidades cada vez mais distantes dos
centros urbanos, reforçando o padrão de circuitos longos de mercado.
Em sua pesquisa sobre a composição do preço da terra na mudança de uso do solo
rural para urbano, Santoro e Bonduki (2009) assinalam estudos recentes de
planejamento territorial, que começam a superar a visão da formação das cidades
baseadas na dualidade centro-periferia, considerando-se a expressiva diversidade de
usos e ocupação do solo nas áreas da periferia. Os autores pontuam que, mesmo após
a diminuição dos processos migratórios na década de 1980, a expansão da mancha
urbana continua a se dar sobre as áreas denominadas periurbanas.
Esse processo traz implicações para o Estado na viabilização dos serviços urbanos
como redes de saneamento, iluminação pública e coleta de resíduos sólidos, demanda
pela edificação de novos equipamentos, como escolas, postos de saúde, creches,
áreas verdes, aumento nos custos de varrição e manutenção de espaços públicos e
necessidade de expansão das redes de transporte coletivo, entre tantos outras.
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Para Miketen (2013) este movimento vai alterando as morfologias urbanas, não
sendo mais possível delimitar as áreas urbanas e rurais, configurando-se como uma
zona de contato entre diferentes conjunturas emaranhadas de complexidades. Nesses
espaços, a dualidade campo-cidade não está separada de forma dicotômica, mas
como uma combinação de atividades urbanas e agrícolas que, através da disputa pelo
uso e ocupação da terra, dinamiza os espaços periurbanos, compartilhando formas de
uso da terra, de relações sociais, de interesses econômicos e políticos na cadência do
conflito entre a pressão urbano-industrial e a proteção de práticas que valorizam o
cuidado com a terra e seus recursos naturais.
A distinção tradicional entre o espaço urbano e o rural tende a se diluir a partir dessas
transformações e um grande número de conflitos se explicita. Ao menos três tipos de
posições representando diferentes interesses são comuns nas situações de conflitos:
uma que prioriza a ocupação produtiva da área, outra que a associa ao lazer, ao
consumo, ao turismo e a uma melhor qualidade de vida, principalmente nas grandes
metrópoles e uma terceira que a vê como um patrimônio ambiental a ser preservado
(Rodrigues, 2009).
Para Nakano (2004), estas regiões periféricas recebem nomes diferentes ao procurar
designar aspectos distintos que caracterizam as áreas urbanas. Algumas expressões
usadas são “periurbano”, “franjas urbanas”, “rurbano”, “subúrbio”, “frente de
expansão urbana”. Tais expressões indicam as localizações perimetrais onde o
urbano encontra-se pouco consolidado em crescimento e imbricado com dinâmicas
rurais. Trata-se de localizações em constantes transformações, principalmente na
conversão de usos das terras rurais em urbanos. Esta conversão ocorre em processos
altamente complexos, com o envolvimento de diferentes atores sociais e a partir de
significativos investimentos públicos e privados. Tais processos, vale dizer, estão
inseridos em disputas pelo acesso à terra; é pelo embate entre os diferentes interesses
envolvidos que se define a ocupação do espaço urbano.
Esses territórios preservam características rurais, com uma baixa densidade
demográfica. Paisagens naturais e propriedades agrícolas estão à margem da
dinâmica urbana, mas, ao mesmo tempo, integram-se a ela, seja pelo sistema viário,
dependência dos recursos, fontes de emprego e renda, pela administração pública e,
sobretudo, pelo potencial ambiental (Vallete, 2004, citado em Miketen, 2013).
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Normalmente ocupada por produtores remanescentes do período em que aquele
espaço configurava-se como rural, a agricultura em espaços periurbanos é realizada
em áreas que reservam terrenos permeáveis e naturais para um manejo agrícola com
características rurais e com maior potencialidade para a produção de escala
comercial. Segundo Nakano (2008), geógrafos e planejadores do território vêm-se
dedicando a estudar esses processos de urbanização de regiões predominantemente
rurais, interessados em saber como estamos crescendo com a abertura de manchas
urbanas sobre áreas rurais e também com as aberturas de manchas rurais produtivas
sobre áreas preservadas.
No caso do município do Embu das Artes, conforme o documento de “Leitura
Comunitária e Técnica da Cidade” (Prefeitura Municipal de Embu das Artes, 2000)
", o uso do solo nessa área de transição é uma mescla de grandes áreas desocupadas,
áreas de vegetação, chácaras residenciais e de veraneio, condomínios residenciais de
médio e alto padrão, pequenas áreas de cultivo de flores e produtos agrícolas e áreas
de reflorestamento. São áreas que possuem topografia acidentada e concentram a
maior parte das encostas com mais de 30% de declividades, inapropriadas para fins
de moradia (ANEXO I).
Na política urbana brasileira, o Plano Diretor (PD) é o instrumento básico para
planejar o desenvolvimento e a expansão urbana e para ordenar o cumprimento das
funções sociais da cidade e das propriedades urbanas. Ele orienta a formulação e
implementação de Planos Plurianuais (PPA), Leis de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA). As indicações de investimentos
prioritários nos conteúdos do PD devem ser incorporadas nesses instrumentos
municipais de planejamento financeiro.
Regulamentado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257/2001), o PD é um
instrumento que normatiza os parâmetros e diretrizes do processo de urbanização
nacional, idealizado como uma ferramenta fundamental de planejamento territorial
que inaugura um modelo de gestão democrática, tendo como base o direito a moradia
e a função social da propriedade. Isto resulta na renovação do pensamento acerca da
cidade, sendo concretizado por meio de urbanização de favelas, das ferramentas de
gestão participativa, dos zoneamentos especiais, enfatizando, assim, a visibilidade
dos problemas sociais e ambientais. O PD deve definir normas, parâmetros e critérios
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para as formas de uso e ocupação do solo a partir de um zoneamento urbano, rural,
ambiental e econômico-ecológico. Pode estabelecer, portanto, zonas de agricultura
urbana no município, destinadas à produção alimentar. Pode definir ainda formas de
aproveitamento adequado de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e áreas de
proteção e recuperação de mananciais hídricos, entre outras áreas de interesse
ambiental, que favoreçam a realização da agricultura urbana, periurbana,
agroecológica e familiar de produção alimentar saudável (Nakano, 2008).
Ademais, o PD pode estabelecer normas para o aproveitamento de áreas públicas,
equipamentos públicos, tetos verdes de edificações, terrenos desocupados e áreas no
interior

de

empreendimentos

habitacionais,

entre

outros

locais,

para

o

desenvolvimento do cultivo de alimentos.
Por fim, o PD deve definir os componentes técnicos, informacionais, cadastrais,
institucionais e de participação social necessários para a realização de processos de
gestão democrática com a incorporação dos agentes diretamente relacionados com a
agricultura urbana (Maricato, 2010).
Nos últimos anos houve uma ampla mobilização por parte de gestores públicos para
a execução do PD, mas há dificuldades por parte dos municípios em sua
implementação, dada a falta de estrutura administrativa adequada para o exercício do
planejamento urbano, em termos de recursos técnicos, humanos, tecnológicos e
materiais. Além disso, nem todos os PD resultam de um processo de elaboração de
um pacto, com participação social (Santos e Montandon, 2011).
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2. OBJETIVOS E MÉTODO

2.1. OBJETIVOS

Para a realização do objetivo de caracterizar a experiência de AUP, suas motivações
e os processos gerados por elas, identificando os desafios e as possibilidades da
prática da AUP para a Promoção da Saúde, realizou-se um estudo sobre os projetos
executados no Município do Embu, localizados em área de manancial na Região
Metropolitana de São Paulo.
Indagando fundamentalmente como questão central se as experiências são praticadas
pela população apenas como uma estratégia de sobrevivência ou se refletem outros
significados, a escolha da temática da AUP tem o objetivo de caracterizar as
motivações e os processos gerados por esta atividade, principalmente no campo da
Promoção da Saúde. Vale dizer, investigar se elas constituem formas de inclusão no
processo produtivo ou se carregam elementos de resistência e autonomia em relação
ao padrão vigente de produção e consumo de alimentos.
Para isso se propôs como objetivos específicos: Identificar e mapear os projetos de
AUP no município; identificar os valores e significados atribuídos às experiências
pelos participantes, técnicos, gestores e coordenadores das iniciativas; explorar as
conexões da agricultura urbana com as dimensões dos Serviços de Saúde no nível da
atenção básica, do Abastecimento e do Planejamento Territorial.
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2.2. ÁREA DE ESTUDO

2.2.1. Características Gerais do Município de Embu das Artes

O município localizado na Região Metropolitana de São Paulo possui 60% de sua
área sob a Lei de Proteção aos Mananciais integrados às Reservas da Biosfera da
Mata Atlântica e ao Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Cerca de 20% de seu
território corresponde à Área de Proteção Ambiental – “APA Embu Verde”
(Prefeitura Municipal do Embu das Artes, 2008). Sua população estimada é de
248.723240.007 habitantes (IBGE, 2010), sendo 51,17% do sexo feminino e 48,83%
do sexo masculino, distribuídos em bairros com característica predominantemente
urbanas, marcados por um crescimento desigual e ocupações em áreas de risco. A
maior concentração populacional está na faixa etária de 20 a 39 anos, equivalendo a
36,85% do total.
Segundo o Plano Municipal de Saúde 2010-2013 de Embu, houve um grande
crescimento populacional nas décadas de 1970 e 1980 (18,06% e 14,07% ao ano,
respectivamente). Na década de 1980 foi o município que expressou maior
crescimento populacional no Estado de São Paulo.
A Prefeitura estima que no município haja cerca de 40 mil pessoas em situação de
insegurança alimentar e que somente 25% dessa demanda são atendidos pelo
Governo Municipal.
Pode-se observar na figura a seguir a densidade demográfica hab/km³ do município
de Embu das Artes, segundo o Censo de 2010 (Figura 2). Destaca-se que as regiões
mais densas em população são as que estão mais próximas à cidade São Paulo, e
também são as regiões compreendidas por este estudo.
(PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES, 2011).
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Figura 2: Densidade Demográfica (hab/km2) do município de Embu das Artes
Em relação à atividade econômica, o documento de “Leitura Comunitária e Técnica
da Cidade” (Prefeitura Municipal de Embu das Artes, 2002) elaborado por ocasião
da aprovação do Plano Diretor do Embu aponta a baixa atratividade comercial e a
acessibilidade regional, proporcionada pela rodovia Régis Bittencourt, como fatores
que determinam a utilização dos equipamentos comerciais de São Paulo e de Taboão
da Serra pela maior parte da população. Os segmentos mais pobres encontram-se na
periferia da região, participando como mão de obra formal e informal, em atividades
diversas e com baixos níveis de rendimentos. Contudo, não se pode desconsiderar a
possibilidade de expansão dessa rede de consumo avançando sobre o município no
futuro em médio prazo.
Outro fator que colabora com esta tendência é a proximidade do Rodoanel. Essa
grande obra viária vem induzindo a procura de áreas em seu entorno por empresas de
logística e armazéns. No futuro próximo essa ocupação atrairá novos moradores, que
aumentarão ainda mais o ritmo desse crescimento urbano e populacional. Embu
certamente fará parte desse processo, principalmente com a construção do trecho sul
do rodoanel. O documento recomenda a urgência na definição dos destinos das suas
áreas e um grande esforço para controlar esse processo (Prefeitura de Embu das
Artes, 2002).
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Diversas experiências de Agricultura Urbana foram implantadas no município desde
2008, contando com a participação das Secretarias Municipais de Educação, de
Saúde, de Desenvolvimento Social, de Participação Cidadã, do Meio Ambiente e da
Assistência Social.
Na área da saúde, o município possui 14 UBS, sendo que 4 possuem hortas
implementadas, que foram escolhidas para o desenvolvimento deste projeto. A figura
abaixo apresenta as regiões que foram estudadas segundo as áreas de abrangência das
UBS: São Luiz, Nossa Senhora de Fátima, Santa Emília e Jardim Independência
(Figura 3).

Figura 3: Regiões estudadas segundo a Unidade Básica de Saúde.
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2.2.2. Projetos de Agricultura Urbana no Município

Dentre as iniciativas que contaram com a participação de organizações locais da
sociedade civil e que ganharam importância na comunidade destacam-se o Projeto
Colhendo Sustentabilidade e o Programa Fonte Escola.

Projeto Colhendo Sustentabilidade

O projeto Colhendo Sustentabilidade: Práticas Comunitárias de Segurança Alimentar
e Agricultura Urbana (PCS) iniciou suas atividades em 2008 no município do Embu,
com financiamento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS), gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e parceria com a
Sociedade Ecológica Amigos de Embu (SEAE).
Na primeira fase, de novembro/2008 a janeiro/2010, o PCS implantou três sistemas
produtivos: um no Parque do Lago Francisco Rizzo, na região central e dois no
bairro de Itatuba, localizados na área de proteção ambiental APA Embu Verde, com
a criação de hortas, lavouras e sistemas agroflorestais (SAF), todos nos moldes
comunitários. A partir de fevereiro de 2010, o PCS ampliou sua atuação no
município, implantando, até o final de 2011, um total de treze hortas comunitárias
nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: Dom José, Jardim Fátima, Ressaca, São
Marcos, Santa Emília, Santo Eduardo, São Luiz, Jardim Independência, Vista
Alegre, Jardim Tomé, Itatuba, entre outros. A expansão das ações do PCS contribuiu
para maior aproximação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com outras
secretarias, como a de Educação, Saúde e Assistência Social.
A natureza intersetorial destas articulações impulsionou o envolvimento de novos
atores no processo, tais como funcionários e usuários das Unidades Básicas de
Saúde, que participam das atividades das hortas; funcionários, educadores e alunos
da Rede Pública de Ensino, usuários dos CRAS - Centros de Referência de
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Assistência Social, do CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Droga,
do Centro de Referência da Mulher, atendidos nas creches ligadas à Prefeitura e
beneficiários dos programas sociais, como Bolsa Família, Renda Cidadã, Banco de
Alimentos etc.
O projeto Colhendo Sustentabilidade tinha entre os seus objetivos a inserção
socioeconômica das famílias envolvidas, o combate à fome, a segurança alimentar e
nutricional, a economia solidária, a educação socioambiental, o resgate do saber
popular e a ênfase na produção orgânica/agroecológica.

Projeto Fonte Escola

Já o Projeto Fonte Escola teve início em 2006 e desenvolveu atividades com grupos
de crianças em vinte escolas públicas municipais da região.
Ao final de 2008, foi proposto o projeto de formação de educadores em educação
ambiental, o Projeto Hortas Escolares, que teve início em março de 2009.
O Projeto Fonte Escola atuou com três iniciativas:
a) Roteiros Temáticos, que desenvolve trabalhos de campo aprofundados em temas
escolhidos pela escola, com metodologia vivencial e lúdica e palestras para
educadores nas escolas;
b) Hortas Escolares, que desenvolve curso de formação para educadores;
c) Consultorias Solidárias, que realiza visitas de assistência técnica e pedagógica nas
escolas que participam dos cursos.
A construção de uma articulação de natureza inter setorial nos projetos impulsionou
o envolvimento de novos segmentos no processo, tais como: funcionários e usuários
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Rede Pública de Ensino, população
atendida pelos Centros de Referência de Assistência Social, Centro de Atendimento
Psicossocial Álcool e Droga, Centro de Referência da Mulher, crianças matriculadas
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nas creches públicas municipais e beneficiários dos programas sociais, como Bolsa
Família, Renda Cidadã, Banco de Alimentos etc.
Em 2011, o término do convênio entre a Sociedade Ecológica Amigos do Embu
(SEAE) e a Prefeitura de Embu das Artes, que tinha como objeto a execução do PCS,
impulsionou a criação do Programa Municipal de Agricultura Sustentável de Embu
das Artes (PROMAS). A maior parte das hortas municipais teve início no PCS; com
o fim do convênio entre Prefeitura de Embu das Artes e SEAE foram assumidas
integralmente pelo poder público local quando da criação do Programa Municipal de
Agricultura Sustentável (PROMAS).

	
  

64	
  

2.3. PERCURSO METODOLÓGICO

Além de constituir um instrumental, o método é o fio condutor que articula uma
determinada realidade empírica à teoria ou, conforme a expressão de Habermas,
descrita por Minayo, é o próprio “caminho do pensamento”.
Para a realização dos objetivos propostos, o estudo valeu-se da abordagem
qualitativa que valoriza os significados atribuídos pelos sujeitos às experiências e,
portanto, das interpretações a respeito de como vivem, sentem, pensam e constroem
seus artefatos e a si mesmos (Minayo, 2008).
Ludke& André, citados em Fernandez e Sacardo (2008), identificam a abordagem
qualitativa como aquela que possui um instrumental próprio e procura caracterizar os
fenômenos, levando em conta a influência do contexto, além de se preocupar
também com o processo e seus significados, e não apenas com os produtos e os
resultados.
A reflexão científica foi conduzida seguindo os parâmetros colocados pela
perspectiva dialética, que destaca a importância da compreensão das contradições na
análise das estruturas e do caráter histórico e dinâmico das ações.
Ao trabalhar com o conceito de totalidade, esta abordagem propõe como unidade de
análise não a ação em si, mas a atuação daquela ação entendida como a rede de
relações internas e externas, vivências, estruturas e processos que lhe são
constituintes, buscando compreender não somente os fatores que a determinam, mas
as conexões entre eles. Ou seja, abarca a descrição das atividades e, ao mesmo
tempo, as relações que sustentam a estrutura das ações, seus processos, incluindo o
conjunto de representações articuladas pelos atores sociais (Deslandes, 1997).
Ainda que a realidade seja integrada, podemos distinguir diferentes momentos na
elaboração da análise, onde, em uma primeira etapa, foram caracterizadas as ações
de agricultura urbana e periurbana localizadas no município do Embu, descrevendo
suas atividades, o perfil da população atendida e as informações disponíveis,
procurando identificar contradições e apontar elementos das relações mais
complexas presentes no contexto.
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Num segundo momento, como desdobramento, buscou-se avaliar a organização das
ações de cada segmento participante, sua estrutura, processo de trabalho, objetivos,
recursos e mecanismos de sustentação de grupo, procurando também compreender as
formas de interação entre os segmentos envolvidos, a Prefeitura, por meio das
Secretarias envolvidas, as Organizações Não Governamentais (ONG), a população
participante e demais instituições que mantêm algum tipo de relação com as
intervenções.
E, finalmente, em um terceiro momento, procedeu-se à análise das interações e
contradições presentes na atuação dos diversos segmentos entre si e em relação aos
vínculos mais amplos que mantêm com políticas e movimentos sociais relacionados
a eles (Deslandes, 1997).
Fernandez et al destacam dois níveis de interpretação e análise, sendo o primeiro o
campo dos fatores conjunturais de natureza socioeconômica e política, a história do
grupo, aspectos institucionais, entre outros e o segundo nível, o “encontro com os
dados empíricos”, que, segundo a autora, é onde se procura considerar a dupla
função dos discursos, que revelam, simultaneamente, a significação particular e
aspectos presentes na totalidade das entrevistas (Minayo, 2008).
Com base no referencial teórico que orienta a pesquisa, a análise final procurou
articular os dados obtidos em campo com os objetivos da pesquisa, na tentativa de
interpretar a realidade, atribuindo-lhe significados e sentidos até então desconhecidos
(Fernandez et al., 2008).
Além dos dados empíricos e da literatura sobre o tema, outra fonte de informação
que subsidiou a análise, principalmente acerca de experiências municipais, é oriunda
da atividade profissional da pesquisadora e da participação no movimento nacional
de segurança alimentar e nutricional em redes, em fóruns e conselhos nos últimos
vinte anos.
Vale destacar que as questões da pesquisa foram discutidas à luz dos princípios da
Promoção da Saúde, que tem como foco a visão integral da saúde, a equidade, o
empowerment, a participação comunitária, o desenvolvimento de habilidades, a
reorientação dos serviços de saúde e a criação de ambientes saudáveis.
A Promoção da Saúde, segundo caracterização de Nutbeam (1999), é aquela que
conduz a mudanças nos determinantes da saúde. Inclui tanto aqueles determinantes
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que estão sob o controle das pessoas (condutas individuais, estilos de vida, utilização
dos serviços de saúde) como os que estão fora de seu controle (condições sociais,
econômicas e ambientais, assim como prestação de serviços).
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2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PESQUISA

Os projetos desenvolvidos nos diversos equipamentos públicos em que ocorreram as
experiências constituíram as unidades de análise. A coleta de dados teve início após a
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo.
O ANEXO II contém o Roteiro da Observação Participante.

Os dados foram

coletados por meio de questionário sociodemográfico (ANEXO III), entrevistas
individuais e grupos focais (ANEXOVII) e análise documental.
Em seu estudo sobre ‘triangulação de métodos’, Minayo et al (2006) configuram os
questionários como dispositivos normatizados e padronizados, capazes de captar
características e atributos dos indivíduos de um grupo.
Realizou-se a técnica da observação participante no acompanhamento das atividades
realizadas nas hortas anteriormente à realização das entrevistas e também dos grupos
focais.
A observação é uma das poucas formas de abordagem disponível para o estudo de
comportamentos complexos, sendo importante também para coletar dados de
natureza não verbal, que muitas vezes se relacionam com situações comportamentais
típicas (Vianna, 2003). Ela possibilita um contato pessoal e estreito com os
interlocutores, permitindo uma aproximação da perspectiva dos sujeitos, aspecto
essencial nas abordagens qualitativas (Ludke e Andre, 1986). Com a observação
pretendeu-se acompanhar as atividades desenvolvidas nas hortas, tendo-se como
objetivos: apreender práticas educativas; verificar como as atividades de agricultura
fazem parte das atividades institucionais; observar as relações entre os diversos
atores envolvidos, o plantio e as tecnologias desenvolvidas.
A coleta de dados iniciou-se em maio de 2012. Foram realizadas observações nas
hortas das UBS (n=5), nas escolas municipais (n=6), no parque municipal (n=1), no
CRAS (n=1) e no terreno embaixo da fiação da rede elétrica Eletropaulo (n= 1). As
observações foram realizadas sempre por, no mínimo, dois pesquisadores do projeto,
seguindo roteiro previamente elaborado; as anotações de campo foram feitas
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posteriormente às visitas. Em alguns locais, havia participantes dos projetos
realizando atividades na horta durante a observação; em outros, a observação foi
acompanhada por algum participante ou responsável local pela horta.
Foram feitas ainda visitas de campo eventuais, com o intuito de acompanhar o
desenvolvimento das hortas e das atividades realizadas. Com base nas observações e
visitas de campo, foi possível adequar os instrumentos para a coleta de dados, como
questionários e roteiros para os grupos focais posteriores.
A busca dos significados e valores atribuídos à prática do cultivo privilegiou a fala e
o discurso.
Foram realizadas entrevistas com informantes-chave e grupos focais com gestores
municipais, usuários que participam da horta, profissionais de saúde de nível
superior das UBS, profissionais de saúde de nível médio, Conselho Municipal de
Segurança Alimentar, Conselho Municipal de Saúde e técnicos em agroecologia.
Diferentemente do questionário que requer uma rigorosa padronização, a técnica de
entrevista pressupõe um processo interativo. Para Minayo (2006, p.133), “o roteiro
se apoia na habilidade relacional do investigador e na sua capacidade para
transformar o objeto teórico em conversas com finalidade e em observações com
propósitos. Exige preparação cuidadosa e pode passar por modificações durante o
trabalho de campo”. Tomando-o como um guia orientador, o roteiro deve ser
construído com flexibilidade suficiente para permitir a absorção de temas e questões
consideradas relevantes pelos entrevistados.
De acordo com Bauer (2002, p. 64), as entrevistas em profundidade “se diferenciam,
de um lado, da entrevista de levantamento fortemente estruturada, em que é feita
uma série de questões pré-determinadas, e de outro lado, distinguem-se da
conversação continuada menos estruturada da observação participante, ou etnografia,
onde a ênfase é colocada na absorção do conhecimento e da cultura local, por um
período de tempo mais longo do que em fazer perguntas, dentro de um período
relativamente limitado”. Para o autor, a compreensão do mundo e da vida dos
entrevistados e de grupos sociais especificados é fundamental na entrevista. Tal
compreensão contribui para diferentes finalidades, podendo encerrar-se em si mesma
no fornecimento de uma descrição detalhada de um meio social específico ou ser

	
  

69	
  

empregada como base referencial para pesquisas futuras. Minayo (2006, p.262)
acrescenta que as informações fornecidas pela entrevista tratam
“da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que vivencia e a que os
cientistas sociais costumam denominar “subjetivos” e só podem ser
conseguidos com a contribuição da pessoa. Constituem uma
representação da realidade: ideias, crenças, maneiras de atuar; condutas;
projeções para o futuro; razões conscientes ou inconscientes de
determinadas atitudes e comportamentos”.
Em relação aos participantes das hortas, investigou-se a percepção de mudança em
relação a si mesmo e ao contexto, segundo as diretrizes da Promoção da Saúde. Já
com os gestores e técnicos locais, deu-se maior ênfase à percepção em relação à
intersetorialidade, às políticas públicas, ao planejamento territorial, sustentabilidade
e participação social após o início das atividades de AUP no município.
As entrevistas com os gestores públicos e informantes-chave tiveram como
objetivos: compreender o atual estado da agricultura urbana no município de Embu
das Artes; o envolvimento de cada secretaria municipal; percepção em relação à
intersetorialidade, políticas públicas, sustentabilidade e participação social (com base
nos campos e princípios da Promoção da Saúde). Todas as entrevistas foram
gravadas com o consentimento do entrevistado (expresso por meio do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido).
Seguem abaixo, na Tabela 1, os Sujeitos da Pesquisa que foram objeto de estudo. O
recorte estabelecido abarcou como sujeitos da pesquisa gestores municipais, gestores
de Unidades Básicas de Saúde (UBS), profissionais de saúde das UBS, moradores da
região no entorno de UBS, técnicos do projeto Colhendo Sustentabilidade (PCS).
Tabela 1: Sujeitos da Pesquisa
1. Questionário sociodemográfico (ANEXO III)
Sujeitos da Pesquisa

Número
Participantes

Moradores da região no entorno das UBS

48

Usuários de Unidades básicas de Saúde

18

de

	
  

70	
  

SOMA

66

2. Questionário sobre o uso de hortas (ANEXO IV)
Usuários de Unidades Básicas de Saúde

18

SOMA

18

3. Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) (ANEXO V)
Usuários de Unidades Básicas de Saúde

18

SOMA

18

4. Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por
inquérito telefônico (VIGITEL) - adaptado (ANEXO VI)
Usuários de Unidades Básicas de Saúde

23

SOMA

23

5. Entrevista individual (ANEXOS 5 A 14)
Agricultores Periurbanos

8

Gestores da Prefeitura do Município

15

Gerentes de Unidades Básicas de Saúde

5

Moradores da região no entorno das UBS

48

Técnicos da Sociedade Ecológica Amigos do
Embu (SEAE)

5

SOMA

76

6. Grupo focal (ANEXOS 15e 16)
Usuários de Unidades Básicas de Saúde

12

Profissionais de saúde de nível médio

11

SOMA

23

7. Ambiente alimentar (ANEXOS VIII)
Estabelecimentos auditados

93

Estabelecimentos não auditados

322

SOMA

415

Gatti (2005) comenta que nos grupos focais privilegia-se a seleção dos participantes
segundo o problema em estudo, sendo que eles devem possuir algumas
características em comum que os qualificam para a discussão, trazendo elementos
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derivados de suas experiências cotidianas com o tema a ser discutido. Segundo a
autora, o trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção
da realidade por determinados grupos sociais, conhecendo suas representações,
percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e
simbologias. Ressalta que o grupo deve ter entre 6 e 12 pessoas, para que possam ser
abordadas questões em maior profundidade. Quando se emprega mais de um grupo,
pode-se ampliar o foco de análise e cobrir variadas condições relevantes para o tema.
Os materiais resultantes dos grupos focais e entrevistas individuais – gravações em
áudio e anotações – foram transcritos, digitados e analisados.
Como complemento à coleta de dados primários e numa perspectiva de triangulação
com as entrevistas e a observação participante, foi feita uma análise documental em
publicações, relatórios, atas de reuniões, planos municipais, legislações, mapas etc.,
que tratavam de questões associadas à AUP e à caracterização do município baseado
em dados disponíveis na internet.
A análise documental é uma técnica utilizada nos processos de pesquisa de
abordagem qualitativa. Segundo Cellard (2008), o uso de documentos em pesquisa
deve ser valorizado porque possibilita ampliar o entendimento da contextualização
histórica e sociocultural e, principalmente, favorece a observação do processo de
maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos,
comportamentos, mentalidades e práticas, entre outros.

2.4.1. Procedimentos Utilizados na Pesquisa junto às UBS

Foram realizadas diversas visitas de observação das hortas nas quatro UBS, com a
intenção de conhecer o andamento, o número de participantes, a dinâmica de
funcionamento, a produtividade, a organização e a integração com outras atividades
da UBS etc.
Foram realizados quatro grupos focais com os usuários das UBS participantes de
hortas comunitárias, nos meses de maio e outubro de 2013. Os dois primeiros grupos
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focais foram pilotos aplicados com alguns usuários e profissionais de nível médio. A
seguir, foram aplicados outros dois grupos focais, os quais contribuíram para os
resultados desta pesquisa. O primeiro contou com a presença de 12 usuários,
oriundos de 3 UBS, sendo 33,3% homens (n=4) e 66,7% mulheres (n=8). A idade
média dos participantes foi de 63,2 anos (DP=5,8). Apenas um deles havia nascido
no município de Embu das Artes, 45,5% nasceram em Minas Gerais (n=5), 27,3%
em estados da região Nordeste (n=3), 18,2% em municípios do estado de São Paulo
(n=2) e 9,1% no Pará (n=1). O tempo médio de residência no município era de 33,8
anos (DP=14,6). Apenas um usuário (8,3%) não possuía experiência com agricultura
antes da participação na horta.
O segundo grupo focal com profissionais de saúde de nível médio foi realizado no
mês de junho de 2013 e obteve 11 participantes, sendo 9 agentes comunitárias de
saúde (81,8%) e 2 auxiliares de enfermagem (18,2%), todas mulheres e provenientes
das 4 UBS que possuíam hortas ativas na época da pesquisa. A idade média das
participantes foi de 42,0 anos (DP=7,6). Nenhuma delas havia nascido no município
de Embu das Artes, sendo que cinco nasceram em municípios do estado de São
Paulo (45,5%), três em estados da região Nordeste (27,3%) e três no Paraná (27,3%).
O tempo médio de residência no município era de 24,3 anos (DP=7,3). Apenas três
profissionais (27,3%) possuíam experiência com agricultura antes da participação na
horta. Das onze participantes, oito também integravam outros grupos de Promoção
da Saúde da UBS (72,7%). As sessões dos grupos focais tiveram em média duas
horas de duração.
Foram entrevistadas cinco gerentes de UBS, consideradas informantes-chave, e que
vivenciaram o projeto das hortas entre 2008 e 2013. Destas, três ainda atuavam como
gerentes das UBS estudadas, uma havia sido transferida como gerente para outra
UBS, sem horta, e uma havia sido transferida para ocupar outro cargo de gestão na
prefeitura do município. As gerentes foram entrevistadas nos meses de outubro e
novembro de 2013 e janeiro de 2014. Todas eram mulheres e a idade média foi de
42,4 anos (DP=9,3). Nenhuma delas havia nascido no município de Embu das Artes,
sendo que três nasceram em outros municípios do estado de São Paulo (60,0%) e
duas no estado de Pernambuco (40,0%). O tempo médio de residência no município
era de 11,8 anos (DP=10,9). Das cinco gerentes, duas (40,0%) possuíam experiência
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com agricultura antes da participação na horta e todas integravam outros grupos da
UBS, como saúde da gestante, saúde da criança e práticas de atividade física. As
sessões das entrevistas tiveram em média 24 minutos de duração.
Em relação aos gestores municipais, foram entrevistados: secretária de Saúde do
município, presidente do Conselho Municipal de Saúde, nutricionista da Secretaria
de Saúde, coordenadora de Educação em Saúde, coordenadora de Vigilância em
Saúde e o coordenador da Assistência Farmacêutica.
Buscando traçar um perfil dos usuários participantes das hortas das UBS, foram
aplicados quatro questionários: Sociodemográfico, Escala Brasileira de Insegurança
Alimentar (ANEXO V), Perfil de Uso de Hortas e de Consumo Alimentar (ANEXO
IV).

2.4.2. Procedimentos Utilizados na Pesquisa sobre Ambiente Alimentar

Dado que o ambiente alimentar no qual se vive pode determinar aspectos importantes
da alimentação dos indivíduos, procedeu-se à avaliação do ambiente alimentar da
região do entorno das hortas localizadas em Unidades Básicas de Saúde, para
analisar as características e a percepção da população a respeito do ambiente
alimentar da região onde vivem e a forma como se dá a interação dos indivíduos com
o ambiente alimentar, sob a ótica da Segurança Alimentar e Nutricional - SAN - e do
Direito Humano à Alimentação Adequada - DHAA.
Para tanto, foi utilizado um instrumento desenvolvido por Duran et al. (2013), que
tem como objetivo avaliar o acesso a alimentos (disponibilidade, variedade,
qualidade e preço) em estabelecimentos de comercialização de alimentos para
consumo no domicílio, como supermercados, mercados de bairro, lojas de
conveniência,

sacolões

municipais

e

privados,

feiras-livres

e

mercados

municipais(ANEXOS VIII). O instrumento teve sua confiabilidade medida em cerca
de 100 estabelecimentos do município de São Paulo em 2011-2012, com coeficientes
de kappa variando de 0,5 a 0,9 e coeficiente de correlação intraclasse entre 0,7 e 1,0.
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Foram utilizados os indicadores de frutas e hortaliças mais adquiridas na região
metropolitana de São Paulo, segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares de 20022003: Frutas - laranja, banana, mamão, maçã, melancia, tangerina, manga, abacaxi,
limão, uva. Hortaliças - tomate, cebola, cenoura, alface, abobrinha, pimentão,
repolho, berinjela, chuchu e pepino; e qualidade e preço das quatro frutas e hortaliças
mais adquiridas na região metropolitana de São Paulo, segundo a Pesquisa de
Orçamentos Familiares de 2002-2003: Frutas- laranja, banana, mamão, maçã.
Hortaliças- tomate, cebola, cenoura e alface. Foram avaliados, também, a
disponibilidade, variedade e preço de alimentos “não saudáveis”, tendo sido
escolhidos alguns dos indicadores de alimentos não saudáveis mais presentes na
literatura internacional e dentre os mais consumidos entre os brasileiros, além de
comuns nos estabelecimentos paulistas: biscoito doce recheado de chocolate,
salgadinho de milho empacotado, refrigerantes, suco adicionado de açúcar pronto
para o consumo e refresco em pó.
Durante a coleta foram avaliados todos os estabelecimentos que comercializam
alimentos para consumo no domicílio e todas as feiras-livres localizados no território
adstrito das UBS onde existem hortas. Foram percorridas todas as ruas existentes no
entorno das UBS, tendo sido registradas as coordenadas geográficas e coletadas
informações sobre os pontos de venda e sobre os alimentos comercializados, por
meio de observação e preenchimento de um questionário.
Em relação aos estabelecimentos que comercializam alimentos preparados, como
restaurantes, lanchonetes e delivery, somente foram coletadas as coordenadas
geográficas e o tipo do estabelecimento.
Procedeu-se também a uma análise descritiva dos comércios em relação à sua
frequência, tipos de alimentos oferecidos, qualidade e preço dos diferentes grupos de
alimentos. Para a avaliação do grau de aglomeração dos estabelecimentos no entorno
das hortas foram elaborados mapas temáticos da distribuição espacial dos pontos
coletados via GPS.
A partir daí, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas e aplicados questionários
de caracterização sociodemográficos a indivíduos residentes em todos os setores
censitários das regiões avaliadas Em relação aos discursos, foi realizada a análise de
conteúdo temático, considerando opiniões recorrentes e frequentemente expressas,
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dissensos e consensos. Foram localizados relatos que se referem a temas
relacionados a SAN e ao DHAA.
A partir da análise descritiva dos estabelecimentos que comercializam alimentos em
relação à frequência nas regiões, tipos de alimentos oferecidos, qualidade e preço dos
diferentes grupos de alimentos, foi também investigado em outro estudo do grupo a
relação entre a percepção do ambiente alimentar e os resultados da avaliação
realizada.
Para a avaliação do grau de aglomeração dos estabelecimentos no entorno dos locais
onde existem hortas, foram elaborados mapas temáticos da distribuição espacial dos
pontos coletados via GPS (Global Position System) e mapas de densidade de Kernel.
Para a modelagem do sistema de informações geográficas e desenvolvimento das
análises espaciais, foram utilizados os softwares Terraview 3.1.4 e ArcMap 10.1.
A coleta de dados ocorreu no mês de julho de 2013. A Secretaria de Saúde do
município forneceu os mapas dos territórios adstritos de cada Unidade Básica de
Saúde (UBS) estudada. Foi necessária a consulta junto aos funcionários de cada UBS
(gerentes e agentes comunitários de saúde) para verificar quais áreas correspondiam
aos seus territórios. Em alguns locais onde o acesso era limitado a equipe pôde
contar com o auxílio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para realizar a
coleta, pois, além de conhecerem bem a região e os moradores, eles também residem
no local.
Com o auxílio de um equipamento de GPS, foram registradas as coordenadas
geográficas de todos os estabelecimentos que comercializavam alimentos e bebidas,
que foram divididos em categorias: Ambulantes; Bares; Bombonières Populares;
Estabelecimentos especializados: padarias, açougues, pizzaria, doceira, sorveteria;
Feiras-Livres; Lanchonetes/Restaurantes; Lojas de Conveniência em postos de
gasolina; Mercados: mercado local, empório; Sacolões: sacolão de rede privada,
sacolão; Supermercados: supermercado de grandes redes, supermercado de atacarejo.
Foram auditados aqueles que estavam em horário de funcionamento e em que foi
consentida a realização da pesquisa. O horário da coleta foi realizado das 9h00 às
15h00, em dias úteis. O tempo mediano de preenchimento do instrumento de coleta
foi de 5 minutos, variando de acordo com o tamanho da loja, número de produtos
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disponíveis e disponibilidade do responsável para responder as questões Q15, Q16 e
Q17.
No total, foram encontrados 415 estabelecimentos que comercializavam alimentos e
bebidas. Destes, 93 (22,4%) foram auditados (EA), por se tratarem de
estabelecimentos que comercializavam alimentos para preparo e consumo no
domicílio, e 322 (77,6%) não foram auditados (ENA), pelo fato de comercializarem
alimentos prontos para o consumo no próprio estabelecimento ou sistema de
delivery. Os EA e ENA distribuem-se conforme a Tabela 3.
Tabela 2: Distribuição dos estabelecimentos auditados (EA) e não auditados (ENA)
segundo o tipo de comércio. Embu das Artes, 2013.
Tipos de comércio

EA

ENA

Total

Bares

0

175

175

Mercados

40

20

60

Lanchonetes/Restaurantes

0

57

57

Bombonières Populares

14

18

32

Ambulante

5

14

19

Sacolões

6

1

7

Supermercados

7

0

7

Loja de conveniência

4

0

4

Estabelecimentos Especializados

17

37

54

Total

93

322

415

Tabela 3: Distribuição dos estabelecimentos auditados (EA) e não auditados (ENA),
segundo o a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Referência. Embu das Artes, 2013.
UBS

EA

ENA

Total

Nossa Senhora de Fátima 33

121

154

Santa Emília

24

100

124

Jardim Independência

25

61

86

São Luiz

11

40

51

Total

93

322

415
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Concomitantemente à caracterização do ambiente alimentar, foram aplicados outros
instrumentos junto aos moradores da região, tais como a Aplicação da Escala
Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), Questionário de Uso das Hortas e a
Avaliação do Consumo de Frutas e Hortaliças (F&H) para os participantes das
hortas, pelo sistema VIGITEL (Vigilância de fatores de risco e proteção para
doenças crônicas por inquérito telefônico) adaptado.

2.4.3. Procedimentos Utilizados na Pesquisa junto às Famílias de Agricultores
Localizadas na Área de Transição Urbano e Rural

Por meio da análise documental relacionada ao processo de elaboração e posterior
revisão do Plano Diretor do Embu das Artes e também da realização de entrevistas
em profundidade, procurou-se identificar, como um dos objetivos específicos da
pesquisa, em que medida a questão alimentar é contemplada no planejamento
territorial; quais os desafios colocados aos agricultores localizados nessas áreas; e
também, quais as características das práticas de cultivo de alimentos na região
periurbana do município. Para isso foram elaborados dois roteiros de entrevistas, um
para gestores e outro para os agricultores (ANEXOVII).
Em sequencia à elaboração dos roteiros, deu-se início à coleta de dados por meio do
agendamento das entrevistas, a partir do cadastro apresentado pela prefeitura, onde
constavam 19 famílias agricultoras; oito delas foram entrevistadas, permitindo
identificar algumas características comuns às famílias agricultoras dessa região.
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Tabela 4. Relação de Agricultores Periurbanos do Município do Embu das Artes
Produtor Tipo de produto

Tamanho da área

1

Hortaliças

15ha

2

Chuchu

4,3ha

3

Hortaliças

28,5ha

4

Plantas ornamentais

1,6ha

5

Plantas ornamentais

8 ha

6

Hortaliças

4,5ha

7

Plantas ornamentais

6 ha

8

Chuchu

24,2 ha

9

Hortaliças

3,3ha

10

Plantas ornamentais

9,6ha

11

Plantas ornamentais

3,6ha

12

Hortaliças

1,8ha

13

Plantas ornamentais

1,0ha

14

Pêssego e Goiaba

1,6ha

15

Banana

2,4ha

16

Hortaliças

0,6ha

17

Chuchu e Hortaliças

28ha

18

Hortaliças

10,2ha

19

Hortaliças

11,5ha
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Distribuição	
  da	
  área	
  de	
  cultivo	
  dos	
  agricultores	
  
periurbanos.	
  Embu	
  das	
  Artes,	
  2010.	
  
29,8ha

Hortaliças

4,0ha
131,6ha

Plantas	
  ornamentais

Frutas

Gráfico 1
: Distribuição da área de cultivo dos agricultores periurbanos. Embu das Artes.
Fonte: Secretaria estadual da Agricultura (LUPA) – 2010
Características Gerais:
19 famílias agricultoras
Mão de obra familiar
Fornecem a sua produção a outras localidades fora do município
Município não tem secretaria ou diretoria de agricultura
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados e discussão são apresentados na forma de três manuscritos

3.1 MANUSCRITO I: HORTAS COMUNITÁRIAS COMO ATIVIDADE
PROMOTORA DE SAÚDE: UMA EXPERIÊNCIA EM UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE

TÍTULO

EM

INGLÊS:

COMMUNITIES

GARDENS

AS

A

HEALTHPROMOTER ACTIVITY: AN EXPERIENCE INBASIC HEALTH
UNITS
Autores: Christiane Gasparini Araújo Costa1, Mariana Tarricone Garcia1, Silvana
Maria Ribeiro1, Márcia Fernanda de Sousa Salandini2, Cláudia Maria Bógus3.
1: Aluna de Doutorado – Programa de Pós Graduação em Saúde Pública – Faculdade
de Saúde Pública – Universidade de São Paulo
2: Nutricionista – Bolsista de Apoio Técnico – FAPESP
3: Professora Associada – Departamento de Prática de Saúde Pública – Faculdade de
Saúde Pública – Universidade de São Paulo
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RESUMO
A agricultura urbana e periurbana (AUP) vem sendo praticada em diferentes espaços,
contribuindo para a melhoria da saúde nas comunidades e ambientes mais saudáveis.
Objetivando identificar significados e repercussões da prática da AUP em Unidades
Básicas de Saúde (UBS) como atividade de Promoção da Saúde (PS) e, em que
medida, sua dimensão terapêutica a caracteriza como uma atividade alinhada às
práticas integrativas e complementares, foi realizado um estudo transversal com
abordagem qualitativa no município de Embu das Artes, SP. Da análise, emergiram
as seguintes categorias: concepção de saúde, resultados na saúde e reorientação dos
serviços de saúde. Identificou-se a estreita ligação entre a prática das hortas e as
diretrizes e campos de ação da OS, como: criação de ambientes saudáveis, reforço da
ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais, resgate de práticas e
hábitos tradicionais, estímulo à autonomia e empoderamento e demandas por
reorientação dos serviços. As atividades de horta instituídas nas UBS se mostraram
uma estratégia de implementação das práticas integrativas e complementares (PIC).
Conclui-se que as atividades de cultivo nas hortas comunitárias mostram-se como
práticas promotoras da saúde, que integram elementos fundamentais das PIC.
Palavras-chave: Terapias Complementares; Promoção da Saúde; Jardinagem;
Serviços de Saúde; Saúde Pública.
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ABSTRACT
Urban and peri-urban agriculture (UPA) has been practiced in different settings,
contributing to the improvement of health in communities and a more healthier
environment. In order to identify the meanings and implications of the practice of
UPA, in Basic Health Units (BHU), while a promotional activity of health and to
what extent, its therapeutic dimension characterizes it as an activity aligned in
complementary and integrative practice, a cross-sectional study was performed with
a qualitative approach in Embu das Artes, SP.
From the analysis, the following main themes arose: health design, health outcomes
and reorienting health services. It was possible to identify the close link between the
practice of gardens and guidelines and promotional activity of health fields of action,
such as creating healthy environments, strengthening community action, developing
personal skills, the rescue of traditional practices and habits, the stimulus autonomy
and empowerment and demands for the reorientation of services.
The garden activities, set up in BHU areas, proved to be an implementation strategy
of complementary and integrative practices (PIC). It was concluded that the
gardening activities in the community gardens are shown as health promoting
practices that integrate key elements of the PIC.
Keywords: Complementary therapies; Health promotion; Gardening; Health
services; Publichealth.
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1. INTRODUÇÃO

O cultivo de alimentos em meio urbano é uma atividade milenar, mas foi na segunda
metade da década de 1990 que a chamada agricultura urbana e periurbana (AUP)
adquiriu destaque no cenário nacional, afirmando-se como instrumento de integração
nos processos de desenvolvimento sustentável das pessoas e do ambiente.
Seu marco conceitual engloba produção, transformação e prestação de serviços, de
forma segura, gerando produtos agrícolas de toda espécie e pecuários voltados ao
autoconsumo, trocas e doações ou comercialização, (re) aproveitando-se, de forma
eficiente e sustentável, recursos e insumos locais (solo, água, resíduos sólidos, mão
de obra, saberes etc.)1.
A AUP vem sendo praticada em diferentes espaços: privados, institucionais, locais
não edificáveis e locais verdes urbanos2. Entre as principais contribuições da
agricultura urbana estão o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, a
melhoria da nutrição e da saúde nas comunidades, além de um ambiente mais
saudável3.
Mesmo sendo referida em diferentes programas e políticas relacionadas à saúde, a
grande maioria dos estudos sobre a AUP enfatiza a dimensão de geração de renda e
da produção para o autoconsumo. No entanto, a complexidade do tema possibilita
diferentes abordagens de pesquisa, inclusive na área da saúde. Além da produção de
alimentos, o cultivo de plantas medicinais e comestíveis pode agregar dimensões e
significados associados à área da saúde, especialmente junto às políticas públicas que
têm uma abordagem de assistência integral, tais como a Política Nacional de
Promoção da Saúde, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares,
a Política Nacional de Plantas Medicinais, a Política Nacional de Educação em
Saúde, todas recentemente implementadas, demandando investigações acerca da
inserção de tais práticas.
No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a perspectiva de Promoção da Saúde
(PS) procura desenvolver ações que atuem em aspectos que incidam sobre o processo
saúde-doença, incentivando formas mais amplas de intervenção sobre os
condicionantes e determinantes sociais de saúde, de forma intersetorial e com
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participação popular, favorecendo escolhas saudáveis por parte dos indivíduos e
coletividades no território onde vivem e trabalham4.
Conforme AZEVEDO et al.5, as propostas de ação intersetorial questionam os
limites do setor saúde em resolver problemas do binômio saúde-doença, exigindo
novas estratégias para seu enfrentamento, que ultrapassam as ações setoriais.
De outro lado, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PIC)
objetiva a incorporação de outras racionalidades terapêuticas, bem como o apoio e a
implementação de experiências que já vêm sendo desenvolvidas na rede pública de
muitos municípios e estados, dentre as quais se destacam aquelas no âmbito da
Medicina Tradicional Chinesa - Acupuntura, da Homeopatia, da Fitoterapia, da
Medicina Antroposófica e do Termalismo-Crenoterapia6. Dentre as diretrizes
definidas para a implementação das PIC no SUS, salienta-se o estímulo à
implantação e manutenção de hortos promovidos por órgãos públicos para o
fornecimento das plantas e atendimento da demanda por meio de farmácias públicas
de manipulação de fitoterápicos.
Na América Latina alguns países vêm incorporando as PIC ao sistema oficial de
saúde, como o México, onde a homeopatia, a acupuntura e a herbolaria são
utilizadas na atenção básica e também na assistência ambulatorial e hospitalar,
valorizando a interculturalidade e a abordagem integral da saúde7.
No momento atual, em que a efetiva institucionalização das PIC na Rede de Atenção
à Saúde ainda carece de diretrizes operacionais para sua consolidação, a reflexão
sobre a implantação de hortas comunitárias e medicinais em Unidades Básicas de
Saúde (UBS) pode trazer elementos importantes relacionados às estratégias de
implantação de tais ações.
O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados do estudo realizado nas
hortas comunitárias e medicinais do Município de Embu das Artes/SP, no que se
refere à identificação dos significados e das repercussões desta prática de PS e em
que medida a sua dimensão terapêutica a caracteriza como uma atividade alinhada às
práticas integrativas e complementares.

	
  

2.

85	
  

MÉTODOS

Este estudo foi conduzido como parte do projeto “Agricultura Urbana, Promoção da
Saúde e Segurança Alimentar e Nutricional no Município de Embu das Artes” e
obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (Protocolo de pesquisa 2338 do COEP/FSP/USP).
Para o tratamento deste recorte empírico, valemo-nos da abordagem qualitativa, por
ser um método que valoriza a dimensão das representações feitas pelos sujeitos e é,
portanto, capaz de permitir a identificação dos significados atribuídos pelos
participantes às experiências, relacionando-os ao referencial da Promoção da Saúde,
seus campos e princípios8.
A pesquisa privilegiou a análise dos depoimentos, por considerar que a fala constitui
material primordial da investigação qualitativa, sendo capaz de revelar valores,
crenças, representações e significados latentes de um determinado grupo9.
Dada a natureza dos sujeitos que participaram do projeto, com diferentes graus de
inserção na experiência, procurou-se distinguir por dentro das categorias
estabelecidas falas de cunho valorativo sobre planos mais amplos, como política e
financiamento das falas que remetem à dimensão da experiência concreta dos
segmentos envolvidos.
Para a produção dos dados analisados neste artigo realizamos visitas de campo,
grupos focais (GF) com usuários e técnicos das UBS envolvidos com as hortas
comunitárias, entrevistas com as gerentes das mesmas UBS e com informanteschave, representantes de gestores municipais, coordenadores de programas/projetos
municipais e do Conselho Municipal de Saúde de Embu das Artes. Todos os GF
foram conduzidos pelo mesmo moderador e tiveram a presença de um observador
que captava a reação dos participantes e tomava notas durante a condução do GF.
Todas as sessões de GF e as entrevistas semiestruturadas foram gravadas e
posteriormente transcritas.
Dois GF foram realizados com usuários das UBS nos meses de maio e outubro de
2013. O GF com técnicos da saúde de nível médio foi realizado no mês de junho de
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2013. As oito entrevistas realizadas ocorreram entre os anos de 2012 a 2014 e
envolveram gestores públicos, coordenadores de programas/projetos da área de saúde
da Prefeitura de Embu das Artes e um membro do Conselho Municipal de Saúde.
Foram entrevistados 4 gestores municipais, sendo 3 mulheres e 1 homem, que
exerciam as seguintes funções no município: secretária municipal de saúde;
coordenadora da área de Promoção da Saúde; coordenadora da área de Educação e
Saúde e coordenador da Assistência Farmacêutica.
A organização e o processamento dos dados foram realizados com o auxílio do
software NVivo10 (QSR InternationalPtyLtd. Version 10, 2012).
A análise do material decorrente das transcrições foi feita em duas etapas:
inicialmente, cada uma das pesquisadoras, norteadas pelos princípios e campos de
ação da PS (concepção de saúde; reorientação dos serviços de saúde; reforço da ação
comunitária; desenvolvimento de habilidades pessoais; autonomia e empoderamento;
criação de ambientes favoráveis à saúde) realizou a leitura em profundidade do
material e uma pré-análise. Posteriormente, o tratamento dos resultados e a
interpretação foram realizados de forma conjunta pelas pesquisadoras.
A análise de conteúdo baseou-se na perspectiva da triangulação de métodos,
utilizando-se as informações colhidas em diferentes fontes (entrevistas, GF e
anotações de campo), considerando-se a natureza distinta de cada uma das técnicas.
Na análise procurou-se articular os dados obtidos em campo com os objetivos da
pesquisa, na tentativa de interpretar a realidade, atribuindo-lhe significados e
sentidos até então desconhecidos10.
A reflexão científica foi conduzida segundo os parâmetros da perspectiva dialética,
que destaca a importância da compreensão do caráter histórico e dinâmico das ações.
Ao trabalhar com o conceito de totalidade, esta abordagem abarca não só a descrição
das atividades, mas as relações que sustentam a estrutura das ações e seus processos,
incluindo o conjunto de representações articuladas pelos atores sociais11.
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3. RESULTADOS

Nos dois GF com usuários das UBS participaram 12 indivíduos, oriundos de 3 UBS,
sendo 4 homens e 8 mulheres. A idade média dos participantes era de 63,2 anos
(DP=5,8). Apenas um deles havia nascido no município de Embu das Artes; quanto
aos outros, 5 nasceram em Minas Gerais e 3 em estados da região Nordeste. O
tempo médio de residência no município era de 33,8 anos (DP=14,6). Apenas 1
usuário não possuía experiência com agricultura antes da participação na horta.
O GF com técnicos da saúde de nível médio teve 11 participantes, sendo 9 agentes
comunitárias de saúde e 2 auxiliares de enfermagem, todas mulheres e provenientes
das 4 UBS que possuíam hortas ativas na época da pesquisa. A idade média das
participantes era de 42,0 anos (DP=7,6). Nenhuma delas havia nascido no município
de Embu das Artes, sendo que 5 nasceram em municípios do estado de São Paulo, 3
em estados da região Nordeste e 3 no Paraná. O tempo médio de residência no
município era de 24,3 anos (DP=7,3). Apenas 3 profissionais possuíam experiência
com agricultura antes da participação na horta. Das 11 participantes, 8 também
integravam outros grupos de usuários que desenvolviam atividades conjuntas na
UBS. As sessões dos GF tiveram em média duas horas de duração.
Das gerentes entrevistadas, a idade média era de 42,4 anos (DP=9,3). Nenhuma delas
havia nascido no município de Embu das Artes, sendo que 3 nasceram em
municípios do estado de São Paulo e 2 no estado de Pernambuco. O tempo médio de
residência no município era de 11,8 anos (DP=10,9). Das 5 gerentes, 2 possuíam
alguma experiência com agricultura antes da participação na horta. As sessões das
entrevistas com as gerentes tiveram, em média, 24 minutos de duração.
Da análise emergiram as seguintes categorias temáticas principais: concepção de
saúde, resultados na saúde, resgate de práticas e hábitos tradicionais e reorientação
dos serviços de saúde.
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3.1. CONCEPÇÃO DE SAÚDE

Dentro dessa categoria temática foi possível identificar duas subcategorias mais
relevantes: a abordagem holística da saúde e a importância da horta na promoção da
saúde. No Quadro 1 aparecem falas ilustrativas desses aspectos, que foram coletadas
nos registros das entrevistas e dos grupos focais.
Quadro 1 – Falas ilustrativas da categoria Concepção de Saúde e suas subcategorias
Abordagem Holística da Saúde e Importância da Horta na Promoção da Saúde.
Categoria: Concepção de Saúde
Subcategoria Falas
Abordagem

[...] integrar os pacientes com a unidade, trazer para outra realidade
além do atendimento de doenças, como atividades de promoção,
holística da
que têm o intuito diferente do atendimento médico, de integrá-los e
saúde
de buscar a saúde, de outra maneira, inclusive pelo conhecimento
também de fitoterapia. (Gerente de UBS - Entrevista)
[...] lá no Santa Emília, os pacientes só iam no posto procurar
médico, com a glicemia, a pressão totalmente descompensada e a
gente observou que a partir do momento em que eles começaram a
participar da horta e também a fazer caminhada, isso normalizou e
foi diminuindo o número de medicação e até pararam de ir no posto
só procurar médico [...] (Agente comunitária de saúde - GF)
[...] então a gente adotou uma família dentro do posto, a gente
considera como uma família da gente, muita gente tomava
remédio,foram melhorando, tinha diabete alta, e foi tomando menos
medicamento. (Usuária - GF)
Importância [...] Acho que a horta possibilita trabalhar várias coisas, o próprio
esforço físico que você tem no momento que você está cuidando da
da horta na
horta, já tira você do sedentarismo, toda semana estar ali mexendo
promoção da e organizando; o seu envolvimento, o cuidado com aquilo já é uma
atividade de saúde mental porque você se envolve com as plantas,
saúde
e, por fim, a questão da alimentação que é superimportante, porque
você começa a resgatar comer sem agrotóxico, comer um alimento
natural, saudável. A gente pode trabalhar a questão da
desmedicalização, de tentar evitar o uso abusivo de medicamentos,
usar mais as ervas naturais, então acho que é um projeto que é
estratégico, de autocuidado, dá para você trabalhar um monte de
coisas. (Gerente de UBS - Entrevista)
[...] Minha família gosta que eu participo porque é bom para a
nossa mente, principalmente quando você passa dos 50, é muito
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bom você continuar trabalhando em alguma coisa, a sua mente se
distrai, se você faz uma coisa que gosta, aquele tempo que eu fico
ali com as outras meninas e tiro os matinhos, amontoo lá no canto
para secar tudinho, então para mim é uma coisa legal, maravilhosa,
tem dia que eu nem tomo remédio, esqueço porque eu estou ali
preparando, conversando, trocando ideia e isso é muito bom.
(Usuária de UBS - GF)
[...] vejo uma dificuldade também no sentido de ampliar as hortas, é
a falta de apoio das chefias que trabalham nas outras UBS, não é
todo mundo que tem esse trabalho com a promoção de saúde, não
foi sensibilizado ainda, não tem a conscientização da importância, e
por isso eu acho que falta esse olhar desse trabalho, um olhar
diferente para que multiplique mais em outras UBS, em outras
escolas. (ACS - GF)

Abordagem Holística da Saúde

As narrativas produzidas tanto pelos técnicos da saúde (técnicos em enfermagem e
ACS) como pelos usuários participantes dos GF atestaram mudanças no papel da
UBS e resultados positivos advindos da atividade de cultivo de plantas medicinais e
alimentares, inclusive demonstrando melhorias na relação interpessoal na UBS.
Em relação à ambiência, as gerentes enfatizaram transformações positivas nos
espaços físicos que ficaram mais bonitos, acolhedores e agradáveis após a
implantação das hortas, estimulando uma visão positiva de saúde e favorecendo uma
nova relação dos usuários com a UBS, sobrepondo-se a uma visão exclusivamente
voltada para a doença e entendendo esse espaço como coletivo e de encontros. A
felicidade e o prazer relatados foram associados a sentir-se bem em um local
tradicionalmente associado à doença. A sensação de bem-estar foi referida também
pelos ACS no GF:
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Importância da horta na promoção da saúde

Foram referidos impactos positivos na saúde mental dos envolvidos a partir das
atividades de contato com a terra, em espaços participativos e de construção coletiva,
os quais propiciam discussões sobre autocuidado, alimentação saudável e o
desestímulo ao uso excessivo de medicamentos.
Do ponto de vista dos usuários, fundamentalmente das mulheres, o desfrute de um
espaço de encontro e de bem-estar foi acompanhado ainda da conquista de conseguir
organizar-se e destinar um tempo para si.
Também se explorou a possibilidade de fortalecer o uso de ervas medicinais como
forma de redução de medicamentos e aplicação da fitoterapia.
Apesar da relação direta e positiva entre as atividades de horta e aplicação da
fitoterapia, as gerentes também apontaram a necessidade de maior sensibilização de
usuários e técnicos da saúde, bem como a capacitação destes últimos para a
introdução dos fitoterápicos na assistência à saúde. Também no GF mencionou-se a
necessidade de maior sensibilização e conscientização da importância das hortas por
parte do conjunto das UBS:
A utilização de alimentos e plantas medicinais colhidos na horta em
confraternizações, as oficinas de aproveitamento integral de alimentos e as visitas a
outros equipamentos públicos constituíram estratégias positivas de educação
alimentar e nutricional para os envolvidos, ampliando a visão sobre a questão
alimentar, possibilitando diversidade na escolha de alimentos e favorecendo o
consumo de hortaliças, inclusive pelos próprios técnicos da saúde.
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3.2. RESULTADOS NA SAÚDE

No Quadro 2 estão destacados os trechos dos depoimentos que correspondem às
subcategorias Desenvolvimento de Habilidades Pessoais, Reforço da Ação
Comunitária, Autonomia e Empoderamento, que compõem a categoria temática
Resultados na Saúde.
Categoria: Resultados na Saúde
Subcategoria

Falas

Desenvolvimento [...] a gente nunca pensou que pudesse fazer um canteiro com
o capim, de utilizar os restos de cascas de alimentos para
de
habilidades
poder fazer o adubo e tal, então foi o pessoal que trouxe isso
pessoais
(Gerente de UBS - Entrevista)
[...] eu aprendi muita coisa, negócio de canteiro de horta que
eu não sabia. Eu tinha experiência no interior, mas fazer
aqueles canteiros de composteira é completamente diferente
né, eu não sabia que uma folha seca de bananeira seria um
esterco para fazer uma horta. (Usuário de UBS - GF)
[...] quando você faz a horta comunitária então você trabalha
o coletivo, dá para você fazer essa discussão, de todo mundo
Reforço da ação
trabalhar junto, cada um ter uma tarefa, depois na hora de
comunitária
colher, é bem importante isso, esse momento da colheita e da
distribuição e de como vai ser feito e quem vai ficar com o
que, então é um processo importante, eu acho que a horta é
um projeto que pode trazer várias coisas. (Gerente de UBS Entrevista)
[...] a gente chamava quem participava da horta para o
almoço comunitário, e nós fazíamos na própria cozinha da
unidade, então a gente colhia as coisas e tanto os funcionários
como os pacientes participavam do almoço. (Gerente de UBS
- Entrevista)
Autonomia
e [...] comprava um pé de coentro que pagava um real e vinte,
hoje em dia eu tenho a minha horta em casa e não pago ou eu
empoderamento
pego lá na Unidade, o coentro, ou a alface para fazer para a
família no final de semana. (Usuária de UBS - GF)
[...] chego em casa, conto tudo para a minha filha, o que se
fez lá, então eu me sinto muito importante porque eu estou
trabalhando. (Usuária de UBS - GF)
[....] esse grupo ficou muito fortalecido e começou a
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participar mais de tudo o que acontecia na unidade, das
decisões, de avaliar nosso processo de trabalho, de sugerir,
então eles se aproximaram muito da equipe depois do projeto,
a gente tinha reunião de conselho que vinham pacientes,
antes não tinha nem quórum para a gente fazer reunião,
depois do projeto da horta a gente começou a ter um número
maior de participantes nas reuniões do conselho, então foi
bem bacana. (Gerente de UBS - Entrevista).

Desenvolvimento de Habilidades Pessoais

O desenvolvimento de diversas habilidades foi mencionado pelas próprias gerentes,
principalmente aquelas relacionadas às técnicas de cultivo agroecológico,
permacultura, reciclagem e conhecimento de novas espécies de alimentos e plantas.
Mesmo os usuários com experiência anterior em cultivo de hortas destacaram no GF
o valor das técnicas agroecológicas aprendidas, os benefícios em relação à
otimização de recursos e ao combate ao desperdício, propiciados pela prática da
compostagem.
Essas novas habilidades foram também destacadas no GF de técnicos da saúde,
propiciando a implantação de hortas em suas casas e mudanças no cuidado com o
lixo domiciliar, a exemplo do depoimento de uma das ACS.

Reforço da Ação Comunitária

A horta foi referida como uma atividade terapêutica da UBS, necessária inclusive
pela ausência de outras opções de atividades comunitárias nos seus entornos.
Depoimentos apontaram as diversas formas de agenciamentos coletivos propiciados
pela participação na horta, como, por exemplo, a formação de redes de apoio para o
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fornecimento de materiais (ferramentas e insumos), restos de alimentos para a
compostagem, adubo, sementes e mudas.
No discurso produzido foram ressaltados o companheirismo e as amizades como
algo positivo tanto no âmbito profissional como no pessoal. O desenvolvimento do
trabalho coletivo nas hortas levou à maior união do grupo e a realização de refeições
coletivas e visitas a outras hortas auxiliou na realização das atividades e mutirões.

Autonomia e empoderamento

O cultivo de alimentos como uma forma, ainda que parcial, de descomprimir o
orçamento doméstico foi destacado como uma habilidade e também como uma
perspectiva de maior autonomia em relação ao mercado.
Além da participação em um espaço saudável de bem-estar, o tempo dedicado à
horta foi percebido pelos usuários como útil e prático, por ter propiciado maior
conscientização e aprendizado de ferramentas concretas de cuidados com a própria
saúde, estendendo-se aos familiares, vizinhança e meio ambiente em que viviam.
A adesão mais espontânea veio por parte dos idosos e daqueles que tiveram um
histórico de trabalho na agricultura.
O sentimento de pertencimento e a maior integração dos pacientes com a UBS,
advindos do envolvimento com a horta, determinaram a ampliação da participação
também nos conselhos gestores, demonstrando disposição do usuário em se
comprometer com as decisões que envolvem o equipamento de saúde.
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3.3. RESGATE DE PRÁTICAS E HÁBITOS TRADICIONAIS
As falas do quadro 3 referem-se ao resgate de práticas e hábitos tradicionais.
Segundo as gerentes, grande parte dos usuários que se envolveram com as hortas
tinha uma história de vida semelhante, resgatando suas raízes no campo, memórias
da infância na lavoura, lembranças da família e até das hortaliças que consumiam.
Memórias que haviam ficado adormecidas com a vinda para a cidade e com os novos
ofícios. Entretanto, foi destacado que, além do resgate de conhecimentos, houve
também o aprendizado de novas técnicas, como a compostagem, o uso de resíduos
recicláveis etc.
Quadro 3 – Falas ilustrativas da categoria Resgate de Práticas e Hábitos Tradicionais
Resgate

de [...]são pessoas que antes moravam em lugares que tinha terra,
que se podia plantar, e que aí veio para a cidade e a cidade foi
práticas
e
tomando conta e não tem mais e elas ficavam muito felizes de
hábitos
estarem ali de novo mexendo na terra. (Gerente de UBS Entrevista)
tradicionais
[...] gosto muito de ficar lá, me sinto super-bem, do que
acontece, eu fui nascido e criado na roça e, eu vim para São
Paulo e me afastei de roça, mas agora voltei a mexer com a
terra que é muito bom. (Usuário de UBS - GF)
[...] fui nascido e criado na roça, a gente tinha sempre aquela
saudade de mexer com a terra, plantar alguma coisa. (Usuário
de UBS - GF)
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3.4. REORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
A categoria temática Reorientação dos Serviços de Saúde sobressaiu-se em relação
às outras e são várias as falas ilustrativas apresentadas no Quadro 4.
Quadro 4: Falas ilustrativas da categoria Reorientação dos Serviços de Saúde.
Categoria: Reorientação dos Serviços de Saúde
[...] a relação paciente e funcionário é uma relação sempre muito conflituosa, onde
o paciente não sente a unidade como se fosse dele, então ele vem só para passar na
unidade e pegar remédio e, a partir da horta isso mudou, essa dinâmica do
relacionamento da equipe da unidade com a comunidade melhorou muito.
(Gerente de UBS - Entrevista)
[...] parece que é fácil: Ah! Vamos fazer Lian Gong, não é isso porque na
promoção de saúde você tem essa lógica de desmedicalizar, desospitalizar, só que
não é fácil porque a sociedade não está criada para isso, ela está criada para você
vender remédio, para você vender a doença (...) se nós vamos em quatro anos de
gestão conseguir aquele objetivo (...) claro que a gente não conseguiu mudar os
grandes paradigmas, continua o remédio, continua centrado no médico, continua
aquela coisa de pronto- socorro, mas eu acho que nós estamos na caminhada certa.
(Secretária de Saúde – Entrevista)
[...] o meu serviço era fazer minhas fichas, correr para a rua e trazer o paciente
para cá, agora não, eu tenho que me programar para que isso não afete a minha
visita lá fora, me programar para trabalhar na horta e não sobrecarregar. (ACS Entrevista)
[...] por mais que a gente envolva os profissionais, eles precisam de um auxílio,
ninguém nunca teve grandes conhecimentos, então precisa ter um apoio, incentivo.
(Gerente de UBS - Entrevista)
[...] na questão de fitoterapia a gente está recebendo a visita de uma empresa que
está divulgando esse trabalho com os médicos também, uma capacitação, ela está
visitando as unidades, orientando as fórmulas que tem disponíveis, as plantas, e
deixando o caminho livre assim para ter um acesso dos médicos a essa empresa
para ter maiores orientações. (Gerente de UBS - Entrevista)
[...] tem que ser melhor planejado esses projetos, e tem que ser uma coisa que não
só a unidade abrace, mas o município abrace como proposta e isso tem que ser
intersetorial, não dá para ficar só na saúde. (Gerente de UBS - Entrevista)
[...] quando se pensa nos projetos de promoção, são sempre as agentes que estão
envolvidas, é difícil envolver os demais profissionais efetivamente nesses projetos
e uma coisa que eu sempre penso é como a promoção fica em segundo plano,
precisa acreditar muito, porque todos os nossos projetos são assim, a gente nunca
tem verba para as atividades. (Gerente de UBS - Entrevista)
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Os gerentes das UBS tinham em vista, inicialmente, uma integração do projeto de
implantação das hortas com outras atividades de promoção da saúde, o que seria
capaz de produzir reorientações nos serviços de saúde. A despeito de tal resultado
não ser alcançado em sua totalidade, estes gestores declararam ter conseguido
avanços importantes, como a utilização da UBS pelos usuários para outras
finalidades, incluindo atividades prazerosas e voluntárias.
Diversas dificuldades surgiram para a reorientação do serviço de saúde, das quais
foram destacadas: falta de sensibilização dos médicos para que recomendassem aos
seus pacientes a participação nas atividades; adesão de outros técnicos e profissionais
da saúde da UBS; restrição na variedade de ervas plantadas na horta, falta de
capacitação em fitoterapia dos técnicos da saúde.
Segundo depoimentos das gerentes entrevistadas, a atividade da horta não constituiu
fator suficiente para ser incorporada por médicos e também por uma maioria de
usuários. Ainda assim, é fundamental considerar que a iniciativa colaborou na
promoção de uma concepção holística de saúde e de integralidade na atenção à
saúde, fomentando novas relações entre usuários e técnicos.
As gerentes ressaltaram a importância de se incorporar a noção de processo e
educação permanente junto aos profissionais de saúde e também usuários, a fim de
mudar a prática predominante que privilegia e credita ao médico e aos medicamentos
a responsabilidade de resolução dos problemas de saúde.
Para as gerentes, a participação de outros técnicos da saúde sempre foi difícil; houve
tentativas com psicólogos e médicos, mas sem sucesso. Quem realmente se envolveu
com as hortas foi, em sua maioria, os agentes comunitários da saúde e os auxiliares e
técnicos de enfermagem.
Segundo a ótica dos agentes comunitários, uma questão apontada no GF foi a falta de
normatização da atividade, implicando muitas vezes sobrecarga de trabalho.
Como atividade de natureza multissetorial, a participação dos técnicos da ONG local,
a interação com as escolas e a parceria com a assessoria técnica da Secretaria de
Meio Ambiente, inclusive no fornecimento de insumos e ferramentas, foram
enfatizadas nos depoimentos como fundamentais e sua interrupção implicou uma
diminuição da participação em algumas unidades.
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A necessidade de se ampliarem os recursos para as atividades de promoção da saúde
e, especificamente, para a manutenção das hortas, aliada à necessidade de
disponibilizar assistência técnica, foram aspectos bastante destacados pelas gerentes
como fundamentais para a continuidade do projeto, revelando que a autonomia do
grupo não excluiu a importância do técnico e da garantia do recurso financeiro.
A falta de recursos públicos para a manutenção da atividade determinou a criação de
diversas formas de mobilização, baseadas no trabalho voluntário de usuários e
funcionários para garantir a continuidade das atividades. Por meio de bazares,
doações e mutirões, os participantes encontraram formas de suprir as demandas do
projeto, como compra de mudas e equipamentos.
A necessidade de maior capacitação dos funcionários das UBS para os cuidados com
a horta foi mencionada como um desafio, inclusive como um meio para propor a
discussão de temas de educação em saúde, a partir das dinâmicas, divergências e
conflitos de grupo que emergem no cotidiano do trabalho na horta.
Diante da indefinição de atribuições e de recursos para o desenvolvimento de ações
educativas, uma opção mencionada por gerentes de UBS foi terceirizar a tarefa
educativa às empresas de fitoterápicos.
A ausência de melhor definição quanto à forma de implantação das plantas
medicinais nas UBS foi apontada pelas gerentes como um aspecto limitante e, ao
mesmo tempo, defenderam que essa implantação fosse assumida mais efetivamente,
intra e intersetorialmente no nível da gestão municipal.
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4. DISCUSSÃO
Os GF permitiram a interação entre os participantes envolvidos no contexto
investigado, explorando seus pontos de vista a partir de reflexões coletivas sobre o
envolvimento com as hortas, buscando respostas pertinentes à questão investigada.
As entrevistas tiveram a função de complementar as informações e percepções
obtidas por meio das observações das pesquisadoras, além de contribuir para o
aprofundamento de questões que surgiram ao longo das visitas de campo.
Com a análise dos dados foi possível identificar a estreita ligação entre a prática das
hortas e as diretrizes da PS, bem como os aspectos, significados e valores associados
aos seus diferentes campos e princípios, como a criação de ambientes saudáveis, o
reforço da ação comunitária, o desenvolvimento de habilidades pessoais, o estímulo
à autonomia e ao empoderamento, o resgate de práticas e hábitos tradicionais e
demandas por reorientação dos serviços.
Os resultados explicitaram a horta como um lugar de encontro e, por meio dela, a
inauguração de uma nova relação com a UBS. O envolvimento dos participantes
permitiu a ampliação da interação dos usuários entre si e com os profissionais de
saúde e técnicos, constituindo-se grupos de apoio e partilha, trocas de saberes e
resgate de memórias da infância. Como consequência, identificou-se a elevação da
autoestima e do autocuidado, maior entusiasmo pela participação, relatos sobre a
melhoria das condições de saúde dos participantes, a revisão de valores em relação à
alimentação, a aquisição de uma nova visão da saúde, o empoderamento individual e
coletivo e o aprendizado de habilidades com viabilidade de aplicação em outros
contextos, como o familiar e a vizinhança.
A partir destes resultados foi possível relacionar as atividades de horta instituídas nos
espaços das UBS como uma estratégia de implementação das PIC, por se caracterizar
como uma prática complementar às biomédicas tradicionais, e integrativa, por
constituírem modelos eficazes que privilegiam técnicas naturais, incentivando o uso
de fitoterápicos, promovendo maior autonomia, participação social e bem-estar físico
e mental dos indivíduos12.
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Ainda que não constitua um sistema no âmbito de outra racionalidade terapêutica, a
prática das hortas mostrou-se uma estratégia complementar ao tratamento de doenças
crônicas, alinhada às diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares, que buscam combinar aspectos de sistemas antigos de cura com a
biomedicina moderna; à valorização do relacionamento médico-paciente e da
comunicação; à consideração da pessoa de forma integral; à utilização de evidências
e ao enfoque na saúde, na cura e na prevenção de doenças13.
As dificuldades apontadas demonstram que, além da insuficiência de recursos e
qualificação profissional, há desafios na integração entre a abordagem compreensiva
das PIC e a visão biomédica, por representarem paradigmas distintos de
racionalidades médicas, que se desdobram em diferentes formas de procedimentos e
tratamentos.
Tesser14 destaca as contribuições do campo das práticas complementares em saúdedoença para a promoção da saúde no ambiente do SUS. Várias práticas
complementares e seus praticantes portam saberes/técnicas especificamente voltados
à PS, porém a exploração acadêmica tem repercutido pouco sobre a saúde coletiva e
o SUS, a ponto de apenas em 2006 ter havido uma política nacional a respeito,
tornando relevante a reflexão sobre as convergências e imbricações teóricas e
práticas entre o campo das PIC e a promoção da saúde. Contribuir para o
reconhecimento, compreensão e exploração dessas imbricações seria o fio condutor
desta reflexão, pois, segundo o autor:
[...] é comum que essas racionalidades ofereçam práticas,
valores e técnicas de promoção de saúde que se realizam
também coletivamente em pequenos grupos e valorizam e
fomentam a solidariedade, a troca entre os praticantes, o
empowerment comunitário. As meditações, as massagens
e automassagens, os exercícios psicofísicos ou
energéticos, se bem que voltados para o indivíduo,
mostram repercussões positivas na sociabilidade, na
construção de redes de apoio social e na discussão da
participação social e política. Não é por acaso que
profissionais do SUS envolvidos com atividades coletivas
de tipos variados, inclusive usando técnicas
complementares, não raro testemunham que os grupos
costumam fomentar cidadãos mais atuantes e mesmo
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conselheiros locais de saúde. Portanto, é no pólo
individual e grupal, numa perspectiva relacional
microssocial, que as práticas complementares podem
contribuir para a promoção da saúde14 (p.1737).
Conforme Souza e Luz15, a emergência das novas práticas terapêuticas evidencia as
lacunas da abordagem biomédica da saúde, modelo hegemônico nas ciências,
estabelecido a partir da segunda metade do século XIX, tais como a incapacidade de
atender a totalidade das demandas das populações, de conter a influência negativa do
desenvolvimento do capitalismo na saúde das populações e de lidar com o alívio do
sofrimento.
Diferentemente da perspectiva biomédica, que valoriza o diagnóstico e a
medicalização, as práticas integrativas enfatizam a dimensão terapêutica,
promovendo a autonomia, o autocuidado e a saúde, com foco no sujeito, e não nas
patologias desenvolvidas.
Tesser14, em seu estudo de revisão do processo de implantação das PIC, ressalta os
méritos das práticas complementares, que “estão obtendo reconhecimento da
população, da sociedade formal e, em parte, da ciência biomédica, particularmente
quanto à experiência com o processo adoecimento-cuidado-cura e quanto ao estímulo
do potencial de reequilíbrio e cura do próprio paciente”14 (p. 1733).
Mesmo que a insatisfação com o modelo biomédico possa ser um aspecto que
alavanque as PIC e ainda que o crescimento epidêmico das doenças crônicas não
transmissíveis justifique a ênfase na educação em saúde, recuperar a perspectiva
potencializadora de autonomia e de autocuidado constitui um dos desafios
identificados na experiência em estudo.
Para Vaghetti et al.16 , os cuidados de manutenção da vida e os cuidados curativos
surgidos a partir de experiências concretas foram substituídos pelos cuidados
médicos, reconhecidos como os únicos científicos. Com a aceleração do tempo, o
campo

espacial

dos

cuidados

restringiu-se

ainda

mais,

resultando

no

desaparecimento ou na negação dos laços entre o homem e seu ambiente, seu grupo
social, seu universo.
Em Valla et al.17, o sentido do cuidar é manifestado em uma visão mais integral,
onde não se trata da cura de uma doença, mas da reconstituição ou da produção de
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um estado físico, mental, emocional, o que está ligado às condições gerais de saúde e
envolve determinada capacidade de enfrentamento de situações diversas de exigência
física, mental e emocional por parte dos indivíduos, incluindo, nesta situação, os
próprios estados de adoecimento.
A natureza do diálogo que vem ocorrendo entre diferentes racionalidades médicas no
sistema de saúde é complexa e contraditória, sendo considerada por alguns autores
como uma segunda ruptura epistemológica, no sentido de recuperar tradições e o
conhecimento popular para o campo da Promoção da Saúde18.
Os limites e as potencialidades encontrados constituem subsídios para a formulação
de diretrizes para a legitimação institucional da prática das hortas, alinhados aos
valores da PS, com base na reflexão produzida por gestores e usuários participantes
do estudo, onde se destacam as questões associadas à metodologia e à forma de
implantação.
Cabe perguntar como se dará a implantação da política de plantas medicinais e
fitoterápicos nas UBS: impulsionando processos participativos ou apenas
apresentando novos produtos? Os processos de implantação vêm fortalecer quais
atores e que relações sociais?
Se a perspectiva da racionalidade biomédica produziu o atendimento clínico,
comumente descontextualizado ou fragmentado, que tipo de agenciamento será feito
por meio da implantação das PIC? Diferentes concepções engendram formas
distintas de implantação.
Outro aspecto fundamental é a intersetorialidade, presente no escopo das políticas
humanizadoras. Tais atividades precisam contar com estratégias de natureza
intersetorial para viabilizar maior integração das ações da saúde e de outras
secretarias, realizadas nos equipamentos de saúde ou fora deles.
O que se vislumbra a partir dos resultados analisados é a necessidade de aprofundar a
definição de estratégias intra e intersetoriais no nível de implantação municipal e
gestão de projetos, coerente com a visão holística que os caracterizam.
Para Azevedo et al.5 (2012), a perspectiva de atuações inter e intrassetoriais no
campo das políticas de saúde tende a crescer diante do acúmulo de discussão já
existente, que envolve a ampla causalidade do processo saúde-doença. Assim, a
abordagem intersetorial torna-se um objetivo a ser alcançado por todas as políticas
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públicas que têm como diretriz a promoção da qualidade de vida das populações, em
uma perspectiva ampliada do conceito de saúde.
Vale lembrar que a oitava Conferência Global sobre Promoção de Saúde realizada
em Helsinque, Finlândia, em junho de 2013, convocada pela Organização Mundial
da Saúde19 pautou o tema “Saúde em Todas as Políticas”; segundo o documento
final, trata-se de uma abordagem a ser adotada por gestores de todo o mundo. Saúde
em Todas as Políticas é uma abordagem que advoga em nome de políticas públicas
de diferentes setores, que levem em conta e contemplem as repercussões decorrentes
no campo da saúde de forma sistemática na busca de sinergias e efeitos prejudiciais,
a fim de melhorar a saúde da população e os níveis de equidade. Esta abordagem,
fundada sobre os direitos e obrigações relacionados com a saúde, enfatiza as
consequências das políticas públicas sobre os determinantes da saúde e tem como
objetivo melhorar a responsabilização dos formuladores de políticas para os impactos
na saúde no processo de decisão política em todos os níveis19.

5. CONCLUSÃO

Na medida em que promove a melhoria da saúde e a qualidade de vida, o
fortalecimento da prática do cultivo de hortas nas UBS em bases agroecológicas,
pode ser um elemento fundamental, agregando resultados ao objetivo colocado pela
Portaria nº 483, de 1º de Abril de 2014, que redefine a Rede de Atenção à Saúde das
Pessoas com DCNT de promover hábitos de vida saudáveis com relação à
alimentação e à atividade física, como ações de prevenção às doenças crônicas20.
É importante valorizar, no campo da alimentação, o papel específico da agricultura
urbana como uma atividade que colabora na prevenção de doenças e na PS,
favorecendo a participação popular e a difusão de conhecimentos tradicionais.
A disposição da gestão municipal em priorizar as ações da PS e a receptividade por
parte dos usuários em aderir às práticas de cultivo não foram fatores suficientes para
o fortalecimento dos projetos nas UBS.
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A questão dos recursos financeiros foi um dos aspectos limitantes. As ações de PS
têm sofrido restrições orçamentárias e são dependentes de iniciativas voluntárias para
a viabilização de recursos. Outro fator limitante para o desenvolvimento das hortas
nas UBS do município foi a falta de adesão de técnicos e profissionais da saúde da
UBS, que não somente os ACS.
Foram colocadas como desafios para a implementação das hortas a capacitação de
técnicos de saúde para a introdução dos fitoterápicos na UBS e a sensibilização dos
médicos para que recomendem aos usuários a participação na atividade como parte
da terapêutica.
Também foi identificada a necessidade de se incorporar a noção de processo e
educação permanente junto aos profissionais de saúde e também usuários, a fim de
mudar a prática predominante e definir melhor as formas de implantação, para que
seja assumida mais efetivamente, intra e intersetorialmente, no nível da gestão
municipal.
Por fim, conclui-se que as atividades de cultivo nas hortas comunitárias mostram-se
como práticas promotoras da saúde que integram elementos fundamentais das PIC.
Vale destacar que a abordagem da medicina integrativa busca a convivência de
distintos paradigmas, combinando vários aspectos, como: a integração da medicina
alternativa e complementar com a medicina convencional; a combinação de sistemas
antigos de cura com a biomedicina moderna; a valorização do relacionamento
médico-paciente e da comunicação; a consideração da pessoa de forma integral; a
utilização de evidências e o enfoque na saúde, na cura e na prevenção de doenças13.
É necessário, portanto, aprofundar a investigação sobre a diversidade de estratégias
de implantação de ações, alinhadas às práticas integrativas e complementares, dentre
elas as hortas comunitárias e medicinais, de forma a efetivar o comprometimento do
conjunto da gestão, em parceria com as associações locais, com ênfase na noção de
território, deixando de ser uma responsabilidade exclusiva da saúde para tornar-se
uma política de governo.
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RESUMO
Com o objetivo de caracterizar a disponibilidade de frutas e hortaliças na periferia do
município de Embu das Artes - SP e o perfil de aquisição de alimentos por seus
moradores foi conduzido um estudo transversal em regiões adstritas de quatro
Unidades Básicas de Saúde. Foram registradas as coordenadas geográficas de todos
os estabelecimentos presentes nos territórios, que comercializavam alimentos e
bebidas. Os estabelecimentos que comercializavam alimentos para o consumo e/ou
preparo no domicílio foram auditados por meio de observação e preenchimento de
questionário que avaliou a disponibilidade, variedade, qualidade e preço de
indicadores de alimentos saudáveis e não saudáveis. Foram conduzidas entrevistas
aos usuários das Unidades e moradores da região. No total, foram encontrados 419
estabelecimentos que comercializavam alimentos e bebidas, destacando-se uma
grande quantidade de bares e uma pequena quantidade de sacolões e de feiras-livres.
Apenas 34,02% dos estabelecimentos comercializavam ao menos um tipo de
“alimento saudável”, como fruta e/ou hortaliça, sendo que as feiras-livres e sacolões
possuíam maior variedade destes. Os entrevistados referiram que as feiras-livres e
sacolões eram os principais locais para aquisição de frutas e hortaliças, seguidos dos
supermercados. A baixa presença de estabelecimentos de comercialização de frutas e
hortaliças pode constituir um fator restritivo ao acesso à alimentação adequada e
saudável. Iniciativas públicas no campo do abastecimento que favoreçam o acesso à
alimentação adequada e saudável devem ter ações voltadas aos pequenos
estabelecimentos varejistas, para viabilizar a disponibilidade de frutas e hortaliças
frescas.
Palavras-chave: Segurança alimentar e nutricional; Comportamentos saudáveis;
Nutrição em Saúde Pública; Demanda de alimentos; Abastecimento de alimentos.
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ABSTRACT

In order to characterize the availability of fruits and vegetables in the outskirts of the
town of Embu das Artes-SP and the acquisition of food profile for its residents, a
cross-sectional study was conducted in adstritas regions in four basic health units.
The geographical coordinates of all establishments, located within the territories that
traded food and drinks, were registered. The establishments that traded food for
consumption and / or preparation at home were audited by observation and
completion of a questionnaire that evaluated the availability, variety, quality and
price
indicators of both healthy and unhealthy food. Interviews were conducted with users
of the basic health units and residents of the region. In total, 419 establishments
were found that marketed food and beverages, especially many bars and a small
amount of retail shops and street markets. Only 34.02% of the registered
establishments, offered at least one type of "healthy food", such as fruit and / or
vegetables, and the street markets and grocery stores had a greater variety of these
items. Respondents mentioned that street markets and grocery stores were the main
sites for their purchase of fruits and vegetables, followed by supermarkets. This low
presence of establishments, offering fruits and vegetables, can be a restricting factor
to the access of adequate and healthy food. Public initiatives to supply the field and
facilitate access to adequate and healthy food must have actions, geared specifically
to the small retail establishments, in order to facilitate the availability of fresh fruits
andvegetables.

Key Words: Food Supply; Health Behavior; Nutrition, Public Health; Food
Demand.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a baixa ingestão de frutas e hortaliças (F&H) pela população
brasileira vem sendo considerada uma questão de saúde pública. A diminuição no
consumo de alimentos tradicionais é crescente e, em contrapartida, há um
considerável aumento no consumo de produtos industrializados e ultraprocessados, o
que caracteriza um padrão alimentar inadequado e prejudicial à saúde. Sabe-se que o
consumo destes produtos pode aumentar a incidência de obesidade e de doenças
crônicas não transmissíveis, além de representar altos custos à saúde pública e aos
bens públicos, minando a cultura, as refeições em família, a vida comunitária, as
economias locais e a identidade nacional1. O novo Guia Alimentar para a População
Brasileira destaca a importância de priorizar alimentos in natura ou minimamente
processados na alimentação, resgatando preparações tradicionais brasileiras e
evitando ao máximo alimentos industrializados2.
Apesar de a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios3 ter apontado uma
significante diminuição na prevalência de insegurança alimentar (IA), ainda é
necessária maior ênfase em relação à qualidade nutricional dos alimentos aos quais a
população tem acesso. Segundo o Relatório de Insegurança Alimentar no Mundo, de
20144, o país vem sendo bem sucedido nos esforços em reduzir a desnutrição e a
fome; atingiu nível abaixo de 5%, ou seja, considera-se que o país superou o
problema. Se por um lado, a fome e a insegurança alimentar e nutricional grave
passam a ser um fenômeno localizado em algumas populações específicas, a questão
que se coloca atualmente é a de garantir o acesso a uma alimentação saudável.
O desafio de promover a dimensão nutricional da SAN é importante e complexo. O
padrão alimentar das populações é resultado de uma cadeia de fatores que se inicia
nas condições de produção e comercialização dos alimentos, estendendo-se aos
parâmetros de transformação dos alimentos impostos pelas indústrias e ao mercado
publicitário que condiciona o consumo, entre outros fatores que não estimulam a
alimentação saudável5.
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A ligação entre a IA e os fatores econômicos em níveis individuais e sociopolíticos é
relativamente bem estabelecida. O que ainda merece maior aprofundamento por
meio de novos estudos é a forma pela qual os atributos do ambiente em que os
indivíduos vivem podem estar implicados na IA6. A renda e a escolaridade dos
indivíduos podem prover recursos econômicos e/ou conhecimentos que motivam ou
capacitam comportamentos saudáveis, mas estas características individuais não
podem ser expressas como tais, a não ser que estes indivíduos possam ter acesso a
um ambiente que os apoie7.
O interesse em entender como o ambiente onde as pessoas vivem pode afetar a
escolha alimentar e, consequentemente, a saúde, ganhou importância nas últimas
décadas pelos pesquisadores e profissionais de saúde pública. A mudança das
práticas alimentares é mais difícil na ausência de ambientes favoráveis e o ambiente
alimentar é afetado por diferentes fatores, incluindo o preço dos alimentos, os canais
de distribuição, assim com as percepções e conhecimentos dos proprietários das
lojas8, sendo capaz de induzir à adoção de comportamentos alimentares
inadequados9.
Para que haja um ambiente promotor de saúde e com segurança alimentar e
nutricional é necessário que a disponibilidade de alimentos seja suficiente e a oferta
capaz de atender as necessidades de consumo de toda a população. A exposição ao
ambiente alimentar pode promover tanto escolhas alimentares saudáveis como não
saudáveis, mediadas e modificadas por fatores sociodemográficos, econômicos e
psicológicos, tanto individuais quanto domiciliares10. A falta de recursos promotores
da saúde em regiões mais pobres pode ter impacto sobre a saúde dos moradores,
limitando sua capacidade de adotar comportamentos saudáveis11. Estes moradores,
que, muitas vezes, não possuem meios de transporte próprios e vivem em locais onde
há ausência de transporte público, dependem das lojas próximas de suas residências
como a principal fonte de alimentos12.
Diversos estudos têm relacionado regiões mais desfavorecidas socioeconomicamente
com ambientes alimentares menos promotores da saúde, tanto em relação à
disponibilidade de F&H, à qualidade destes alimentos, aos tipos de estabelecimentos,
aos preços de alimentos e à falta de estrutura dos estabelecimentos para estocar
determinados tipos de alimentos13,14,15. Um estudo realizado em São Paulo mostrou
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que as lojas que priorizavam os “alimentos saudáveis” eram mais presentes nos
bairros de classe média e alta16. Nos EUA e Canadá, os supermercados eram os
estabelecimentos que disponibilizavam “alimentos saudáveis” para a venda,
apresentando também a melhor qualidade e preços acessíveis, em comparação com
os mercados de pequenas dimensões13, 15, mas havia carência de supermercados em
bairros de baixa renda, interferindo na qualidade da alimentação de seus
moradores13. Na Escócia, de modo geral, a disponibilidade de F&H aumentava de
acordo com o tamanho das lojas (quanto maior a loja, maior a disponibilidade) e os
preços mais elevados foram encontrados em bairros de baixa renda14. Na Austrália,
bairros que apresentavam maior disponibilidade de “alimentos saudáveis” estavam
associados com menores taxas de sobrepeso e obesidade em relação aos demais
bairros17. Ainda neste sentido, outro estudo realizado nos EUA mostrou que a maior
prevalência de estabelecimentos especializados para venda de F&H nos bairros fez
com que houvesse mais facilidade na aquisição destes alimentos, tornando os preços
mais acessíveis18.
Estudos que busquem analisar as formas como o ambiente alimentar pode induzir a
IA são importantes para uma compreensão mais ampla desta complexa questão de
saúde pública. Avançar na análise do ambiente alimentar enquanto um importante
indicador da IA local pode servir de subsídio para a orientação de ações públicas de
abastecimento, tanto na esfera da regulação quanto da assistência alimentar.
Este estudo teve por objetivo caracterizar a disponibilidade de frutas e hortaliças na
periferia do município de Embu das Artes - SP e o perfil de aquisição destes
alimentos pelos moradores da região.
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MÉTODO

Este trabalho é um produto do estudo “AGRICULTURA URBANA, PROMOÇÃO
DA SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO MUNICÍPIO
DE EMBU DAS ARTES”, que integrou diversos estudos visando a investigar a
experiência de hortas comunitárias desenvolvidas em Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e Escolas Municipais do município. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo, OF.COEP/056/12. Para este estudo, utilizou-se o recorte das UBS.

Local de estudo

Com aproximadamente 240 mil habitantes, a população do município de Embu das
Artes, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, em sua maioria, distribui-se
em bairros com características predominantemente urbanas, com crescimento
desordenado e ocupações urbanas em áreas de risco. Foram compreendidas por este
estudo as regiões adstritas das UBS que possuíam hortas comunitárias, que também
eram as mais densas em população e mais próximas à cidade de São Paulo,
enquadrando-se em um contexto de periferia da região metropolitana de São Paulo.

Coleta de dados

A coleta de dados ocorreu no mês de julho de 2013. Foi realizada por uma equipe de
estudantes de graduação e pós-graduação devidamente treinadas para a aplicação do
instrumento.
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A Secretaria de Saúde do município forneceu os mapas dos territórios adstritos das
quatro UBS onde eram desenvolvidas as hortas comunitárias. Mediante consulta
junto aos funcionários de cada UBS (gerentes e agentes comunitários de saúde)
verificou-se quais áreas correspondiam aos territórios de cada uma das UBS. Em
alguns locais onde o acesso era limitado a equipe pôde contar com o auxílio dos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para realizar a coleta de dados.

Caracterização do ambiente alimentar

Com o auxílio de um equipamento de GPS, foram registradas as coordenadas
geográficas de todos os estabelecimentos que comercializavam alimentos e bebidas
presentes nos territórios. Estes foram agrupados de acordo com sua estrutura física,
natureza dos principais produtos comercializados e características de comércio
específicas. As categorias trabalhadas foram: Ambulantes, Bares, Bombonières
Populares (lojas que comercializam somente alimentos processados, como biscoitos,
salgadinhos, refrigerantes etc.), Estabelecimentos especializados (padarias, açougues,
pizzaria, doceria, sorveteria), Feiras-Livres, Lanchonetes/Restaurantes, Lojas de
conveniência em postos de gasolina, Mercados (Mercados locais, mercados de
bairro, empórios), Sacolões e Supermercados (Supermercados varejistas e
atacadistas).
Foram auditados os estabelecimentos que comercializavam alimentos para o
consumo e/ou preparo no domicílio em que foi consentida a realização da pesquisa e
todas as feiras-livres localizados no território adstrito das 4 UBS. Percorridas todas
as ruas dos territórios, foram registradas as coordenadas geográficas e coletadas
informações sobre os pontos de venda e sobre os alimentos comercializados, por
meio de observação e preenchimento de questionário16. Em relação aos
estabelecimentos que comercializam alimentos preparados, como restaurantes,
lanchonetes e delivery, somente foram registradas as coordenadas geográficas e a
identificação do tipo do estabelecimento.
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Para a auditoria foi utilizado o instrumento desenvolvido por DURAN et al.16
, que tem como objetivo avaliar a disponibilidade, variedade, qualidade e preço de
alimentos comercializados para consumo no domicílio, como supermercados,
mercados de bairro, lojas de conveniência, sacolões e feiras-livres. Este instrumento
inclui os seguintes indicadores: disponibilidade e variedade de alimentos saudáveis
(indicadores de frutas e hortaliças compostos pelas dez frutas e hortaliças mais
adquiridas na região metropolitana de São Paulo, segundo a Pesquisa de Orçamentos
Familiares de 2002-2003) e qualidade e preço das quatro frutas e hortaliças mais
adquiridas na região metropolitana de São Paulo, segundo a Pesquisa de Orçamentos
Familiares de 2002-2003. Foram avaliados, também, a disponibilidade, variedade e
preço de “alimentos não saudáveis”, tendo sido escolhidos alguns dos indicadores de
alimentos não saudáveis mais presentes na literatura internacional e dentre os mais
consumidos entre os brasileiros, além de comuns nos estabelecimentos
paulistas. Neste estudo não foram mencionados os parâmetros de qualidade e preço,
visto que não foram encontradas diferenças significativas entre os diferentes tipos de
estabelecimentos.

Caracterização do perfil de aquisição de frutas e hortaliças

Foram conduzidas entrevistas a usuários das UBS e moradores da região. De acordo
com os mapas fornecidos pela Secretaria de Saúde do município, foram realizadas
entrevistas domiciliares com moradores dos territórios avaliados, buscando-se
entrevistar 1 morador de cada setor censitário. Estes moradores foram selecionados
aleatoriamente durante a coleta dos dados de ambiente alimentar. Também foram
entrevistados os usuários participantes das hortas comunitárias das UBS, cujos
contatos foram fornecidos pelos profissionais das UBS. Todos os entrevistados
assinaram o consentimento livre e esclarecido para participação na pesquisa.
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Análise dos dados

Os questionários foram digitados com auxílio do programa Epi Info TM
versão 3.5.2 (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA). Em
seguida, o banco de dados foi transferido para o pacote estatístico SPSS versão 13.0
(IBM, New York, USA) para a edição e análise dos dados.
Para

a

modelagem

do

sistema

de

informações

geográficas,

georreferenciamento de dados, análises espaciais e elaboração de mapas temáticos
foram utilizados os softwares ArcGis 9.3 e QGis 2.4

RESULTADOS

No total, foram encontrados 419 estabelecimentos que comercializavam alimentos e
bebidas. Destes, 97 (23,2%) foram auditados (EA), por se tratarem de
estabelecimentos que comercializavam alimentos para preparo e consumo no
domicílio e 322 (76,8%) não foram auditados (ENA) pelo fato de comercializarem
alimentos prontos para o consumo no próprio estabelecimento ou sistema de
delivery. Os EA e ENA distribuem-se conforme a Tabela 1.
Tabela 1: Distribuição dos estabelecimentos auditados e não auditados segundo a
categoria. Embu das Artes, 2013.
Total
Categorias de comércio

EA

ENA

N

%

Bares

0

175

175

41,77

Mercados

40

20

60

14,32

Lanchonetes/Restaurantes

0

57

57

13,60

Estabelecimentos Especializados

17

37

54

12,89

Bombonières Populares

14

18

32

7,64
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Ambulantes

5

14

19

4,53

Sacolões

6

1

7

1,67

Supermercados

7

0

7

1,67

Feiras-livres

4

0

4

0,95

Lojas de conveniência

4

0

4

0,95

Total

97

322

419

100,00

Toda região estudada era composta por uma grande quantidade de bares (41,77%,
n=175) e uma pequena quantidade de sacolões (1,67%, n=7) e feiras-livres (0,95%,
n=4) (Figura 1). Identificou-se que cada mão de obra possui um dia específico de
funcionamento e todas ocorrem no período da manhã/tarde até as 15h. Uma das
feiras não comercializava alimentos, apenas objetos e roupas.

Figura

1:

Tipos

de

estabelecimentos,

auditados

e

não

auditados,

que

comercializavam alimentos. Embu das Artes, 2013.
A maioria (87,62%, n=85) dos estabelecimentos auditados comercializava pelo
menos 1 tipo de “alimento não saudável”, como refrigerantes, biscoitos recheados e
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salgadinhos. Entretanto, apenas 34,02% (n=33) comercializavam pelo menos 1 tipo
de fruta e/ou hortaliça (14 mercados, 7 supermercados, 6 sacolões, 3 feiras-livres, 2
ambulantes, 1 estabelecimento especializado – padaria). Quando se investigou a
variedade de F&H comercializadas, observou-se que, em relação às frutas, 14
estabelecimentos (42,4%) comercializavam de 9 a 10 variedades, 11 (33,3%)
disponibilizavam até 2 variedades, 6 (18,2%) disponibilizavam de 7 a 8 variedades, 1
(3,0%) comercializava de 3 a 4 variedades e 1 (3,0%) comercializava de 5 a 6
variedades. Sobre as hortaliças, 19 estabelecimentos (57,6%) comercializavam de 9 a
10 variedades, 11 (33,3%) disponibilizavam até 2 variedades e 3 (9,1%)
disponibilizavam de 7 a 8 variedades.
A tabela 2 detalha o número de variedades de frutas e hortaliças presentes em cada
tipo de estabelecimento.

Tabela 2: Distribuição das variedades de frutas e hortaliças disponíveis para venda,
segundo os tipos de estabelecimentos. Embu das Artes, Julho de 2013
Variedades de Frutas

Variedades de Hortaliças

Média

IC 95%

Média

IC 95%

Sacolão (n=6)

9,8

9,4 - 10,3

9,7

8,8 - 10,5

Mão de obra (n=3)

9,3

6,5 - 12,2

9,7

8,2 - 11,1

Supermercado (n=7)

8,9

7,5 - 10,2

9,9

9,5 - 10,2

Mercado (n=14)

3,6

1,7 - 5,5

4,5

2,0 - 7,0

Ambulante (n=2)

1,0

-11,7 - 13,7

0,5

-5,8 - 6,8

1,0

.

2,0

.

Estabelecimento
especializado (n=1)

Em relação aos moradores entrevistados, suas características sociodemográficas
podem ser observadas na Tabela 4. Dos 49 setores censitários identificados pelos
profissionais das UBS como parte de seus territórios adstritos foram entrevistados
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moradores de 47 deles (95,9%), além de 16 usuários participantes das hortas
comunitárias, totalizando 63 entrevistados.

Tabela 4: Distribuição dos moradores da região entrevistados, segundo
características sociodemográficas. Embu das Artes, 2013.
N

%

Feminino

47

74,6

Masculino

16

25,4

Casado(a)

36

57,1

Solteiro (a)

18

28,6

Separado/Divorciado/Viúvo (a)

9

14,3

Trabalha

47

74,6

Aposentado (a)

10

15,9

Não trabalha

3

4,8

Desempregado

3

4,8

Médio completo

24

38,1

Nunca estudou/Fundamental incompleto

20

31,7

Fundamental completo

12

19,1

Superior completo

7

11,1

Média (DP)

Mediana

Idade (anos)

47,84 (16,83)

46,00

Renda Familiar (R$)

2512,54 (2000,46)

2000,00

Renda per capita (R$)

884,06 (825,43)

700,00

Renda per capita (salários mínimos)

1,22 (1,14)

0,97

Sexo

Estado civil

Condição de trabalho

Escolaridade do chefe de família

Já quando foram investigados os locais de aquisição de hortaliças, observou-se que
os moradores as adquiriam majoritariamente em sacolões (43,5%), feiras-livres
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(27,4%) e supermercados (22,6%). A aquisição das frutas foi semelhante em
sacolões (38,7%), feiras-livres (35,5%) e supermercados (21,0%).
A distribuição da frequência de aquisição de hortaliças e frutas, meio de transporte
utilizado e distância de deslocamento segundo locais de aquisição estão apresentados
na Tabela 5. Destaca-se a diferença encontrada entre os meios de transporte
utilizados para a locomoção até as feiras-livres/sacolões quando se compara com os
outros locais. A grande maioria das pessoas vai a pé às feiras-livres/sacolões (84,4%
para a aquisição de hortaliças e 82,6% para a aquisição de frutas), ou seja, estes
locais são próximos de suas residências. Já em relação aos outros locais, essa
proporção cai para 62,5% para a aquisição de hortaliças e 60,0% para a aquisição de
frutas.

	
  

120	
  

Tabela 5: Distribuição da frequência de aquisição de hortaliças e frutas, meio de
transporte utilizado e distância de deslocamento segundo locais de aquisição. Embu
das Artes, Julho de 2013.
Hortaliças

Frutas

Todos os

Feiras/

Outros

Todos os

Feiras/

Outros

Locais

sacolões

Locais

Locais

sacolões

locais

n

%

N

%

N

%

N

%

N

%

n

%

Diária

1

1,6

1

2,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Semanal

47

75,8

34

75,6

12

75,0

46

74,2

36

78,3

9

60,0

Quinzenal

11

17,7

9

20,0

2

12,5

13

21,0

9

19,6

4

26,7

Mensal

3

4,8

1

2,2

2

12,5

3

4,8

1

2,2

2

13,3

Frequência

100,
Total
Meio

100,

100,

100,

62

0

45

0

16

100,0 62

100,0 46

0

15

0

48

78,7

38

84,4

10

62,5

47

77,0

38

82,6

9

60,0

5

8,2

4

8,9

1

6,3

6

9,8

5

10,9

1

6,7

8

13,1

3

6,7

5

31,3

8

13,1

3

6,5

5

33,3

61

100,

*

0

de

transporte
A pé
Transporte
coletivo
Veículo
motorizado
próprio
Total

100,
45

0

100,
16

100,0 61*

100,0 46

0

100,
15

0

Deslocame
nto (km)
Média

0,48

0,53

0,34

0,56

0,63

0, 35

DP

0,08

0,10

0,08

0,10

0,12

0, 08

Mediana

0,20

0,25

0,20

0,30

0,30

0,20

*Excluído1 indivíduo que recebe estes alimentos via cesta básica

Em média, o deslocamento a pé para a compra de hortaliças foi de 291m (IC95%
213m – 369m) e a mediana foi de 200m. Já para as frutas o valor foi de 317m
(IC95% 236m – 398m) e a mediana foi de 200m. Para a construção dos buffers,
optou-se por utilizar a mediana por ser menos sujeita à influência de valores
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extremos. A Figura 2 mostra as áreas cobertas e não cobertas por estabelecimentos
mais promotores da alimentação saudável (feiras-livres, sacolões e supermercados;
este último está incluído por também ter apresentado grande disponibilidade e
variedade de “alimentos saudáveis”) e estabelecimentos menos promotores da
alimentação saudável por não comercializar nenhuma variedade de F&H, a partir de
um buffer de 200m ao redor destes estabelecimentos.

Figura 2: Buffer de 200m ao redor de estabelecimentos. Embu das Artes, 2013
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DISCUSSÃO

Os sacolões e as feiras-livres ainda são os principais locais um maior número de
variedades destes alimentos. Nos últimos anos, o setor varejista brasileiro passou por
um processo de reestruturação e de aumento de concorrência, resultando em aumento
da concentração do setor. As tendências de concentração na indústria varejista se
intensificaram na década de 90, com numerosas fusões e aquisições de empresas do
setor, entrada de grandes grupos internacionais e expansão de cadeias varejistas préexistentes19. Atualmente, diversos supermercados vêm sendo desenvolvidos para o
público de baixa renda20; além disto, as grandes redes de supermercado têm buscado
inserir-se nos bairros periféricos das grandes cidades através da instalação de lojas
menores e mais próximas dos consumidores21. Os pequenos mercados, em
contrapartida, buscaram associar-se a redes de negócios, vislumbrando maior
competitividade por meio do acesso a uma diversidade maior de fornecedores21.
Muitas vezes os indivíduos preferem este tipo de estabelecimento, devido à limpeza
e organização, variedade de produtos e marcas, ofertas e promoções, qualidade dos
produtos, facilidade de pagamento, estacionamento, atendimento, entre outros19,20.
Devido ao volume de suas compras, as grandes redes supermercadistas podem ter
vantagens junto aos fornecedores, que, muitas vezes, acabam sendo repassadas ao
consumidor em função da concorrência entre as redes, resultando em preços finais
mais

baixos,

quando

comparados

a

lojas

tradicionais

e

supermercados

independentes19. Além disto, muitos fazem ofertas de F&H em dias específicos,
atraindo muitos clientes. Ao mesmo tempo, o supermercado disponibiliza muitas
variedades de “alimentos não saudáveis” também, a preços reduzidos, o que pode
incentivar a compra destes produtos.
Observou-se que a existência de um sacolão ou mão de obra próximo da residência
pode contribuir para a utilização desses equipamentos para as compras de F&H, uma
vez que a forma de locomoção mais utilizada é a pé. No entanto, foram localizados
poucos equipamentos desses tipos em relação ao conjunto de estabelecimentos
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encontrados e identificou-se uma alta densidade de bares e mercados de bairro que
priorizavam “alimentos não saudáveis”.
O que o consumidor encontra disponível dentro e ao redor dos estabelecimentos que
comercializam alimentos, além do fator preço, influencia sua escolha22. A
identificação das características tanto do macro quanto do microambiente alimentar
fornece elementos para a compreensão da interação entre o ambiente e o
comportamento alimentar da população23. A realização de escolhas saudáveis por
parte da população associa-se intimamente ao acesso à renda e também à forma
como os alimentos são disponibilizados, por meio das estruturas públicas e privadas
de abastecimento existentes.
Como um tema chave para a SAN, BURLANDY et al.24 destacam-se dois aspectos
principais do campo do abastecimento alimentar: de um lado, seus impactos na
composição do consumo das famílias em termos de preços, quantidade, qualidade e
diversidade dos alimentos oferecidos; e, de outro, a relação que se estabelece com a
produção e a distribuição de alimentos.
Conforme Maluf25, há necessidade de superar o cenário perverso, onde um número
expressivo de produtores e fornecedores de baixa renda ofertam alimentos com
pouca qualidade a um contingente também expressivo de consumidores de baixa
renda.Ações de incentivo à qualificação e modernização do pequeno varejo são
necessárias, para a incorporação da ótica da Promoção da Saúde pelo setor do
abastecimento, em sua dimensão urbana.
No estudo de Andreyeva et al.13, “alimentos não saudáveis”, como salgadinhos e
refrigerantes, costumavam ser entregues diretamente pelos fabricantes e até
organizados por eles mesmos nas prateleiras. Os alimentos saudáveis, frescos,
congelados e enlatados eram mais propensos a serem obtidos de um distribuidor ou
atacadista. Embora a demanda do consumidor tenha sido uma poderosa influência
nas decisões sobre a disponibilidade de certos tipos de alimentos, a existência de
fornecedores também foi fundamental. Os autores observaram que os alimentos
saudáveis possuíam menos fornecedores; além disso, não eram entregues diretamente
pelos produtores, o que aumentava sua deterioração devido à manipulação por
diversas pessoas. Já a entrega de alimentos não saudáveis, como salgadinhos e
refrigerantes, era conveniente e de fácil acesso, o que facilitava sua estocagem.
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Os resultados apontados por este estudo indicam que a maneira como o
abastecimento alimentar vem sendo realizado não está promovendo o acesso à
alimentação saudável em um contexto de periferia de região metropolitana. A grande
maioria dos estabelecimentos vendia, basicamente, “alimentos não saudáveis”, sendo
que, entre aqueles que comercializavam “alimentos saudáveis”, pouco mais de um
terço disponibilizava menos de 4 variedades de F&H. É importante ressaltar que as
grandes corporações da indústria de alimentos vêm adotando novas estratégias de
marketing,

envolvendo

o

desenvolvimento

de

produtos

ultraprocessados,

especialmente destinados a consumidores de baixa renda de países emergentes e a
criação de novos canais de comercialização (como a venda porta a porta ou em
centros comunitários) e a utilização de vendedores recrutados na própria
comunidade26.
Para Galeazzi27, é importante recuperar a dimensão pública do abastecimento. Ao
lado da garantia de segurança alimentar e nutricional, evita-se o risco da dependência
exclusiva de setores oligopolizados, além de regular os preços dos gêneros essenciais
como garantia de acesso à população de baixa renda. Destaca a autora que não se
trata de o Estado assumir diretamente as atividades de varejo, mas de garantir a
presença na formação e utilização adequada dos estoques, nas vendas no atacado
diretamente nos bolsões de pobreza, na melhoria da infraestrutura, no controle da
oferta e da qualidade e, até mesmo, na concessão de subsídio direto para grupos
específicos em caráter assistencial.
Há evidências também de que para a população de baixa renda o ambiente alimentar
próximo à residência é determinante, e este se caracteriza por uma menor
disponibilidade de F&H e uma maior de alimentos ultraprocessados

28,29,30,31

. Esse

fator pode ser atribuído à dificuldade de deslocamento para outras partes da cidade,
dada a ausência de meios de transporte disponíveis, podendo ser este um dos fatores
que dificultam a aquisição de F&H32. Já as regiões mais favorecidas apresentam
maior número de supermercados e de estabelecimentos que comercializam F&H, que
pode estar relacionado ao maior consumo destes alimentos17.
Políticas públicas que visem a auxiliar na adoção de uma dieta saudável podem
envolver o apoio aos pequenos estabelecimentos, no estoque e na promoção de
ampla gama de itens de frutas e hortaliças frescas e outros14. Intervenções ou
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programas baseados no território podem aumentar a disponibilidade, acesso e
utilização de alimentos para os moradores da região e, portanto, trabalhar a favor da
diminuição da IA individual/domiciliar6. As ações no campo do abastecimento
público devem contribuir para o acesso aos alimentos por todos os segmentos da
população, em condições apropriadas em termos da quantidade, preço e qualidade
dos alimentos e da composição da cesta de consumo33.
Em 2005, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea)
elaborou uma proposta de política nacional de abastecimento alimentar que se
contrapõe às lógicas mercantis, contendo diversas diretrizes, entre elas: assegurar a
qualidade e regularidade do abastecimento interno; potencializar o surgimento de
circuitos locais e regionais de abastecimento; estimular a oferta organizada da
produção oriunda da agricultura familiar; melhorar as condições de acesso dos
agricultores familiares ao mercado; fortalecer as condições de inserção no mercado
dos pequenos varejistas34.
Esta ênfase na importância estratégica do setor do abastecimento é tratada também
por Mafra35, que destaca a intervenção nos mercados locais de alimentos,
principalmente de hortigranjeiros e alimentos básicos, como uma das principais
funções que podem ser desempenhadas pela instância municipal na área alimentar,
uma necessidade diante das consequências do processo de desmonte das estruturas
de abastecimento ocorridas no país nas últimas décadas.
Conforme CUNHA36, ainda que as ações nos níveis federal ou estadual sejam
fundamentais, é o nível municipal que pode contribuir efetivamente para a garantia
da equidade ao acesso alimentar, pois é aí que se identificam as especificidades
locais, no âmbito da produção, da distribuição e do consumo, e que se revelam as
diferentes demandas comunitárias e a valorização do indivíduo em suas demandas
essenciais.A descentralização das políticas sociais nos últimos anos vem atribuindo
papel crescente à gestão municipal. No entanto, ainda é bastante relativa a autonomia
do âmbito local na realização de suas ações, que acabam muitas vezes ficando
circunscritas às políticas adotadas pelo governo federal. Por outro lado, a existência
de diversas experiências de políticas municipais de abastecimento alimentar bem
sucedidas, a exemplo de Belo Horizonte, Curitiba ou Porto Alegre33, atesta o
potencial de execução da instância local, na promoção do desenvolvimento.
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BURLANDY et al.24 ressaltam que a questão alimentar é parte dos processos de
desenvolvimento socioeconômico e a maneira como cada governo a enfrenta pode
contribuir ou não para a promoção de maior equidade social e melhoria sustentável
da qualidade de vida de sua população.
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CONCLUSÃO

A baixa presença de estabelecimentos de comercialização de F&H pode
constituir um dos fatores restritivos ao acesso a uma alimentação adequada e
saudável, determinando, por sua vez, maior frequência na compra em pequenos
estabelecimentos de bairro, onde há poucas opções desses alimentos.
A existência de uma diversidade de estruturas de abastecimento de F&H
próximos das residências, a exemplo das feiras-livres e sacolões, pode ser um fator
determinante para a aquisição de alimentos saudáveis, já que apresentam maior
variedade destes alimentos e menor disponibilidade de alimentos não saudáveis. Este
estudo mostrou que a população que reside próxima a estes locais os utiliza com
frequência para a compra de F&H.
Além da capacidade de regulação dos preços dos alimentos, a implantação de
equipamentos públicos de abastecimento que considerem esses fatores, a exemplo
dos varejões públicos e das feiras noturnas e aos finais de semana, pode constituir
estratégicas fundamentais de acesso à alimentação adequada e saudável,
principalmente por parte da população de mais baixa renda.
Compreender como o ambiente alimentar é capaz de contribuir para
mudanças no comportamento dos indivíduos, influenciando suas escolhas
alimentares e, consequentemente a saúde, é fator a ser considerado no planejamento
de intervenções públicas. Paralelamente, são necessárias ações que regulem a oferta
de alimentos ultraprocessados e estimulem o aumento do consumo de alimentos in
natura, como F&H, facilitando sua aquisição pela população urbana.
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RESUMO

Nas últimas décadas, a combinação de fatores econômicos e o fenômeno da
globalização, aliada ao crescimento da urbanização e à massificação do consumo
vêm redefinindo as relações entre o urbano e o rural, repercutindo na forma de
estruturação do sistema alimentar. No âmbito urbano, impulsionou um modo de vida
baseado no consumo excessivo de produtos industrializados, com forte impacto nos
hábitos alimentares e na saúde pública.
A agricultura familiar é um indicador de proteção contra a ocorrência de doenças
crônicas, a favor de uma alimentação saudável. Este artigo se propõe a identificar os
desafios para a permanência da agricultura familiar em áreas de transição ruralurbanas.
Como resultado, aponta que as demandas apresentadas pela questão alimentar no
âmbito do planejamento urbano, tais como a formação de circuitos locais de
produção e consumo, trazem novos desafios à normatização e ao planejamento do
espaço rural municipal, em especial às áreas de transição rural-urbanas.
Aponta que as normas encontradas sobre áreas de transição rural-urbanas têm
flexibilizado as normas rurais para possibilitar usos dispersos, identificando casos
que se dão para permitir loteamentos fechados, ou mesmo chácaras, sítios de recreio
ou ranchos, situações que não dialogam com normativas restritas ao urbano nem as
restritas ao rural, exigindo um repensar sobre os desafios para este território de
transição. Ainda traz duas experiências que procuram inserir a agricultura familiar no
contexto metropolitano de São Paulo, por meio dos Planos Diretores de São Paulo e
de Embu das Artes.
Palavras chave: planejamento urbano; plano diretor; promoção da saúde; segurança
alimentar e nutricional; agricultura familiar; agroecologia.

The territory role on food and nutrition security: the regulatory challenges of
rural and urban areas
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ABSTRACT

In recent decades, the combination of economic factors, the phenomenon of
globalization, along with the growth of urbanization and mass consumption,
redefined the relationship between urban and rural, reflecting on the food system
structure. In the urban context, a way of life based on excessive consumption of
processed products was traduced in strong impacts on eating habits and public
health.
Family farming protects from the occurrence of chronic diseases, and represent
healthy eating. This paper aims to identify the challenges for the permanence of
family farming in rural-urban transition areas.
As a result indicates that demands presented by the food issue to urban planning,
such as the formation of local production and consumption circuits, bring new
challenges to planning regulation, in particular in rural-urban transition areas.
Points out that the standards planned to rural-urban transition areas previewed on São
Paulo’s municipalities master plans have relaxed rural rules to allow sprawl and
dispersion, identifying cases that it occurs to allow gatted communities, or even
farms, recreational sites or ranches, situations that do not dialogue with normative
restricted to urban or restricted to rural areas, requiring to rethinking challenges of
planning for this transition territory. Also brings two experiments seeking how to
estimulate family farm in the metropolitan context of São Paulo, through the Master
Plans of Sao Paulo and Embu das Artes.
Keywords: urban planning; master plan; health, food and nutrition security; family
farm; agroecology.

El rol del territorio para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición: los
desafíos de la regulación de las zonas rurales y urbanas
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RESUMEN

En las últimas décadas, la combinación de factores económicos, el fenómeno de la
globalización, junto con el crecimiento de la urbanización y el consumo de masas, ha
sido la redefinición de la relación entre lo urbano y rural, al reflexionar sobre la
forma de la estructuración del sistema alimentario. En el contexto urbano, promovido
un estilo de vida basado en el consumo excesivo de productos procesados con fuertes
impactos sobre los hábitos alimentarios y la salud pública.
Como un factor protector para la aparición de enfermedades crónicas, alimentación
saludable está estrechamente vinculada a la agricultura familiar. Este artículo tiene
como objetivo identificar los retos para la permanencia de la agricultura familiar en
áreas de transición rural-urbanas.
Como resultado indica que las demandas presentadas por el problema de los
alimentos en el contexto de la planificación urbana, como la formación de los
circuitos de producción y consumo locales traen nuevos desafíos para la regulación y
la planificación de las zonas rurales municipales, en particular las áreas de transición
rural-urbanas.
Señala que las normas que se encuentran en las zonas de transición rural-urbana han
relajado la normativa rural para permitir usos dispersos, la identificación de los casos
que se producen de aceptar lotes cerrados, o incluso parques, lugares de recreo o
ranchos, situaciones que no lo hacen con el diálogo normativo restringido a urbano, o
rural, lo que requiere un replanteamiento de los retos habituales de este territorio de
transición. También trae dos experimentos que buscan entrar a la granja familiar en
el contexto metropolitano de São Paulo, a través de los Planes Maestros de Sao Paulo
y Embu das Artes.
Palabras-clave: planificación urbana; plan maestro; promoción de salud, seguridad
alimentaria y la nutrición; agricultura familiar; agroecología.
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1. O PAPEL DO TERRITÓRIO SEGUNDO A LITERATURA SOBRE
SEGURANÇA ALIMENTAR

Após uma década de impulsionamento da temática da segurança alimentar e
nutricional na agenda pública dos governos e das organizações da sociedade civil,
está em curso no país um processo de apropriação crescente da alimentação enquanto
um direito humano fundamental.
O marco legal associado a este direito é relativamente recente, concretizando-se
especificamente na Lei Orgânica de Segurança Alimentar (LOSAN), Lei nº 11.346,
de 15 de Setembro de 2006, no Decreto 7.272 de 2010, que institui a Política
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e no Plano Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional 2012-2015 (PLANSAN) elaborado pelos 19 Ministérios que
compõem a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
(CAISAN) e publicado em agosto de 2011.
Dentre os desafios colocados pelo PLANSAN (2012-2015) está a implantação de
uma política nacional de abastecimento alimentar, de modo a promover o acesso
regular e permanente da população brasileira a uma alimentação adequada e
saudável, a ampliação do acesso à água, o fortalecimento da agricultura familiar e o
enfrentamento das desigualdades.
Cabe destaque à fundamental importância da meta colocada pelo Plano de:
Fomentar o abastecimento alimentar como forma de consolidar a
organização de circuitos locais e regionais de produção, abastecimento e
consumo para a garantia do acesso regular e permanente da população
brasileira a alimentos, em quantidade suficiente, qualidade e diversidade,
observadas as práticas alimentares promotoras da saúde e respeitados os
aspectos culturais e ambientais (PLANSAN, 2012-2015).
Nas últimas décadas, a combinação de fatores econômicos e o fenômeno da
globalização, aliados ao crescimento da urbanização e à massificação do consumo,
vêm redefinindo as relações entre o urbano e o rural, repercutindo fortemente na
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forma de estruturação de um sistema alimentar mundial. No âmbito urbano,
impulsionou um modo de vida baseado no consumo excessivo de produtos
industrializados com fortes repercussões na transformação dos hábitos alimentares.
As características do perfil alimentar da população brasileira identificadas pela
Pesquisa de Orçamento Familiar (POF de 2010) apontam diversos problemas de
saúde pública resultantes deste processo de transição, dentre eles o crescimento
explosivo do sobrepeso e da obesidade em níveis epidêmicos, além do aumento
expressivo da incidência de doenças crônicas não transmissíveis (diabetes,
hipertensão, câncer, doenças cardíacas, alergias etc.), para as quais a alimentação
saudável constitui um fator protetor.
O país tem sido bem sucedido no combate à fome, segundo o Relatório de
Insegurança Alimentar no Mundo de 2014, publicado pela Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), revelando uma redução expressiva da
desnutrição nos últimos anos (FAO, 2014). No entanto, se, por um lado, a fome
passa a ser um fenômeno episódico, a questão que se coloca é a de garantir o acesso
a uma alimentação adequada e saudável. Ou seja, em que medida o direito humano à
alimentação significa a possibilidade de o poder público intervir não só contra a
fome, mas contra a alimentação de má qualidade.
Em relação ao território, os trabalhos que partem do tema da segurança alimentar e
nutricional observam o papel do espaço urbano e rural, investigando as
possibilidades de: reconhecimento e estímulo à agricultura familiar agroecológica;
enfrentamento das consequências na saúde e no território, dos efeitos dos grandes
circuitos de produção, abastecimento e comercialização de alimentos, propondo
circuitos de proximidade, também conhecidos como circuitos curtos ou
locais/regionais de produção e consumo em bases mais sustentáveis.
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1.1. Reconhecimento e estímulo à agricultura familiar agroecológica
Em relação ao território rural, as mudanças nas atividades agrícolas ligadas à
expansão das relações capitalistas para o campo aproximaram o espaço rural às
necessidades do sistema urbano industrial.
(...) os complexos agroindustriais promovem uma dupla integração da
agricultura com a indústria. De um lado, a agricultura compra adubos,
defensivos, máquinas etc. da indústria para poder produzir; de outro, a
agricultura vende seus produtos para serem processados por ela
(Rodrigues, 2009, p. 50).
No Brasil, e em especial no Estado de São Paulo, o desafio está no reconhecimento,
garantia e estímulo à agricultura familiar. Isto porque, do ponto de vista da produção,
a temática da alimentação saudável está intimamente associada à agricultura familiar,
que coexiste no Brasil com a agricultura de base empresarial.
A agricultura familiar no país hoje é um segmento ainda expressivo e diversificado e
que, segundo Maluf e Zimmermann (2005), exerce um papel relevante na construção
de uma sociedade socialmente equitativa e ambientalmente sustentável, definindo-se
basicamente por três características principais:
a) a gestão da unidade produtiva e os investimentos são realizados por indivíduos
que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento;
b) a maior parte do trabalho é fornecida pelos membros da família;
c) a propriedade dos meios de produção (embora nem sempre da terra) pertence à
família (INCRA/FAO, 1996, p. 4).
A agricultura familiar abastece o mercado interno e é responsável por 70% do que
vai à mesa do brasileiro.
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Figura 1 – Participação da agricultura familiar (%) – culturas e pecuária. Brasil,
2006.

Fonte: IBGE/ Censo Agropecuário, 2006. Elaboração:MDS

É preciso ainda destacar, conforme Maluf (2007), a importância estratégica de se
ampliar o apoio à agricultura familiar, dada sua dupla condição em relação à
segurança alimentar e nutricional; de um lado, como um segmento de oferta de
alimentos e, de outro lado, por constituir uma categoria onde prevalece ainda uma
grande insegurança alimentar. Uma alimentação adequada e saudável deve valorizar
a produção e o consumo de alimentos locais, favorecendo a diversificação dos
padrões alimentares.

1.2. As consequências alimentares de saúde no território, dos grandes circuitos
de produção, abastecimento e comercialização de alimentos
A ampliação de escolhas alimentares saudáveis em uma perspectiva sistêmica por
parte da população no território onde vive e trabalha é necessária, de acordo com o
que preconiza a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNaPS, 2014). Este tema,
quando nos debruçamos sobre o espaço urbano, dá sinais de um quadro de
insegurança alimentar, principalmente nas periferias das grandes cidades. Uma
pesquisa sobre a situação da insegurança alimentar no Brasil, realizada pelo Instituto
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Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 2009, baseada na Escala Brasileira
de Insegurança Alimentar (EBIA), apontou que do total dos domicílios urbanos,
29,4% estão em situação de insegurança alimentar.
Neste cenário, torna-se estratégico conferir centralidade à questão da alimentação
adequada e saudável, uma temática que se tem caracterizado, conforme Pinheiro
(2005), em uma zona de intersecção entre várias políticas e capaz de aproximar
setores e atores.
Uma destas temáticas está na importância da criação de estruturas de abastecimento
para viabilizar condições de acesso aos alimentos e de controle dos preços. O que se
vê nas cidades brasileiras é uma crescente oligopolização da rede varejista de
supermercados, onde as cinco maiores redes detêm 46% do mercado, dificultando o
acesso, principalmente às populações que residem em periferias de regiões
metropolitanas.
Na perspectiva de apontar alternativas de conexões mais sustentáveis entre os
espaços urbanos e rurais, uma diretriz que vem sendo incorporada para promover o
desenvolvimento local é a de construção de “circuitos de proximidade”, também
conhecidos como ”circuitos curtos”, resultando simultaneamente em redução dos
preços dos alimentos e de maior garantia de acesso ao alimento saudável. Conforme
Perez (2012), a ideia de proximidade vai além da dimensão espacial, sendo capaz de
promover relações de mercado que fortaleçam a solidariedade e a reciprocidade entre
os atores envolvidos.
A lógica dos circuitos de proximidade também está associada à sustentabilidade
ambiental, no âmbito da redução da geração dos resíduos, pela possibilidade de se
desenvolver formas mais adequadas de comercialização dos produtos, que
prescindam de embalagens descartáveis.
Segundo Lobstein:
(...) a produção mais próxima das cidades ajuda a assegurar aos
consumidores o fornecimento de produtos mais frescos e possivelmente
mais ricos em certos nutrientes do que os armazenados por longos
períodos e transportados por longas distâncias (Lobstein, 1999 apud
Pederson, 2006, p.03).
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Ainda levanta a hipótese de que:
O custo dos alimentos produzidos localmente pode ser mais baixo que o
dos alimentos globalizados produzidos em massa, já que se economiza
em transporte, armazenamento, intermediação, processamento e
empacotamento. Esses benefícios são somados aos benefícios sociais,
incluindo o aumento de atividades recreativas, aumento da coesão e
inclusão social, e os benefícios na saúde pelas melhorias físicas, mentais
e do bem-estar em geral (Pederson, 2006, p.04).
Do ponto de vista das ações públicas, ao menos dois programas vêm impulsionando
a construção de tais circuitos locais de produção e consumo, contribuindo para a
queda da pobreza e superação da fome, sobretudo na área rural: o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa de Alimentação Escolar (PNAE).
O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA
operacionaliza a compra direta de alimentos dos agricultores familiares pelo governo
e faz doação às instituições que atendem populações vulneráveis. Em 2012, em torno
de 185.000 agricultores de todas as regiões do Brasil participaram do programa,
recebendo, em média, R$ 4 mil por seus produtos (FAO, 2014).
No caso do PNAE, a nova lei da alimentação escolar, Lei nº 11.947/2009 determina a
utilização de, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para alimentação escolar, na compra de
produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, priorizando os assentamentos de reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e comunidades quilombolas (art. 14). A garantia de mercado
possibilita a formação de circuitos mais próximos (e mais saudáveis) de produção e
consumo onde, de um lado, beneficiam-se os agricultores familiares e as economias
locais e, de outro lado, garante-se a oferta de uma alimentação saudável aos alunos,
culturalmente referenciada no âmbito local. Cabe lembrar que o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) fornece refeições para mais de 43 milhões de
estudantes da rede pública de ensino, alcançando principalmente os estudantes de
menor renda.
Mesmo com todos os limites referentes à falta de logística, equipamentos, à forma de
gestão etc., que a nova lei da alimentação escolar veio descortinar, em 2012, 80% das
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entidades executoras do PNAE haviam comprado da agricultura familiar e dessas,
50% alcançaram o percentual mínimo previsto em lei (CAISAN, 2014).
Tal ação governamental, de caráter intersetorial, alinha-se às diretrizes da Carta
Política da 8ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde realizada em
Helsinque, na Finlândia, em junho de 2013, que tratou da questão da saúde como
responsabilidade dos governos.
Ao abordar as consequências para o setor da saúde de aspectos determinados fora
dele, mas que a ele recaem, tais como a transição nutricional e demográfica, a
intensificação da urbanização, a globalização, a produção e o consumo
insustentáveis, a declaração propõe a abordagem da “Saúde em Todas as Políticas”,
destacando a importância de envolver todo o governo por meio da construção de
sinergias, negociações entre os setores e incluindo a criação de estruturas de
regulação, para o alcance de maior equidade em saúde.
Uma estratégia complementar que favorece a formação de circuitos de proximidade,
principalmente em relação às grandes cidades, deve ser a construção de uma política
metropolitana de abastecimento, envolvendo por consequência um planejamento
metropolitano que considere as formas de entrada das cargas para o abastecimento, a
política de armazenamento, sua articulação com os anéis viários metropolitanos e
com a construção de opções de mobilidade não apenas rodoviárias, mas sobre trilhos.
Para a construção desses circuitos de produção e consumo de maior proximidade,
cabe lembrar a importância da implantação de estruturas de abastecimento, como
mercados, feiras e restaurantes para ampliar a oferta de alimentos de qualidade, na
contramão da crescente oligopolização da rede varejista, dificultando o acesso,
principalmente para as populações que residem em periferias de regiões
metropolitanas, que convivem com os chamados “desertos alimentares”. Por meio de
uma política municipal de abastecimento é possível ampliar a disponibilidade de
oferta de verduras, legumes e frutas em regiões de periferia.
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2. OS DESAFIOS DE REGRAR A BORDA, AS ÁREAS DE TRANSIÇÃO
RURAL-URBANAS

Os trabalhos que partem do planejamento urbano têm demonstrado a dificuldade de
se normatizar o espaço rural e, em especial, as áreas de transição rural-urbanas e este
artigo procurará reler tais trabalhos a partir do recorte da questão alimentar no
planejamento urbano, sob a ótica da Promoção da Saúde.
Os estudos apresentados demonstram que as normas de uso e ocupação do solo têm
flexibilizado as regras que incidem sobre o território rural, de forma a permitir usos
urbanos dispersos.

2.1. As áreas de transição rural-urbanas

Santoro (2012, p. 26) disserta sobre a expressão “área de transição rural-urbana”
como uma “(...) fronteira urbana, limite entre área urbana e rural, tido como um
ponto de difícil leitura, onde geralmente não há uma linha clara de inflexão, mas sim
um espaço onde ora há mais características rurais, ora há mais características
urbanas” (Santoro, 2012, p. 26).
Este espaço recebeu por diversos autores as mais diferentes denominações: periferia
urbana, periurbano, franja urbana, o rurbano, o espaço de contorno da cidade, a borda
(sobre este tema, ver Miranda, 2002). A denominação se dá, geralmente, a partir de
um viés temático.
A leitura desse espaço apresenta desafios, porque existem muitas regiões que,
embora de borda, são diferentes.
Pode ser uma região de urbanização rarefeita, espraiada, pouco adensada;
pode ser um espaço onde há ocupação informal nas bordas de áreas
ambientalmente protegidas; pode ser uma linha bem marcada entre um
rural altamente produtivo e um urbano densamente ocupado; podem ser
agrupamentos urbanos que se aproveitam das rodovias de acesso e
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tornam-se pontos do setor terciário; pode corresponder ainda a um
parcelamento de padrão rural, embora não possua mais atividades
agrícolas e sirva de residência para novas gerações rurais que não
trabalham mais no campo. Podem acontecer através de frentes
localizadas, em “manchas de azeite” ou a partir de eixos viários, ou
mesmo contiguamente (Santoro, 2012, p. 25).
Sparovek et. al (2004) reforçam a dificuldade de caracterização em “traçar limites
onde há transições graduais, onde um elemento claramente definido vai assumindo
gradualmente a identidade de outro (também claramente definido) não pode ser feito
por uma linha” (Sparovek et al., 2004, p. 20).
Considerando esta complexidade, pode-se afirmar que as áreas de transição ruralurbanas correspondem a um território em processo, cuja ocupação se dá de forma
diferenciada no espaço e no tempo. Diz-se um “território em processo”, pois uma vez
que é marcado como “de expansão urbana” já migra para a área rural mais próxima.
Geralmente não possui inércias de uso e é passível de mudanças.

2.2. As normas encontradas sobre áreas de transição rural-urbanas têm
flexibilizado as normas rurais para permitir usos dispersos
No âmbito do planejamento urbano há importantes lacunas em relação à
regulamentação das áreas de transição rural-urbanas. Santoro (2012) estudou os
planos diretores e leis de uso e ocupação de municípios no Estado de São Paulo e
afirma que as regulamentações municipais nestas áreas têm tido como objetivo
reconhecer ocupações dispersas – difíceis de serem caracterizadas como rurais ou
urbanas –, através da flexibilização da normatização rural, principalmente, da criação
de zonas de chácaras, sítios de recreio ou ranchos.
Segundo Reis Filho (2006), dispersão urbana pode ser definida:
- pelo esgarçamento crescente do tecido dos principais núcleos urbanos,
em suas áreas periféricas;
- pela formação de constelações ou nebulosas de núcleos urbanos e
bairros isolados em meio ao campo, de diferentes dimensões, integrados
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em uma área metropolitana ou em um conjunto ou sistema de áreas
metropolitanas;
- pelas mudanças no transporte diário intrametropolitano de passageiros,
que transformou as vias de transporte inter-regional, de tal modo que
estas se tornaram grandes vias expressas inter e intrametropolitanas;
- pela difusão ampla de modos metropolitanos de vida e de consumo,
também estes dispersos pela área metropolitana ou pelo sistema de áreas
metropolitanas, como ocorre em São Paulo (Reis Filho, 2006, p. 13).
O que o autor chama de ‘nebulosa de núcleos urbanos’ viria a ser uma dispersão de
ocupações urbanas sobre o rural rumo à urbanização total, onde campo e cidade se
fundirão em uma mesma estrutura, fragmentada e dispersa, de ocupação do solo.
Hoje, os limites entre cidades são tênues e a imagem é de continuidade, na escala
regional e de descontinuidade na escala urbana. Estas áreas, segundo o autor,
concentram-se

na

Macrometrópole

Paulistana,

formada

pela

conurbação

metropolitana, envolvendo as regiões de Campinas, Baixada Santista, Vale do
Paraíba e São Paulo.
Além desta caracterização, da urbanização dispersa, há a expansão de áreas com
baixa densidade, cuja ocupação tem expressão rural – são chácaras, sítio de recreio
ou ranchos – e possuem um caráter preservacionista em relação ao meio ambiente.
Estas áreas são mais facilmente encontradas nas cidades cujo espaço rural deve ser
preservado, por possuírem área de preservação de mananciais de abastecimento de
água, por serem estâncias hidrominerais ou turísticas, ou por possuírem outras
formas reconhecidas e normatizadas como de preservação ambiental (Santoro, 2014,
p. 3).
Santoro (2014) procura mostrar que as zonas de chácaras, sítios de recreio ou
ranchos, pela ambiguidade produzida na sobreposição de normas para o rural e para
o urbano, têm seus usos ameaçados pela possibilidade de expansão urbana mais
densa e sobre áreas protegidas. Para isso, analisa 100 leis territoriais no Estado de
São Paulo e mostra que permitem ocupações mais densas (com lotes menores que o
módulo rural); com menos infraestruturas (não precisam de todas as urbanas); com
diminuição da reserva legal ou sobre áreas de preservação permanente – próximo ou
sobre áreas repletas de cursos d’água, nascentes, lagos e represas –, por vezes
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promovendo desmatamento e ocupação do meio ambiente que presta serviços
ambientais importantes, na garantia dos aspectos de preservação que, ironicamente,
atraíram estes usos no início.
E estas são, em geral, as áreas onde se pretende fomentar o desenvolvimento da
agricultura familiar, de base agroecológica.
Um dos autores que trabalha uma nova concepção sobre o campo é Graziano da
Silva (1982), que aponta a necessidade de reformulação dos critérios de classificação
rural, segundo seus níveis de interação com as dinâmicas urbanas. No entanto, há
uma grande dificuldade de se planejar o espaço rural e traduzir em um plano com
regras de uso e ocupação do solo que venham a estimular a permanência da atividade
agrícola na área, superando a pressão da proximidade da cidade e a possibilidade de
transformar-se em urbano, afetando a permanência da atividade nessas regiões.
Santoro (2012) recupera a visão de Graziano da Silva (1997) sobre o rural, para
apontar as expectativas sobre este território e os desafios do regramento das zonas de
chácaras, sítios de recreio e ranchos.
Para a autora, Graziano da Silva (1997) traz a necessidade de se repensar o espaço
rural, que hoje não está apenas vinculado à evolução do mundo agrário, mas é palco
de mudanças multidimensionais, ou seja, não apenas mudanças da ordem econômica
ou social nem apenas mudanças do ponto de vista estrito da produção e/ou do
consumo, mas também mudanças culturais, nas relações com emprego urbano,
possibilidades de ir e vir cotidianamente. O rural vive a possibilidade de combinar
atividades agrícolas com não-agrícolas a partir destas mudanças.
Segundo o autor, no campo econômico é preciso incorporar a esfera da circulação
como parte das “novas formas”, mais especificamente, o capital financeiro agindo
sobre o rural, as commodities e seus reflexos na organização do espaço rural; e,
principalmente, o significado do atual processo que o autor chama de
“commoditization”, ou seja, o fato de as áreas rurais estarem crescentemente
associadas com atividades voltadas para o consumo, tais como lazer, turismo,
residência, preservação do meio ambiente etc. (1997, p. 4). Esta última mudança é
sentida a partir das novas ocupações sobre o espaço rural e trarão novos desafios para
o planejamento deste espaço.
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Em sua tese, Graziano da Silva resume as atividades não-agrícolas com importância
crescente no meio rural brasileiro como:
(1)a proliferação de indústrias, em particular, agroindústrias, no meio
rural. Este exemplo é presente em algumas normas municipais
observadas através de zoneamentos industriais próximos às rodovias;
(2)as atividades relacionadas à crescente urbanização do meio rural, com
moradia, turismo, lazer e outros serviços e a preservação do meio
ambiente. Neste caso, assistimos à proliferação de loteamentos fechados,
parques

temáticos,

shoppings

etc.,

que

aparecem

nas

normas

identificadas, geralmente através de zoneamentos específicos ou leis
buscando a regularização destas tipologias;
(3)a proliferação dos sítios de recreio, ou simplesmente chácaras, como
são chamadas no interior do Estado de São Paulo, cujo regramento sobre
este padrão de ocupação também se

mostrou frequente a partir dos

municípios estudados por Santoro (2012).
Chácaras são definidas como:
pequenas áreas de terra destinadas ao lazer de famílias de classe média
urbana, geralmente inferiores a 2 hectares, localizadas nas periferias dos
grandes centros urbanos, na orla marítima ainda não densamente povoada
ou em áreas próximas a rios, lagos, represas ou reservas florestais, e com
fácil acesso através das principais rodovias asfaltadas do país (Graziano
da Silva, 1997, p.12).
Sobre estas, o autor tem uma visão positiva. Afirma que:
(a) são poucas, embora subdimensionadas pelo INCRA; (b) muitas vezes
apresentam atividades produtivas de valor comercial; (c) e podem
contribuir para a conservação do que restou da flora local ou iniciarem
processos de reflorestamento; (d) expulsam “grandes culturas”, que
utilizam grandes quantidades de insumos químicos e de máquinas
pesadas; (e) dão uso a terras antes ocupadas com pequena agricultura
familiar, inclusive assalariando antigos posseiros e moradores do local
como “caseiros”, jardineiros, ou “outros guardiões do patrimônio
imobilizado na ausência dos proprietários”; (f) propõe uma forma de
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ocupação muito menos densa que a urbana, característica de grandes
conglomerados urbanos (Graziano da Silva, 1997, p. 12-13).
As Estatísticas Cadastrais do INCRA de 1978 revelam a existência de
inexpressivos 18.482 sítios de recreio, ocupando uma área total de
896.586 hectares, num total de mais de 3 milhões de imóveis e quase 420
milhões de ha em todo o país. Para o Estado de São Paulo, são apenas
9.094 imóveis, com uma área de 306.954 ha, num total de mais de 258
mil imóveis e 20 milhões de ha recadastrados naquela data. O INCRA
classifica como sítios de recreio apenas os imóveis sem declaração de
qualquer exploração agropecuária e não os classifica como atividades
não-agrícolas; ou seja, apenas aqueles com áreas de lazer. Embora uma
parte significativa das chácaras de recreio seja exclusivamente para lazer,
como é o caso dos “ranchos de pescaria”, é comum encontrar também - e
provavelmente são muito mais representativas - unidades que combinam
as atividades de fim de semana do proprietário e seus familiares com
alguma atividade produtiva - agropecuária ou não - do seu morador,
geralmente chamado de “caseiro”.
Muitas dessas chácaras de recreio apresentam atividades produtivas de
valor comercial considerável, ultrapassando até mesmo a ideia corrente
de “abater parte das despesas de sua manutenção”. Em 1995, uma
exposição desses pequenos imóveis rurais, realizada em São Paulo,
estimou em cerca de 70 mil os pequenos chacareiros com atividades
comerciais no Estado de São Paulo. Eles se dedicam principalmente à
criação de abelhas, peixes, aves e outros pequenos animais, produção de
flores e plantas ornamentais, frutas e hortaliças, atividades de recreação e
turismo (pesque-pague, hotel fazenda, pousadas, restaurantes, spas)
(Graziano da Silva, 1997, p. 12).
Conforme o autor, há expectativas em relação à superação dos problemas relativos a
esta tipologia, enfocando principalmente os problemas do mundo do trabalho, seu
objeto de estudo.
As chácaras de fim de semana representam, na nossa opinião, uma versão
“terceiro mundista” da política europeia das “duas velocidades”, onde se
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procura atribuir aos pequenos produtores das regiões desfavorecidas a
tarefa de guardiões da natureza, reservando às grandes explorações o
papel produtivo clássico. Infelizmente, até agora, tem sido dada maior
atenção à tarefa de coibir os aspectos negativos desse importante
fenômeno, como, por exemplo, a especulação imobiliária, a sonegação
fiscal e trabalhista, e o desvio de recursos do crédito rural, que ocorrem
com muita frequência (Graziano da Silva, 1997, p.13).
Certamente o autor não se refere como chácaras aos loteamentos fechados
disfarçados, cujo volume significa forte ocupação urbana sobre o rural, que
raramente possuem atividades produtivas. Estas tipologias dispersas se aproveitam
da migração das grandes culturas para outras regiões e da alta rentabilidade da terra
na mudança rural para urbana, e expandem-se sobre antigas “grandes culturas”, onde
nem mesmo havia mais agricultura familiar ou posseiros e moradores rurais.
Considerando estas diversas situações sob o mesmo guarda-chuva “chácaras” surgem
diferentes interpretações sobre como regularizar tal situação e planejar este território.
O que fazer com as chácaras ocupadas pelas famílias com rendas mais baixas ou
famílias que realmente utilizam os sítios com pequenas atividades agrícolas, como
nos mostra Graziano da Silva? É frequente que estes casos enfrentem dificuldade de
regularização de suas propriedades, principalmente quando há sucessões de
propriedades familiares, com heranças que geralmente envolvem o desmembramento
de uma gleba; e também quando a família não desenvolve a atividade produtiva e sua
renda provém de atividades urbanas. Enquanto isso, loteamentos urbanos para
famílias de maior renda com este padrão de lote buscam sua regularização através do
regramento, dentre outros, de condomínios urbanísticos (termo emprestado de Silva,
2010 [1982]), em diversos municípios.
Alguns planos diretores criam uma Zona Rurbana, cujo objetivo se traduz no
estímulo do planejamento de zonas urbanas ou de transição rural-urbana, para
produção agroecológica e agroindustrial, de base familiar ou associativa, criando
cinturões verdes e priorizando a economia solidária, o abastecimento e a segurança
alimentar e nutricional, bem como o manejo do território periurbano. Nesta zona são
admitidas chácaras de lazer, agricultura doméstica, criação de animais em pequena
escala, geralmente usos sujeitos a controle.
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A questão que este zoneamento “rurbano” traz é que não dialoga com as normativas
urbanas, nem rurais. E quando o faz, e define que a área é rural, termina por dispersar
a irregularidade por permitir lotes menores que o módulo rural. E quando define que
a área é urbana, torna os usos urbanos ameaçadores de um rural produtivo que seja
pouco rentável. Dissertaremos mais sobre isso no próximo item, ao abordar as
competências da União e dos municípios no planejamento e gestão urbanos.

2.3. Quem planeja as áreas de transição rural-urbanas

Um dos importantes desafios do planejamento das áreas de transição rural-urbanas
incide no debate sobre a quem cabe regrar este território.
Se for área rural, considera-se que esta ação é papel do governo federal, do INCRA,
uma vez que é quem determina o tamanho mínimo de lote que, no Estado de São
Paulo, por exemplo, corresponde entre 10 e 20 mil m2.
O Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), no art. 4º, incisos III e II, define Módulo Rural
como a área rural fixada a fim de atender às necessidades de uma propriedade
familiar, um imóvel que possa ser diretamente explorado por uma família para lhes
garantir a subsistência e viabilizar sua progressão socioeconômica. Trata-se de uma
unidade de medida agrária, expressa em hectares, que busca refletir a
interdependência entre a dimensão, a situação geográfica do imóvel rural, a forma e
as condições do seu aproveitamento econômico. O módulo rural significa então a
dimensão mínima de um imóvel rural caracterizado como propriedade familiar.
Já a Lei Federal nº 5.868/72, art. 8º, determina a impossibilidade da divisibilidade do
módulo rural em área de tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou
da fração mínima de parcelamento fixada.
Art. 8º. Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do artigo 65,
da Lei n.º 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural
poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do
módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento
fixada no parágrafo 1º deste artigo, prevalecendo a de menor área (Lei
Federal nº 5.868/72, art. 8º).
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No entanto, é nos planos ou zoneamentos municipais que se abre a possibilidade de
parcelamentos tipo chácara ou sítio de recreio sobre áreas urbanas, admitindo que os
parâmetros de lote, em muitos casos, seriam menores que o módulo rural (Instituição
Especial INCRA no 50, de 26 de agosto de 1997) . Alguns municípios, ainda, ao
criarem áreas de expansão urbana, o fazem através de macrozonas em área rural
sobre as quais era possível parcelar com parâmetros urbanos sobre área rural.
Em relação à condição que o nível municipal tem de destinar e restringir áreas para a
produção agrícola, estudo sobre as competências constitucionais, Saule Jr. (2004)
defende a autonomia do município para legislar sobre o seu território, envolvendo as
áreas rurais e as áreas de proteção ambiental.

2.4. Nem sempre uma boa opção para a preservação do meio ambiente natural

Nem sempre a ocupação com chácaras, sítios ou ranchos é uma boa opção para áreas
a serem preservadas. As normas estudadas por Santoro (2012) mostram que há, por
um lado, uma redução do tamanho do lote mínimo rural através da adoção de
parâmetros urbanos mais generosos. Por outro, há uma redução da exigência de
infraestruturas mínimas a serem instaladas, culminando em casos de adensamento
urbano sobre áreas com infraestrutura rural, cujos efeitos podem gerar poluição das
águas e consequências perversas à saúde pública e ao meio ambiente, principalmente
em área de mananciais. Os parcelamentos do solo associados às chácaras têm
ignorado as restrições ambientais federais, mesmo que se aproveite das mesmas para
o seu desenvolvimento.
Há exemplos de permissão de ocupação em áreas com restrição de ocupação pela Lei
Federal de Parcelamento do Solo (Lei Federal 6.766/79, art. 3º) ou pelo Código
Florestal (tanto pelo antigo, Lei Federal no 4.771/65, como pela lei que regrou sua
modificação, Lei no 12.651/12), permitindo a ocupação de áreas alagáveis, beira de
represas, redução das áreas de reserva legal, através de leis municipais. Além de
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deixarem claro que, mesmo com lotes com dimensões urbanas, portanto densidade
mais alta, a infraestrutura neste tipo de parcelamento pode ser reduzida.
Santoro (2014) traz exemplos. Aponta que o município de Serrana, por exemplo,
associou estes usos com a manutenção do meio ambiente, propondo chácaras em
áreas alagáveis. Além de possibilitar a ocupação de áreas frágeis, protegidas de
qualquer forma de desmatamento por leis federais como o Código Florestal, associa
a possibilidade de ocupar com chácaras, de forma precária, sem a necessidade de se
ter toda a infraestrutura que um parcelamento do solo urbano exigiria.
No caso de chácaras ou sítios de recreio, o regramento de Ribeirão Preto permite
uma redução das reservas de sistema de áreas verdes – mínimo de 10% na Zona de
Urbanização Controlada (onde hoje se concentram os condomínios fechados, na
região Sul da cidade, cujo percentual corresponde a 20%) e mínimo de 20% na Zona
de Urbanização Restrita. Além disso, permite que as ruas locais não sejam
pavimentadas (apenas as arteriais, principais e coletoras), desde que tenham uma
declividade baixa (Santoro, 2014).
Outro exemplo é Sorocaba, que deixa claro ao definir sua Zona de Chácaras Urbanas
que compreende as áreas localizadas nos limites da área urbanizável, sem previsão
de atendimento por rede pública de esgotos, sendo inteiramente contida nos
principais mananciais internos ao município. No caso, o plano designa para as
normas de parcelamento do solo os limites da variedade de usos, o quanto pode ser
ocupado, de forma que venha a estimular altas taxas de permeabilidade do solo e
exigir que tenham sistema próprio de esgotos, independente do sistema público (o
que nem sempre é construído e cuja manutenção é difícil e custosa) (Santoro, 2014).
Ainda há casos onde as chácaras são permitidas, mas não há uma definição de
parâmetros para as zonas que podem recebê-las. Tatuí é um município que permite
em toda a sua área rural a presença de chácaras. Subentende-se que podem receber
parcelamentos de todos os tamanhos, possibilitando um rural integralmente como
área de expansão urbana.
Nesta direção, uma diretriz para as normas que incidem sobre o território que irá
fomentar a agricultura familiar é a necessidade de se respeitarem as regras federais,
estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente, não podendo ser menos
restritivo. A estratégia, portanto, deve ser a permissão apenas de produção de base
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agroecológica; em vários lugares do país, pelo lado dos agricultores, está em curso
um processo de transição para a agroecologia, principalmente quando localizados em
áreas de mananciais.
A difusão da agroecologia em regiões metropolitanas pode contribuir para uma
melhor interação entre o espaço natural e social e uma rearticulação do equilíbrio de
ecossistemas urbanos, através da conservação dos recursos naturais (água, solo e
biodiversidade), da manutenção de áreas permeáveis, da ampliação das áreas verdes,
da ciclagem de resíduos, além da diminuição dos riscos decorrentes das recentes
mudanças climáticas. A produção agroecológica nas metrópoles, de modo
descentralizado, pode também alterar a relação da população com o alimento,
ampliando a disponibilidade local e o acesso a alimentos saudáveis, favorecendo a
relação direta entre consumidoras/es e produtoras/es e uma maior autonomia
financeira das agricultoras/es familiares.
Dentre as consequências de maior aproximação entre as dimensões da produção e do
consumo, pode-se mencionar também a possibilidade de maior conhecimento por
parte do consumidor sobre o que e como estamos nos alimentando, ampliando o
conhecimento sobre os fatores sociais, culturais e ambientais que influenciam o
padrão alimentar (Costa, 2011). Em síntese, a demanda pelo uso agrícola do solo
urbano e metropolitano pode contribuir nas conexões entre os debates sobre a
importância da qualidade de vida nas cidades, sua relação com o valor de uso do
espaço urbano e a função social da propriedade (Almeida, 2011, p. 11-12).
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EXPERIÊNCIAS

QUE

DIALOGAM

COM

A

AGRICULTURA

FAMILIAR NA REGIÃO METROPOLITANA DA SÃO PAULO

3.1. A volta da área rural no Plano Diretor de São Paulo

O Plano Diretor Estratégico recém-aprovado de São Paulo (Lei no 16.050/14) é um
exemplo na direção do reconhecimento da importância destes cuidados. O extremo
Sul do município possui cerca de 425 agricultores cadastrados pela Prefeitura; 30
deles são orgânicos ou em processo de transição para a agricultura orgânica. São eles
que oferecem suas hortaliças sem veneno nas feiras orgânicas da cidade – do Parque
da Água Branca, Modelódromo (próximo ao Parque do Ibirapuera), Parque Burle
Marx, entre outros –, que pedem para ter sua atividade reconhecida e promovida.
Foi através desta leitura socioterritorial da zona rural, técnica e participativa, que o
diagnóstico de que estas áreas são produtivas apareceu. Estas leituras devem ser
replicadas por outros planos diretores. É muito comum que os planos restrinjam-se às
zonas urbanas, quando o Estatuto da Cidade estendeu a regulação do território a toda
a extensão do município, seja área urbana ou rural.
No processo de revisão do plano diretor, os agricultores defenderam a delimitação
como área rural das localidades onde já se desenvolve a agricultura familiar, como
uma estratégia de contenção da expansão urbana, evitando a expansão dos
condomínios e loteamentos, entre outros usos urbanos que ameaçam a sua atividade,
e também para obterem acesso a apoios e financiamentos com vistas a melhorar e
ampliar seu potencial de ação.
São eles também os guardiões da água, pois precisam de água limpa para a sua
atividade, ajudando a preservação dos mananciais de abastecimento de água de São
Paulo.
Em meio às propostas consta a defesa da ruralidade como modo de vida e cultura e a
possibilidade de reconhecimento do novo rural, multifuncional, que envolve também
atividades não-agrícolas, como turismo, que são alternativas complementares à
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sustentabilidade econômica deste território rural, fundamental para a sobrevivência
da metrópole.
Obtiveram, como consequência, a recriação da Zona Rural, delimitada sobre duas
macroáreas, preparando a região para uma política de desenvolvimento econômico
voltada para atividades rurais, de turismo e outros usos sustentáveis. Não basta ter
normas: é necessário pensar a complementaridade da renda para manutenção da
atividade, e a atividade turística foi reconhecida como uma opção. Para estas áreas,
estar em zona rural faz diferença e viabiliza a obtenção de financiamentos para a
produção agrícola, além de evitar a pressão pela instalação de usos urbanos sobre
estes imóveis, colaborando com a preservação do meio ambiente.
Adicionalmente, o Plano cria a possibilidade de se utilizar o instrumento do
pagamento por serviços ambientais e prevê apoio à regularização fundiária nas zonas
rurais do município de São Paulo. Com isso, pretende realizar políticas que
possibilitem a permanência dos agricultores em suas terras com qualidade de vida,
contribuindo para a manutenção do caráter rural, inibindo a expansão urbana e,
consequentemente, contribuindo também para a conservação das áreas de mananciais
e dos remanescentes de Mata Atlântica.
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Mapa – Onde está a atividade agrícola de São Paulo

Fonte: PMSP, 2014.

3.2. Os desafios para implantar agricultura familiar agroecológica em Embu
das Artes

Um exemplo dos desafios para implantar agricultura familiar agroecológica ficou
evidente na caracterização dos pequenos produtores agrícolas localizados na área
periurbana do município do Embu das Artes, realizada como parte integrante do
projeto de pesquisa “Agricultura Urbana, Promoção da Saúde e Segurança Alimentar
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e Nutricional no município do Embu das Artes”, desenvolvido pela FSP/USP, com
apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
O uso do solo na região é uma combinação de grandes áreas desocupadas, áreas de
vegetação, chácaras, condomínios residenciais de médio e alto padrão, pequenas
áreas de cultivo de flores e produtos agrícolas e áreas de reflorestamento. Por meio
de entrevistas realizadas com as famílias agricultoras foi possível identificar as
características desse segmento. São famílias proprietárias da terra, descendentes de
imigrantes japoneses. Cultivam basicamente hortaliças e flores; contam com a mão
de obra familiar, podendo contratar mão de obra de terceiros em determinadas
épocas ou para certas funções. A produção dessas famílias é destinada à venda ao
Ceasa/SP e nenhuma delas, na ocasião das entrevistas, fornecia para o próprio
município. Em termos de escolaridade, os chefes de família têm o ensino
fundamental, mas os filhos estudam visando à qualificação para o desenvolvimento
de outras atividades. No que se refere aos impostos, com exceção de um proprietário
que paga apenas ITR, os demais pagam ambos, ITR e IPTU, com desconto. Quando
indagados em relação ao governo, é consenso a pouca colaboração da instância
municipal e/ou estadual, mas se mostram favoráveis ao desenvolvimento de uma
parceria, visando ao fornecimento de sua produção para as compras públicas.
Apresentando uma heterogeneidade no uso e ocupação do solo, ao menos três tipos
de interesses são comuns nessas regiões do entorno rural e urbano: (i) um que
prioriza a ocupação produtiva da área, (ii) outro que a associa ao consumo, ao lazer,
ao turismo e a uma melhor qualidade de vida, principalmente nas grandes metrópoles
e (iii) um terceiro que a vê como um patrimônio ambiental a ser preservado
(Rodrigues, 2009).
O Plano Diretor é o instrumento de gestão do espaço no âmbito municipal que define
as diretrizes urbanísticas, a ordenação do cumprimento das funções sociais da cidade,
as normas para a expansão territorial, a definição de zonas de uso do solo e redes de
infraestrutura.
Assim como a questão ambiental ganhou importância no campo do planejamento
urbano, a temática alimentar, nos últimos anos, vem-se afirmando enquanto
necessidade básica, e a promoção do acesso a uma alimentação saudável uma função
social da cidade, integrante da política urbana e territorial.
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Assim, na medida em que o direito à alimentação adequada e saudável situa-se ao
lado do direito à terra, à água e ao meio ambiente, constituindo funções
socioambientais dessas áreas, e, considerando-se a diminuição crescente das áreas
produtivas dessas regiões de transição, consequência do aumento do valor da terra
periurbana, tais fatores justificam uma intervenção pública nas áreas de transição
rural-urbanas, com vistas ao reconhecimento formal da atividade agrícola. É de
fundamental importância associar uma política municipal de agricultura periurbana
ao Plano Diretor Municipal, visando à maior integração entre a produção,
abastecimento e consumo de alimentos no âmbito local.
Por outro lado, a construção de circuitos de proximidade apresenta desafios na
aproximação do segmento dos pequenos produtores locais com a questão ambiental,
na busca de uma agricultura sustentável, e para isso devem ser criadas condições de
assistência técnica, acesso ao crédito e o desenvolvimento do associativismo para a
ampliação das potencialidades locais.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pergunta que origina este artigo é: a forma como serão disponibilizados os
alimentos demandados por uma população cada vez mais urbanizada é uma
preocupação para as políticas públicas? Como se conjuga o Direito à Alimentação
Adequada e Saudável e o Direito à Cidade?
No caso da agricultura urbana e periurbana, muitos municípios não dispõem de
tradição de planejar políticas próprias e desenvolver diagnósticos locais que
subsidiem a tomada de decisões, sendo fortemente direcionados pelos processos
desencadeados sobretudo pelo Governo Federal.
Procurou-se problematizar o desafio de articular planejamento das áreas urbanas e
rurais de forma a aproximar o desejo pela implantação da agricultura agroecológica
dos parâmetros e instrumentos do planejamento territorial, para a obtenção de modos
de vidas mais saudáveis e sustentáveis.
A incorporação do direito humano à alimentação no planejamento do território rural
e a promoção da garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)
passam pela promoção da reforma agrária, da agricultura familiar, de políticas de
abastecimento, de incentivo às práticas agroecológicas, dentre outros aspectos.
Agradecimento
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ampla gama de significados apresentados nos diferentes projetos da pesquisa
“Agricultura Urbana e Segurança Alimentar e Nutricional no Município do Embu
das Artes” apontou as muitas dimensões que permeiam a temática da agricultura
urbana e periurbana(AUP).
No escopo da pesquisa, o recorte dos artigos procurou aprofundar a investigação
sobre três eixos associados à Agricultura Urbana e Periurbana (AUP), a saber: os
Serviços de Saúde na Atenção Básica, o Abastecimento Alimentar local e o
Planejamento territorial, na perspectiva da Promoção da Saúde e da Segurança
Alimentar e Nutricional.
Neste capítulo sistematizaremos algumas questões referentes a esses três eixos e
procuraremos avançar na abordagem das possibilidades de interações entre eles.
Antes, porém,cabe recuperar as conexões entre a AUP e a segurança alimentar e
nutricional, apontadas na introdução, que desde a II Conferência Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN), em 2004, vem construindo um campo
de convergências no âmbito conceitual e também de objetivos.
Associado às ações ligadas à estruturação do Sistema Nacional de Segurança
Alimentar (SISAN), o tema permanece junto à Câmara Interministerial de SAN
(CAISAN), que vem encaminhando de forma articulada com o Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) a forma institucional mais adequada
para sua reintegração no conjunto das políticas relacionadas à SAN.
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4.1. SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA

No campo da Promoção da Saúde, a perspectiva potencializadora de autonomia e de
autocuidado atestada na mobilização de usuários e profissionais das Unidades
Básicas de Saúde em torno da atividade da horta e as repercussões positivas na saúde
colocam em pauta ao menos três aspectos; a necessidade de sua legitimação como
atividade complementar, fundamentalmente por sua dimensão terapêutica; também a
oportunidade que a implantação da atual política de plantas medicinais e
fitoterápicos representa no sentido de impulsionar não só a formação de grupos
produtivos locais como a oportunidade de desenvolvimento de processos educativos
participativos no interior das UBS; por último, coloca em questão as formas pouco
atrativas, de abordagem do tema da alimentação saudável, realizada pela área da
Promoção da Saúde nesses equipamentos.
Como uma situação característica de periferia de regiões metropolitanas, há uma
conjugação de fatores determinantes da mortalidade, onde a violência aparece como
principal causa de morte externa, ao lado do crescimento das ocorrências de mortes
por doenças cardiovasculares.
No que se refere à segurança alimentar e nutricional, foram encontradas dez famílias
em situação de Segurança Alimentar (67%), quatro com Insegurança Alimentar Leve
(27%) e uma com Insegurança Alimentar Moderada (7%). Foram identificados seis
usuários que possuíam horta em suas casas (40%) e entre as variedades mais
cultivadas estavam temperos (83,3%), plantas para uso medicinal (16,7%), hortaliças
(16,7%) e frutas (16,7%). A colheita das hortas domiciliares era compartilhada com
vizinhos e familiares. Dos quinze usuários entrevistados, 93,3% manifestaram
interesse em consumir alimentos de hortas do bairro e, entre as principais
dificuldades encontradas em consumir alimentos de hortas da região, 44,4%
relataram a falta de iniciativas desse tipo no bairro e 44,4% a dificuldade de acesso
às hortas existentes. 71,4% relataram ter passado a consumir mais frutas e hortaliças
após participar do projeto. Sobre o consumo alimentar, 60% consumiam

	
  

164	
  

regularmente frutas ou sucos de frutas naturais e hortaliças. Já quanto ao consumo
recomendado destes alimentos, 40% tinham essa prática.
A meta colocada pela atual gestão do município do Embu das Artes/SP, em seu
relatório de 2012, de reduzir a morbidade e a mortalidade e seus determinantes
através da Promoção da Saúde, melhoria da qualidade de vida, intersetorialidade,
empoderamento e conscientização para as práticas e comportamentos saudáveis, no
enfrentamento das iniquidades e desigualdades (Prefeitura Municipal do Embu,
2013), determina, dentre outros fatores, a necessidade de desenvolver atividades no
campo da Promoção da Saúde, que possam colaborar na reversão do quadro de
mortes consideradas evitáveis.
Como vimos, a participação crescente das doenças crônicas não transmissíveis no
perfil de morbimortalidade da população e o aumento da prevalência do excesso de
peso e obesidade caracterizam o processo de transição epidemiológica e são
associados, dentre outros fatores, às transformações do sistema alimentar nas últimas
décadas.
Para a área da saúde, as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são um dos
maiores problemas de saúde pública na atualidade. Adquirindo um caráter
epidêmico, as DCNTs representam custo alto para o setor saúde, por serem doenças
de longa duração. São responsáveis não só pelo maior número de óbitos, como
também pelas despesas com assistência hospitalar, no Sistema Único de Saúde
(SUS). As doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias crônicas e
diabetes, entre outras, respondem pela maior parcela de despesas com assistência
hospitalar no SUS, totalizando cerca de 75% dos gastos com atenção à saúde (MS,
2013).
As DCNTs também repercutem na economia, provocando, segundo o Ministério da
Saúde, um impacto anual de 1% no PIB do Brasil e de 2% no PIB da América
Latina, segundo estimativa da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Isso
porque as doenças levam à redução da produtividade no trabalho, afetando a renda
das famílias (MS, 2013).
Neste sentido, cabe menção à iniciativa da Organização Mundial da Saúde, em 2005,
de criar a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde (CSDH), com o objetivo
de promover uma tomada de consciência em nível global sobre a influência dos
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determinantes sociais na situação de saúde de indivíduos e grupos populacionais, e
sobre a necessidade de combater as iniquidades em saúde, uma vez que, a situação
não depende exclusivamente das ações e serviços de saúde, pois a carga de doenças
está relacionada às condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham e são
moldadas pelas condições econômicas, culturais, sociais e ambientais (Sobral;
Freitas, 2010).
Ainda que sua natureza multicausal dificulte o dimensionamento da participação
específica desse indicador na melhoria integral da saúde, a alimentação saudável
constitui um dos fatores protetores para a ocorrência de doenças crônicas.
No Brasil é ainda modesta a porcentagem de adultos (20,7%homens e 30,8%
mulheres) que consomem a quantidade recomendada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) de ingestão diária de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças
(WHO 2003), o que equivale, aproximadamente, ao consumo diário de cinco porções
desses alimentos (MS, 2014).
Considerando-se que as DCNT podem ser prevenidas, sendo que a eliminação dos
fatores de risco pode extinguir pelo menos 80% das doenças cardiovasculares, dos
casos de diabetes tipo 2 e Acidente Vascular Cerebral (AVC) e 40% dos casos de
câncer e, além disso, as intervenções de prevenção custam pouco e obtêm-se
resultados positivos (MS, 2006), é estratégica a inclusão de projetos de agricultura
urbana na perspectiva da alimentação saudável e do autocuidado em saúde nas
UBS’s como uma ação de Promoção da Saúde.
A proposta alinha-se a diversas metas colocadas pelo Plano Nacional de
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2011-2022, no sentido de
deter o crescimento de excesso de peso e obesidade em adultos; de aumento da
prevalência de atividade física; e de aumento do consumo de frutas e hortaliças, de
18,2% (2010) para 24,3% (2022) (Malta e Silva, 2013).
Além disto, anualmente, o Departamento de Doenças e Agravos Não Transmissíveis
e Promoção da Saúde realiza um fórum do Plano de Ações Estratégicas para o
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 20112022, com o objetivo de discutir e acompanhar as intervenções integradas de saúde
pública para vigilância das DCNT e suas repercussões na tendência de
morbimortalidade no Brasil.No III Fórum de Monitoramento do Plano de
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Enfrentamento das DCNT, em agosto de 2013, em Brasília, técnicos dos estados e
capitais responsáveis por vigilância e assistência das doenças crônicas não
transmissíveis e Promoção da Saúde, além de representantes de sociedades médicas,
associações, instituições de ensino e pesquisa e organizações não governamentais
definiram como objetivo do plano, no eixo da Promoção da Saúde, fomentar
iniciativas intersetoriais no âmbito público e privado, visando ao desencadeamento
de intervenções e ações articuladas, que promovam e estimulem a adoção de
comportamentos e estilos de vida saudáveis, constituindo prioridades no âmbito
nacional, estadual e municipal. Recomendam abordar as condições sociais e
econômicas no enfrentamento dos fatores determinantes das DCNT e proporcionar à
população alternativas relativas à construção de comportamentos saudáveis ao longo
da vida.
Das estratégias definidas destacam-se as que reforçam a importância da prática do
cultivo de alimentos em meio urbano. São elas: criar estratégia de comunicação com
o tema de Promoção da Saúde, prevenção de DCNT e seus fatores de risco e
promoção de modos de vida saudáveis; estimular a construção de espaços urbanos
ambientalmente sustentáveis e saudáveis; articular ações para prevenção e para
controle da obesidade; implantar um modelo de atenção integral ao envelhecimento
ativo; ampliar e fortalecer as ações de alimentação saudável (MS, 2013).
A implantação de hortas comunitárias em UBS revelou-se também uma estratégia
para a promoção da alimentação saudável não só dos usuários das UBS como
também dos funcionários e profissionais de saúde. As hortas possibilitam o resgate
de hábitos e práticas alimentares tradicionais, a produção de alimentos para o próprio
consumo, o desenvolvimento de habilidades culinárias, o aumento da variedade na
alimentação e maior convívio comunitário nas refeições. As dificuldades e
potencialidades encontradas indicaram possíveis diretrizes para a institucionalização
da atividade das hortas nas UBS alinhada aos valores da Promoção da Saúde, com
base na reflexão produzida por gestores e usuários participantes do estudo2.
2

Relatório de Pesquisa: “Agricultura Urbana, Promoção da Saúde e Segurança
Alimentar e Nutricional no Município do Embu das Artes”. FAPESP 2014, p.03.
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Por outro lado, a prática do cultivo de alimentos e plantas medicinais mostrou-se
uma atividade complementar ao tratamento da medicina convencional realizado no
interior das UBS, principalmente em relação às doenças crônicas.
O estudo apontou também a importância estratégica de se refletir sobre a forma de
introdução das PIC, onde os aspectos da participação, da troca de conhecimentos e
do envolvimento em práticas de cultivo de plantas medicinais e comestíveis,
realizado coletivamente, foram elementos determinantes para a promoção de hábitos
saudáveis e para a aquisição de uma visão mais integral da saúde.
Em síntese, a atividade de cultivo de alimentos mostrou-se capaz de conjugar
simultaneamente as estratégias de tratar, prevenir e promover a saúde.
No entanto, ao lado dos aspectos potencializadores, a introdução da horta como uma
atividade de Promoção da Saúde apontou limites em sua implementação, discutidos
no Manuscrito I do capítulo três.
De maneira geral, tais limites demonstram a necessidade de se avançar no
desenvolvimento de “capacidades” por parte do governo para a inserção da
agricultura urbana como política pública no nível municipal.
Ao estudar o ambiente institucional dos governos, o pesquisador chileno Carlos
Matus (2006), especialista em planejamento estratégico, propõe avaliar a ação do
Estado no que se refere a: projeto e capacidade de governo e governabilidade do
sistema. Em relação ao vértice “capacidade de governo”, o autor

situa não só a

capacidade técnica dos funcionários, mas todo o sistema de planejamento e
execução.
Uma dimensão é a capacitação em si, de funcionários públicos e gestores. Ainda que
fundamental, isoladamente ela não é suficiente. A destinação de recursos, a criação
de um lócus institucional, a promulgação de um decreto municipal e a viabilidade de
parcerias de mais longo prazo com organizações sociais são fatores que ampliam a
perspectiva, adensando a capacidade do governo de efetivar a política, e não apenas
ações isoladas.
Pelos resultados levantados, um programa de Agricultura Urbana e Periurbana
(AUP), em nível municipal, deve contemplar um conjunto de ações associadas à sua
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implantação ao Nível da Atenção Básica, como uma diretriz estratégica no campo da
saúde.
No entanto, ainda é necessário aprofundar quais são os arcabouços e instrumentos
necessários à sua institucionalização, no nível da Atenção Básica e quais são as
capacidades necessárias para sua efetivação.

4.2. ABASTECIMENTO ALIMENTAR

A caracterização do ambiente alimentar no entorno das hortas estudadas compõe um
segundo eixo de questões, que diz respeito à dimensão do abastecimento alimentar
em meio urbano, onde a questão da desigualdade no acesso à alimentação saudável é
um aspecto central.
Como um tema chave para a SAN, Maluf (2006) destaca dois aspectos principais do
campo do abastecimento: seus impactos na composição do consumo das famílias em
termos de preços, quantidade, qualidade e diversidade dos alimentos oferecidos e a
relação que estabelece com a produção e a distribuição de alimentos.
Frente à alienação cada vez maior com relação ao que comemos, à possibilidade de
escolha sobre o que plantar, quando colher e comer, propiciada pela atividade da
horta, carregam elementos de autodeterminação que, segundo Gohn (2004), é um
princípio fundamental num processo de autonomia. Cabe lembrar, segundo a autora
que, se por um lado não se muda a sociedade apenas com a participação no plano
local, é a partir dessas forças emancipatórias locais, geradas por maior coesão social,
solidariedade e construção de laços de pertencimento e identidade que se dá a
transformação social (Gohn, 2004).
No entanto, o acesso às plantas medicinais, frutas e hortaliças e as ações educativas
de incentivo à alimentação saudável e ao autocuidado por meio da atividade da horta,
realizadas no interior das UBS, restritas às famílias atendidas pelo distrito, podem ser
complementados com ações públicas de acesso à alimentação saudável, de caráter
universalizante, por meio do desenvolvimento de ações públicas de abastecimento.
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Isoladamente, ainda que os alimentos produzidos possam significar uma redução no
orçamento familiar, a prática do cultivo de plantas medicinais e alimentícias para
autoconsumo em espaços institucionais ou fora deles não é suficiente para a garantia
de alimentação saudável e, portanto, não pode constituir-se como única alternativa de
acesso, principalmente a frutas e hortaliças.
Em diversas prefeituras, a exemplo de Curitiba e Belo Horizonte, as atividades de
agricultura urbana integram um conjunto maior de ações, de uma política municipal
de abastecimento.
Os resultados da pesquisa sobre o ambiente alimentar na região estudada mostram
que o discurso da Promoção da Saúde promovido no interior das UBS encontra forte
oposição nas características do cenário alimentar a que a população tem acesso no
seu entorno, onde a crescente penetração dos produtos industrializados no ambiente
do varejo local, aliada à pressão exercida pela mídia e, simultaneamente, a ausência
de políticas públicas de abastecimento alimentar são fatores que colaboram na
indução de um determinado padrão alimentar.
Vimos na introdução a importância da renda como um fator determinante nas
escolhas da população em relação à alimentação.Na distribuição das despesas, na
faixa de menor renda, a alimentação ocupa o segundo lugar, depois da habitação,
consumindo 32,68% das despesas, três vezes mais do que na faixa de renda mais alta
(9,04%). Somando-se os itens Habitação e Alimentação, eles respondem por cerca
de 70% das despesas de quem recebe até R$ 400 e, na faixa de mais de R$ 6 mil,
cerca de 31,83% (POF, 2008-2009).
A seleção de alimentos é influenciada também por outros aspectos, incluindo sabor,
preço, conveniência, conhecimento e disponibilidade (Glanz et al, 1998).
Para melhor caracterização da disponibilidade de alimentos no ambiente alimentar
localizado na região do entorno das Unidades Básicas de Saúde, foram pesquisados
os estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, os tipos de
estabelecimentos, sua distribuição, os preços médios de F&H, sua frequência de
aquisição, os locais de compras, o meio de transporte utilizado e a distância de
deslocamento.
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É importante compreender como esses aspectos afetam a seleção de alimentos para
traçar estratégias visando à melhoria na saúde da população. A procura de alimentos
que sejam mais próximos de sua forma natural e que prejudiquem menos a saúde é
um fato que começa a despertar interesse na vida das pessoas (Miranda e Carvalho,
2009).
A localização dos comércios de venda de alimentos é outro fator determinante que
deve ser observado para avaliar o acesso à alimentação adequada e saudável. Os
moradores de bairros mais pobres, muitas vezes por não terem acesso a transportes,
dependem de lojas próximas de suas residências como a principal fonte de alimentos
(Moore e Roux, 2006) e, na maioria das vezes, têm maior exposição a alimentos com
alta densidade energética disponíveis em pequenos comércios, como lojas de
conveniência (Drewnowski e Specter, 2004). Assim, torna-se necessária a existência
de estabelecimentos que comercializem alimentos saudáveis perto das casas,
principalmente em bairros onde os moradores fazem muitos trajetos a pé (Glanz et
al.,2007). Uma recente revisão feita nos EUA sobre o tema pôde concluir que os
moradores que têm acesso a supermercados em seus bairros tendem a ter dietas mais
saudáveis, incluindo maior consumo de frutas e hortaliças, o que pode ser um dos
fatores que estão relacionados com menores taxas de sobrepeso e obesidade (Larson
et al., 2009). Apesar de os supermercados oferecerem uma grande variedade de
alimentos não saudáveis, eles ainda parecem ser relativamente bons indicadores de
disponibilidade de alimentos saudáveis, porque, comparados a outros locais de venda
de alimentos, tendem a oferecer maior volume de escolhas saudáveis e, muitas vezes,
a preços inferiores (Andreyeva et al., 2008; Franco et al., 2009).
A identificação das características tanto do macro quanto do microambiente
alimentar amplia a compreensão da interação entre o ambiente e o comportamento
alimentar da população (Gustafson, 2012); o que o consumidor encontra e seu preço
dentro e ao redor dos estabelecimentos que comercializam alimentos influenciam na
sua escolha (Glanz et al., 2005).
Comumente tratado pelo ângulo da produção e da distribuição de alimentos, há
poucos estudos sobre a dimensão urbana do abastecimento na ótica da segurança
alimentar e nutricional e menos ainda sobre ações públicas relacionadas ao setor do
pequeno varejo. A perversidade encontrada no ambiente alimentar do pequeno varejo
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da região é fruto de um modelo excludente, conforme Maluf (2000, p.22), onde “um
número expressivo de produtores e fornecedores de baixa renda ofertam alimentos
com pouca qualidade a um contingente também expressivo de consumidores de
baixa renda”.
A mudança das práticas alimentares é mais difícil na ausência de ambientes
favoráveis. O ambiente alimentar é afetado por diferentes fatores, incluindo os canais
de distribuição, assim como as percepções e conhecimentos dos proprietários das
lojas
(Franco et al., 2008). Na procura de minimizar seu gasto com alimentos, famílias de
baixa renda acabam fazendo escolhas alimentares menos saudáveis com maior
densidade energética, pensando em atingir a necessidade energética mínima,
considerando sua condição orçamentária (Monsivais, 2012).
Conforme Mafra (2004), quando o direito à alimentação não é garantido pelo Estado
o cidadão se encontra numa condição em que deve buscar suprir suas necessidades
alimentares por meio dos mecanismos de mercado. Os direitos que passam a ser
garantidos são os do consumidor, e não mais os direitos dos cidadãos, no sentido de
o Estado prover a alimentação da população, pelo menos daquelas mais vulneráveis,
social e biologicamente.
A visão da alimentação como um direito afirma a responsabilidade do poder público
de intervir para proteger as famílias contra a fome ou contra a alimentação
inadequada. Outra implicação política de tal visão é que não se pode prescindir da
decisão governamental de intervir no mercado de forma a garantir padrões de
produção, distribuição e de consumo adequados, articulados e acessíveis a toda a
população (Coelho et al., 1996). Um imperativo da política de abastecimento e
segurança alimentar é que, sem substituir a iniciativa privada, o Estado possa
aprimorar sua capacidade “de intervir no mercado de alimentos, seja na indução da
concorrência nos setores oligopolizados, seja na inibição de práticas especulativas
presentes, sobremaneira nos mercados atacadistas de produtos agroalimentares”
(Lavinas e Maluf,1992).
Para Coelho et al. (1999), citados em Mafra (2004), o município tem funções
importantes a desempenhar numa política de abastecimento, embora na Constituição
de 1988 a clareza deste papel tenha sido obscurecida pela indefinição de
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responsabilidades dos diferentes níveis de governo. Dentre as principais funções que
podem ser desempenhadas pelos municípios na área alimentar destaca-se a
intervenção nos mercados locais de alimentos, principalmente de hortigranjeiros e
alimentos básicos. Mais do que uma possibilidade, trata-se hoje de uma necessidade
a ser desenvolvida pelos municípios, hajam vista as consequências do processo de
desmonte das estruturas de abastecimento ocorridas no país (Mafra, 2004).
A incorporação da segurança alimentar e nutricional pelo setor de comercialização e
distribuição de alimentos sob a ótica da saúde impõe revisões em procedimentos
relacionados à qualidade nutricional e sanitária do alimento, para que esses
equipamentos se consolidem como instituições promotoras de saúde (Burlandy,
2004)
Do ponto de vista dos equipamentos de abastecimento, os supermercados vêm
disputando, nos últimos anos, a participação na venda de frutas, verduras e legumes
com as feiras, mercados e sacolões; segundo Galleazi(1993), diversas redes
realizaram adaptações para atender o consumidor de menor renda, com vistas a
expandirem-se em regiões de periferia. Mesmo assim, talvez por possuírem maior
capilaridade, não é desprezível a participação dos equipamentos de feiras e sacolões,
conforme indicam os resultados da pesquisa. Porém a baixa qualidade e a restrição
do preço são desafios a serem superados.
Os resultados da pesquisa atestam a necessidade de aprofundar os estudos sobre as
condições de inserção dos pequenos varejistas no mercado e a importância de se
desenvolverem programas de apoio para a redução de suas desvantagens, visando à
garantia de uma oferta mais diversificada e saudável de alimentos ao consumidor.
Segundo Maluf (2007), a opção do país na direção da liberalização, nos últimos anos,
retirou do Estado os principais instrumentos por meio dos quais exercia seu papel
regulador da produção, processamento, distribuição e consumo de alimentos, abrindo
espaço para a regulação privada dos mecanismos de mercado. Tal situação permitiu
o avanço da lógica privada sobre as ações de abastecimento e comercialização de
alimentos,

com

a

consequente

privatização

das

estruturas

produtivas,

desregulamentação dos mercados, levando ao favorecimento da criação de circuitos
longos de mercado, prioridade para a exportação e avanço das grandes redes
supermercadistas nas esferas do varejo e também no atacado (Maluf, 2007).
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Este cenário tem comprometido, consideravelmente, o atendimento dos objetivos da
soberania e segurança alimentar e nutricional, entre outros motivos, pela pressão
sobre os preços dos alimentos, conformação de desertos alimentares nos grandes
centros urbanos e a imposição de padrões de produção e consumo que desagregam
culturas e hábitos alimentares locais, comprometem a qualidade de vida e a
sustentabilidade ambiental (Maluf, 2007).
Talvez se possa associar o desmantelamento das estruturas públicas do setor ao
decréscimo, nos últimos anos, do número de prefeituras que possuem secretarias de
agricultura e/ou abastecimento. Recuperar a abordagem do abastecimento alimentar
sob o princípio do direito humano à alimentação na ótica da segurança alimentar e
nutricional significa recolocar a alimentação como uma questão central na sociedade,
nucleadora de um conjunto de instrumentos de intervenção (Lavinas e Maluf,1992).
Galeazzi (1993) também sustenta o argumento da recuperação da dimensão pública
do abastecimento por sua função reguladora, e não por sua capacidade competitiva.
Ao lado da garantia de segurança alimentar, evita o risco da dependência exclusiva
de setores oligopolizados, além de poder regular os preços dos gêneros essenciais
para garantir o consumo da população de baixa renda.
Destaca a autora que não se trata de o Estado assumir diretamente as atividades de
varejo, mas de garantir a presença na formação e utilização adequada dos estoques,
nas vendas no atacado diretamente nos bolsões de pobreza, na melhoria da
infraestrutura, no controle da oferta e da qualidade e, até mesmo, na concessão de
subsídio direto para grupos específicos em caráter assistencial.
Mesmo com a predominância da visão do abastecimento pelo ângulo do mercado que
prevaleceu no país, algumas cidades seguiram mantendo políticas municipais de
abastecimento. Cabe citar a pesquisa realizada pelo MDS e executada pelo Instituto
Pólis, em 2007, onde foram mapeados programas e ações no campo do
abastecimento, executados com participação do poder público municipal em 15
regiões metropolitanas. Ainda que de maneira geral tenha prevalecido uma baixa
presença de iniciativas no setor do abastecimento, acentuando-se ainda mais na
região norte e nordeste, as cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba
destacaram-se pelo número de iniciativas inovadoras, de proposição municipal,
realizadas a partir da incorporação da noção da segurança alimentar e nutricional,
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voltadas a facilitar o acesso físico e econômico a alimentos saudáveis por meio de
mecanismos de redução dos níveis de intermediação entre a produção e o consumo,
de descentralização dos pontos de venda e de regulação de preço dos alimentos
(MDS, 2008).
Para Maluf (2007), os programas de abastecimento alimentar podem servir como
elemento nucleador da política de segurança alimentar e nutricional, articulando as
três esferas de governo e combinando o objetivo de acesso a alimentos de qualidade
com a promoção de uma alimentação adequada e saudável, a valorização das formas
socialmente

equitativas

e

ambientalmente

sustentáveis

de

produção

e

comercialização de alimentos e a proteção e estímulo à diversidade de hábitos
alimentares.
Nos termos de Mafra (2004), a intervenção nos mercados locais de alimentos,
principalmente de hortigranjeiros e alimentos básicos como uma das principais
funções que podem ser desempenhadas pelos municípios na área alimentar é uma
necessidade diante das consequências do processo de desmonte das estruturas de
abastecimento ocorridas no país nas últimas décadas.
Ao procurar identificar as características de um determinado ambiente alimentar
urbano, estudos como este podem contribuir, fornecendo um diagnóstico capaz de
subsidiar a elaboração de ações públicas para a área do pequeno varejo.
Em 2005, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea)
elaborou uma proposta de Política Nacional de Abastecimento Alimentar, sob a ótica
da SAN, que se contrapõe às lógicas mercantis, contendo as seguintes diretrizes:
promover formas socialmente equitativas e sustentáveis de produção, processamento,
distribuição e consumo de alimentos; assegurar a qualidade e regularidade do
abastecimento interno; eliminar ou reduzir as formas abusivas de intermediação
mediante a criação de canais adequados de escoamento da produção; potencializar o
surgimento de circuitos locais e regionais de abastecimento; estimular a oferta
organizada da produção oriunda da agricultura familiar, incentivando melhorias em
qualidade, capilaridade e regularidade desta produção; melhorar as condições de
acesso dos agricultores familiares ao mercado, potencializando uma distribuição
mais equitativa da riqueza gerada pela produção agrícola e agroextrativista entre os
diferentes elos da cadeia produtiva; fortalecer as condições de inserção no mercado
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dos pequenos varejistas, garantindo sua rentabilidade e reforçando sua atuação junto
aos consumidores; estimular o surgimento de redes solidárias de produção,
processamento, distribuição e consumo; reduzir o desperdício em toda a cadeia
produtiva e comercial de alimentos (Consea, 2005). Posteriormente, a Câmara
Interministerial de SAN elaborou um projeto de lei, com base na proposta de política
elaborada no Consea, que ainda não foi encaminhada ao Congresso.
Por fim, impulsionar a implantação de hortas em UBS, principalmente em regiões
onde o acesso a equipamentos que disponibilizam F&H é limitado, torna-se
estratégico, mas a garantia de um ambiente promotor de saúde é potencializada se a
prática da horta estiver conectada a outras ações públicas de abastecimento
alimentar.

4.3. PLANEJAMENTO TERRITORIAL

A terceira dimensão associada à agricultura urbana diz respeito à atividade agrícola
localizada em áreas de transição urbano - rurais, a chamada agricultura periurbana e
aos fatores de planejamento e de dinâmica territorial que potencializam ou limitam a
permanência de tais atividades nessas regiões.
Por meio da leitura dos documentos relacionados ao processo de elaboração do Plano
Diretor de Embu das Artes e de entrevistas em profundidade, como parte dos
objetivos específicos da pesquisa, de identificar as iniciativas de agricultura urbana,
pretendeu-se discutir: em que medida o PD contempla a questão alimentar; quais os
desafios colocados aos agricultores localizados na região periurbana; as
características das práticas de cultivo de alimentos na região periurbana do
município. Para isso foram elaborados dois roteiros de entrevistas: um para gestores
e técnicos e outro para os agricultores (ANEXOS VII). Em sequência à elaboração
dos roteiros, deu-se início à coleta de dados.
Como vimos anteriormente, a falta de regulamentação das áreas de transição urbanorural, onde há ocupações de densidades menores, com menos infraestrutura urbana,
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determina diversos tipos de problemas, inclusive em relação à presença da
agricultura familiar. A ausência de uma legislação que garanta a permanência da
atividade agrícola nessas regiões, a proximidade da cidade e o assédio das
construtoras para vender terras são fatores que limitam a sua permanência.
Frente à pressão por urbanizar, a agricultura realiza a disputa pelo uso do solo e
ocupação produtiva destas áreas no âmbito do jogo de interesses que envolvem o
acesso à terra urbana. Cabe aprofundar as condições necessárias para que o
ordenamento territorial fortaleça o acesso à terra para a produção de alimentos em
áreas periurbanas. Quais os parâmetros para assegurar que a função social da
propriedade periurbana, em âmbito metropolitano, incorpore a proteção da atividade
agrícola? Como inserir as diretrizes da Promoção da Saúde no planejamento
territorial? Como estreitar as conexões entre a AUP e as demais políticas públicas
urbanas?
Vimos na introdução as características dessas áreas de transição e as implicações que
a indefinição do que é urbano e rural acarretam em termos jurídicos, pela frequente
sobreposição de legislações, inclusive tributárias, não deixando muito claras as
atribuições e competências dos diferentes níveis de governo (Santoro,2012).
A definição do perímetro urbano muitas vezes obedece a critérios políticos,
resultando em um crescimento desordenado do urbano sobre o rural. Além do
perímetro urbano, outro aspecto é a precariedade dos instrumentos de planejamento
do território rural, onde a maioria dos municípios brasileiros não possui sequer
mapas que mostrem as estradas, recursos naturais, vilas etc.
Em decorrência dessa expansão periférica da mancha urbana sobre as zonas rurais,
formam-se vazios urbanos, que, segundo Nakano (2004), colaboram na
desintegração socioterritorial entre os bairros e as áreas centrais da cidade,
dificultando as ligações interbairros e elevando os custos de implantação das
infraestruturas urbanas. Daí a importância de realizar uma estratégia de regulação do
solo urbano e rural de forma conjunta.
No caso do município do Embu das Artes, já no processo de elaboração da primeira
versão do PD (Lei Complementar número 72/2003), em 2002, os agricultores
familiares, em sua maioria japoneses, participaram das reuniões que subsidiaram a
elaboração do documento de “Leitura Comunitária e Técnica da Cidade” (2002),
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colocando as suas expectativas frente a um processo socioeconômico responsável
pela desagregação de suas propriedades e, segundo eles, também de uma forma de
vida familiar organizada em torno da propriedade rural, da produção de flores,
legumes e hortifrutigranjeiros. Como forma de conter o avanço da urbanização sobre
as áreas rurais, na ocasião, os agricultores ponderaram sobre a possibilidade de
receber incentivos para agregar valor à produção agrícola, promover a agricultura
orgânica, a hidroponia, o turismo agrícola e a organização da feira do verde junto
com a feira de artesanato.
Em sua primeira versão, de 2003, o PD não menciona o tema da agricultura urbana.
Em 2011, iniciou-se no município o processo de Revisão do PD, onde tivemos
oportunidade de acompanhar algumas atividades (audiências, seminário, reuniões),
que contaram com a participação de grupos de agricultores urbanos e agricultores
familiares, de propriedades localizadas em áreas de transição urbano-rural da região.
Em grande parte pela pressão exercida pelo segmento, a nova Lei Complementar
número 186, de 20 de abril de 2012, contemplou em seus artigos 14, 15 e 16, da
seção III, os objetivos, as diretrizes e as estratégias de uma Política Agropecuária:
Art. 14 - A política municipal de agropecuária terá por objetivo:
I - incentivar a produção de alimentos de forma coletiva e/ou familiar, garantindo à
população o acesso a alimentos saudáveis e de qualidade, que visam ao combate à
fome e à promoção da segurança alimentar nutricional;
II - estimular a geração de trabalho e renda por meio de práticas de agricultura
urbana, periurbana, rural e familiar, considerando os processos de produção,
beneficiamento, distribuição e comercialização de alimentos;
III - fomentar a gestão ambiental do território, potencializando o uso de espaços
ociosos com práticas de agricultura, promovendo a recuperação, conservação e o uso
sustentável dos recursos naturais.
Art. 15 - São diretrizes da política de agropecuária:
I - implementar uma política municipal de assistência técnica que esteja articulada à
construção de uma nova matriz tecnológica para a produção e que valorize as
práticas agroecológicas e os conhecimentos tradicionais;
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II - implementar políticas de valorização da produção para a subsistência das famílias
de agricultores e de estratégia de viabilidade econômica desses segmentos
produtivos;
III - estimular e consolidar os circuitos locais e regionais de comercialização e de
abastecimento (feiras, sacolões, venda direta), bem como o atendimento às demandas
institucionais (merenda escolar, hospitais, creches), através de mecanismos de
regulação da relação oferta-demanda, como forma de melhorar e ampliar o acesso de
agricultores aos mercados;
IV - incentivar o associativismo, o cooperativismo e as redes de economia solidária,
como instrumento estratégico da sustentabilidade econômica, social e ambiental.
Art. 16 – São ações estratégicas para o desenvolvimento da agropecuária:
I - inserir e valorizar a agropecuária na estrutura administrativa e econômica do
município;
II - criar o Programa Municipal de Agropecuária;
III - definir espaços próprios para a prática de agropecuária, caracterizando as áreas
de uso agrícola nos diferentes zoneamentos do Plano Diretor com NRag (Não
Residencial - Uso Agropecuário);
IV – estimular e promover o acesso às políticas públicas estaduais e federais
relacionadas ao desenvolvimento da agricultura;
V – promover assistência técnica para as famílias e grupos envolvidos com o
programa municipal de agropecuária;
VI – promover incentivos legais e fiscais para quem pratica a agricultura;
VII - viabilizar cadastro dos espaços disponíveis para a prática de agricultura e dos
grupos interessados;
VIII - estimular a formação, garantindo a gestão do Conselho Municipal de
Agricultura (Prefeitura Municipal de Embu das Artes, 2012).
Mesmo tendo incorporado a temática da agricultura em sua revisão, mencionando
inclusive a possibilidade de participação da agricultura familiar na construção de
circuitos locais de comercialização e abastecimento, em relação à AUP
especificamente, o PD de 2012 refere-se a ela de forma vaga e pelo viés da geração
de renda, demonstrando que o processo de revisão do PD não foi capaz de
contemplar uma abordagem mais integrada do tema, não incorporando um conjunto
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de ações de agricultura urbana situadas em outros setores, como a saúde, a educação
e a assistência social, permanecendo tratada de forma segmentada e sem
compatibilizar as iniciativas existentes.
As dificuldades relatadas nas entrevistas pelas famílias agricultoras remanescentes na
região periurbana estudada confirmam as mesmas questões apontadas no documento
de “Leitura Comunitária e Técnica” do PD de 2003 e que são comuns aos
municípios. Revelam, ao mesmo tempo, a tensão diante do avanço da malha urbana e
da especulação imobiliária sobre essas áreas, a falta de regularização fundiária, de
assistência técnica, dificuldades na contratação de mão de obra esporádica, na
manutenção dos jovens na atividade, na sobreposição de legislações e impostos e na
ausência de políticas específicas para o segmento e, de outro lado, uma dependência
da infraestrutura urbana, pois, além de alguns de seus membros possuírem emprego e
trabalho na região urbana, utilizam infraestrutura e serviços urbanos, como o
transporte coletivo, escolas, postos de saúde, hospitais, comércio e lazer.
Segundo Miketen (2013), a chamada região periurbana não deve ser compreendida
como zona de expansão urbana, mas como zona mista de desenvolvimento
sustentável, amparada por mecanismos de proteção ambiental e de contenção da
expansão urbana.
Em seu artigo “A Linha Imaginária”, os autores Sparovek et al (2004) propõem o
conceito de Região de Entorno Imediato (REI) às áreas de transição urbano-rural,
para a qual fazem propostas específicas de intervenção no campo das políticas
públicas. Segundo esses autores, os critérios que estabelecem o perímetro urbano e as
áreas de expansão urbana baseiam-se na viabilidade econômica e não consideram
estudos de viabilidade urbanística e ambiental que reflitam a sua funcionalidade e
dinâmica.
Assim, a dinâmica econômica induz a REI às seguintes condições: a) estagnação da
atividade produtiva agrícola; b) apropriação privada do espaço agrícola fragmentado
para atividades de lazer (chácaras particulares); c) oferta de imóveis irregulares
(loteamentos

clandestinos,

condomínios

fechados)

com

deficiências

de

infraestrutura, irregularidade dominial e informalidade contratual, o que acentua os
problemas da expansão urbana desordenada e produz vazios urbanos; d) retenção
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especulativa de áreas (sem produção agrícola e sem destinação imobiliária) à espera
de valorização imobiliária (Sparovek, et al, 2004).
Essa dinâmica não atende ao interesse coletivo e não favorece a população de baixa
renda ou as comunidades excluídas nem o setor agrícola produtivo.
Reconhecer a REI como território, definindo seus limites e aplicando medidas
específicas para sua condição de elemento de ligação entre duas realidades distintas é
o ponto inicial para o sucesso na gestão e conversão desse espaço (Sparovek et al,
2004).No entanto, alertam os autores que os mecanismos de intervenção na REI
precisam ser elaborados para cada tipo de território. A intervenção na REI, como se
fosse uma área já plenamente urbanizada ou se ainda fosse rural e dedicada à
produção agrícola restringe o alcance dos resultados. Apontam como saída, em
direção à promoção de um desenvolvimento sustentado, o reconhecimento dessas
áreas como espaços que têm identidade e características próprias, com necessidades
de regras, mecanismos e incentivos adequados, que não sejam aqueles específicos do
urbano ou do rural.
Se a questão ambiental vem pressionando sua incorporação pelo planejamento
territorial nos últimos anos, mais recentemente é a questão alimentar que vem
criando novas demandas ao setor, estimulada, principalmente, pela possibilidade de
participação do segmento da agricultura familiar no mercado institucional de
alimentos.
Para Pederson (2006) existem três desafios básicos ligados à saúde, que as políticas
urbanas de alimentos devem abordar: a) insegurança alimentar; b) nutrição
inadequada da população; c) diferenças socioeconômicas frente à disponibilidade de
alimentos.
Quando consegue aproximar a dimensão da produção à dimensão do consumo, a
formação de circuitos de proximidade de produção e consumo articula ações de
promoção do desenvolvimento territorial. No âmbito da saúde, Pederson aponta que
a produção, estando mais próxima, evita vários riscos de saúde ao consumidor, além
de assegurar o fornecimento de produtos frescos e possivelmente mais ricos em
nutrientes do que os armazenados por longos períodos e transportados por longas
distâncias. O cultivo cada vez maior de alimentos saudáveis nessas regiões contribui
para a segurança alimentar urbana e para a nutrição e saúde da população. Ao serem
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implementadas políticas locais que promovam a produção sustentável de alimentos e
sua distribuição equitativa, oferece-se uma forma concreta de melhorar a saúde
pública, reduzindo o risco de enfermidades e promovendo um ambiente urbano
saudável e sustentável (Lobstein, 1999) citado em Pederson (2006).
Segundo a perspectiva sistêmica, se é no campo da saúde que se verificam as
consequências do modelo de desenvolvimento, é preciso inserir a ótica da saúde na
esfera da produção e do abastecimento, incluindo o enfoque nutricional, em suas
ações, para que o apoio aos pequenos e médios empreendimentos rurais e urbanos
dedicados ao cultivo, transformação e comercialização de alimentos resulte não só
em geração de renda e trabalho, mas também em alimento saudável e em Promoção
da Saúde.
Segundo Pederson (2006), os riscos associados à produção de alimentos e à sua
venda no varejo precisam ser reduzidos, e potencializados os seus benefícios para a
saúde, por meio de políticas de produção de alimentos promotoras da saúde, através
de um enfoque integrado, colaborando na redução das desigualdades sociais
existentes. Tal visão alinha-se à concepção da Promoção da Saúde, definida na Carta
de Ottawa (1986), como a capacitação das pessoas e comunidades para modificarem
os determinantes da saúde em benefício da própria qualidade de vida, enquanto
sujeitos e/ou comunidades ativas.
Os campos de ação da Promoção da Saúde: implementação de políticas públicas
saudáveis,

criação

de

ambientes

saudáveis,

capacitação

da

comunidade,

desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas e reorientação de serviços de
saúde, contêm a visão de “cidade saudável” que, segundo Hancock e Duhl, citados
em Akerman et al (2006), é aquela que está continuamente criando e melhorando o
ambiente físico e social, fortalecendo os recursos comunitários que possibilitam às
pessoas se apoiarem mutuamente no sentido de desenvolverem seu potencial e
melhorarem sua qualidade de vida.
Nos últimos anos, no campo da produção de alimentos, o impulso ao fortalecimento
da agricultura de base familiar vem-se dando por meio das conexões estabelecidas
com o mercado institucional de alimentos, propiciadas pelos programas públicos
federais, tais como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o PAA
(Programa de Aquisição de Alimentos).
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No entanto, há barreiras à inclusão dos agricultores urbanos e periurbanos, por
estarem localizados dentro do perímetro urbano e porque, muitas vezes, a produção
de alimentos não constitui sua principal fonte de renda.
Uma das dificuldades diz respeito à documentação. A DAP (Documento de Aptidão
do Pronaf) é o documento de identidade do agricultor familiar e requisito para a
obtenção de crédito, mas não era fornecido ao agricultor localizado dentro do
perímetro urbano. Diante de inúmeras demandas encaminhadas por prefeituras e por
organizações atuantes no movimento de AUP no sentido de solucionar tal situação, o
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) lançou uma Portaria, em março de
2014, que flexibiliza as condições e procedimentos gerais para a emissão da
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) aos agricultores urbanos. Segundo a
portaria, podem obter a DAP e o acesso às políticas de crédito as Unidades
Familiares que desenvolvam atividades rurais, não importando se a localização se dê
em ambiente geográfico estritamente rural ou urbano.
No município de Embu das Artes e em algumas outras cidades como o Rio de
Janeiro e São Paulo, a estratégia utilizada pelos movimentos ligados à agricultura
familiar foi pressionar, na ocasião da revisão do plano diretor municipal, a
reconstituição da zona rural, seu reconhecimento e planejamento. De qualquer forma,
os debates ocorridos em torno da necessidade de dar maior visibilidade à agricultura
periurbana, em vários municípios mostram que, além de disponibilizar alimentos e
serviços ambientais, o tema é capaz de aportar questões que exigem a superação da
visão dicotômica urbana e rural, em outro paradigma de cidade.
Quais diretrizes devem ser estabelecidas para essas áreas onde os usos rurais, de
cultivo agrícola, mesclam-se ao urbano rarefeito dos condomínios fechados, chácaras
e alguns loteamentos?
Cabe aprofundar o diálogo entre o direito à cidade e o direito à alimentação, em que
medida constitui prerrogativas suficientes para o desenvolvimento de mecanismos
legais de garantia da permanência dessas áreas de cultivo de alimentos no entorno
das cidades, inclusive como fator de contenção da expansão urbana, que, movida
pela valorização do preço da terra, vai avançando sobre as áreas rurais.
Além do fator da contenção urbana, é possível o desenvolvimento de políticas
municipais de abastecimento e/ou segurança alimentar e nutricional que estimulem a
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agricultura familiar nessas regiões de REI, inclusive agregando valor aos produtos
que podem colaborar na diversificação dos mercados do seu entorno, por meio de
mecanismos que viabilizem o crédito e a assistência técnica.
Como possibilidades de iniciativas nessas áreas, Sparovek et al (2004) citam o
plantio de sorgo, frutas, verduras e legumes que podem ser produzidos sem
defensivos, lavados e embalados em cestas e entregues em domicílio. Além disso, os
autores apresentam a possibilidade da cessão de uso de terras das REI, retidas para a
especulação imobiliária para associações que poderiam produzir (vassouras, produtos
orgânicos, compotas e outros) por um tempo determinado e, em contrapartida,
poderiam não só pagar um aluguel como promover a recuperação ambiental das
terras, evitando a estagnação produtiva e gerando postos de trabalho e de renda.
Para isto é necessário, por meio de intervenção pública, o reconhecimento formal das
REIs, a definição de normas e procedimentos em sua gestão territorial, para criar
condições de explorar as potencialidades

que considerem o benefício coletivo,

respeitando os interesses privados. (Sparovek et al, 2004)
Como vimos na Introdução, o Plano Diretor (PD), principal instrumento de
planejamento territorial, estabelece parâmetros e diretrizes para a zona rural
municipal. O art. 40, parágrafo 2º da lei do PD, estabelece que esse instrumento deve
englobar o território do município como um todo, abrangendo as zonas urbanas e
rurais.
A literatura sobre experiências que incorporaram a AUP em seus territórios e as
discussões que vimos realizando no Pólis entre a equipe de urbanismo e a de
segurança alimentar e nutricional nos permitem identificar hipóteses de
investimentos prioritários em AUP, que podem ser trabalhados no PD, tais como:
- investimentos para melhorar as vias que ligam as áreas urbanas e de produção de
alimentos saudáveis, a fim de melhorar as condições de mobilidade, favorecendo os
deslocamentos das pessoas, bens materiais e produtos agrícolas, entre outros,
constituindo circuitos curtos que articulem as áreas de produção, distribuição e
consumo de alimentos saudáveis e diversificados nos territórios locais;
- investimentos em equipamentos de distribuição alimentar, como mercados, feiras e
restaurantes, que podem fazer parte dos circuitos curtos e atender as necessidades
dos chamados “desertos alimentares” existentes no interior das cidades que, muitas
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vezes, coincidem com bairros populares ocupados pela população de baixa renda e
em situações de vulnerabilidade, onde o abastecimento alimentar adequado e
saudável enfrenta diversas dificuldades;
- investimentos em infraestrutura de apoio à agricultura urbana e periurbana
realizada em glebas e terrenos ociosos, cuja produção pode ser absorvida no
abastecimento alimentar local (Santoro et al, 2004)
Conforme consta no Guia de elaboração de Planos Diretores, o território rural deve
ser organizado por meio de uma leitura socioterritorial, que pode apoiar-se no
Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) e no cadastro georreferenciado de
imóveis, com vistas a identificar, dentre outros aspectos, as características e
tendências das atividades agrícolas e não agrícolas que orientam os parâmetros do
macrozoneamento urbano e rural.
Há algumas iniciativas de incluir as zonas rurais nos processos municipais e
regionais de planejamento e gestão territorial. No caso de São Paulo, o PD de 2002
estabeleceu a figura das Zonas Especiais de Produção Agrícola e de Extração
Mineral (ZEPAG), que são porções do território municipal em que há interesse
público em manter e promover atividades agrícolas e de extração mineral. Em seu
Art. 170, estabelece que é competência do Executivo: I - promover políticas para a
permanência do agricultor na terra, valorizando suas atividades; II - estimular a
substituição progressiva do uso do agrotóxico pela agricultura orgânica; III promover políticas de incentivo ao agroecoturismo; IV - incentivar a criação e o
desenvolvimento de agroindústrias familiares; V - valorizar o espaço produtivo
predominantemente agrícola e agroindustrial, com a introdução de novas atividades
dessa natureza; VI - valorizar o espaço de proteção ambiental como base para
sustentabilidade dos assentamentos humanos e desenvolvimento de atividades de
agricultura e agroindústria, assegurando a proteção dos recursos naturais.
No entanto, para Miketen (2013), a regulamentação de uma atividade econômica tão
fundamental não pode ser inserida no PD como uma exceção, em zonas especiais,
mas pela reconstituição do território rural municipal e pelo fortalecimento da
agricultura urbana e periurbana, a partir de um levantamento detalhado das unidades
de produção agrícola, objetivando a caracterização das áreas produtivas e a
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ponderação de seu potencial rural e/ou periurbano, além de fomentar a proteção de
áreas ambientalmente preservadas.
Para isso, é preciso aprofundar o debate sobre os aspectos já mencionados que
dificultam a permanência da atividade, tais como a regularização fundiária, a
sobreposição de legislações, o parcelamento do solo etc.
Neste sentido, em relação à regulação do parcelamento do solo rural, há que se
buscar solução para a controvérsia existente sobre qual ente deve exercer tal
atividade. Conforme Saule (2004), uma das vertentes considera o parcelamento do
solo rural competência do município e outra considera que é competência federal, do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Atualmente é o
INCRA que define os módulos mínimos, mas é o município que delimita o perímetro
urbano e é quem tem a responsabilidade constitucional de regular o uso e ocupação
do solo em seu território, incluindo a área rural.
Ao questionar a responsabilidade exclusiva do INCRA em instruir isoladamente
sobre essa matéria, Nakano (2004) aponta que, na medida em que é de interesse local
a regulação das formas de uso, ocupação e parcelamento do solo no território
municipal, é o município que tem a responsabilidade constitucional de legislar sobre
esses assuntos, devendo exercer essa responsabilidade, que envolverá negociações e
articulações com o INCRA.
Segundo Saule (2004), a Constituição Federal de 1988 promoveu alterações
significativas em relação aos entes federativos; a dimensão municipal passou a ter
novas possibilidades de atuação dentro da esfera pública e novas competências, com
maior autonomia. Nos termos do art. 182 da Constituição Federal, também foi
atribuída ao município a competência preponderante para promover a política
urbana, que deve garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, o
cumprimento da função social da propriedade e garantir condições dignas de vida
urbana e o bem-estar dos seus habitantes.
Se não fosse assim, questiona o autor, como seria possível o município proteger o
meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as
florestas, a fauna e a flora; fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar; cuidar da saúde e assistência pública; manter programa de
educação pré-escolar e de ensino fundamental; combater as causas da pobreza e os
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fatores de marginalização, sem considerar a totalidade do seu território e de sua
população?
Em resposta, Saule argumenta que os habitantes do município têm que participar na
definição dos rumos do desenvolvimento do seu território, quais atividades têm de
ser predominantes e a forma como eles vão beneficiar-se da exploração e das
atividades desenvolvidas em seu território (Saule, 2004).
Na verdade, as diferentes instâncias federais, estaduais e municipais com
competência para gerir, tributar ou planejar o rural são pouco integradas, gerando
vazios políticos e pouco impacto sobre o território como um todo. A União, estados e
municípios, ao tratarem dos regimes da propriedade urbana e rural, no Direito
Urbanístico, Ambiental e no Direito Agrário, formam uma complexidade legislativa
para o disciplinamento do território dos municípios. É muito difícil demarcar, dentro
da complexidade do território, o que é uso e atividade urbana e rural, em termos
jurídicos, porque muitas vezes há predominância e sobreposição de usos (Santoro et
al, 2004).
Nesta direção, Miketen (2013) propõe como diretriz fundamental para as normas que
incidem sobre o território que fomentarão a agricultura familiar a necessidade de se
respeitarem as regras federais, estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente,
não podendo ser menos restritivo. A estratégia, portanto, deve ser a permissão apenas
de produção de alimentos de base agroecológica.
Em várias partes do país, está em curso um processo de transição de grupos de
agricultores para a agroecologia, principalmente aqueles localizados em áreas de
mananciais, por ser essa a matriz de conhecimento científico que, além de tratar de
forma responsável e ecológica o manejo dos recursos naturais, constitui um campo
científico que pretende estudar a atividade agrária, partindo de um enfoque holístico
e de uma abordagem sistêmica (Caporal et al., 2009).
A difusão da agroecologia em regiões metropolitanas pode contribuir
para a melhor interação entre o espaço natural e social e uma
rearticulação do equilíbrio de ecossistemas urbanos, através da
conservação dos recursos naturais (água, solo e biodiversidade), da
manutenção de áreas permeáveis, da ampliação das áreas verdes, da
ciclagem de resíduos, além da diminuição dos riscos decorrentes das
recentes mudanças climáticas. A produção agroecológica nas metrópoles,
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de modo descentralizado, pode também alterar a relação da população
com o alimento, ampliando a disponibilidade local e o acesso a alimentos
saudáveis, favorecendo a relação direta entre consumidores e produtores
e uma maior autonomia financeira aos agricultores familiares. A
demanda pelo uso agrícola do solo urbano e metropolitano pode
contribuir nas conexões entre os debates sobre a importância da
qualidade de vida nas cidades e sua relação com o valor de uso do espaço
urbano e a função social da propriedade (Almeida, 2011, p. 12)
Dentre as consequências da maior aproximação entre as dimensões da produção e do
consumo pode-se mencionar também a possibilidade de maior conhecimento por
parte do consumidor sobre o que e como estamos nos alimentando, ampliando o
conhecimento sobre os fatores sociais, culturais e ambientais que influenciam o
padrão alimentar (Costa, 2011).
De qualquer forma, é preciso avançar na elaboração de metodologias que permitam a
participação de atores sociais do mundo rural, para maior conhecimento do território
municipal. Nakano (2004) propõe que a leitura socioterritorial e socioambiental, uma
exigência do Plano Diretor, leve em consideração as suas particularidades e funções
estabelecidas, em relação à distribuição da população no território local, os processos
físico-naturais da paisagem, o desenvolvimento econômico e o saneamento
ambiental.
Em relação às atividades produtivas, o autor sinaliza a importância do instrumento da
“leitura socioterritorial” a consideração das formas de organização da produção e dos
produtores, as relações políticas e econômicas entre os atores coletivos presentes
nesse território, a presença ou não de latifúndios e usinas; o grau de coesão entre os
pequenos produtores (se há ou não cooperativas) e o grau de consolidação da
agricultura familiar periurbana etc.
Em síntese, há que se ultrapassar, conforme Maluf (2004), os limites convencionais
dos planos diretores baseados em aspectos físico-territoriais, para lidar com
processos sociais econômicos, incrementando a interação urbano-rural e os circuitos
regionais agroalimentares.
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4.4. A AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA INTEGRADA AOS
SISTEMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Procurando dar um passo à frente, na tentativa de abordar simultaneamente as três
dimensões estudadas, a análise do conjunto dos resultados aponta ao menos duas
importantes questões; sinaliza os desafios e as potencialidades de cada uma das
dimensões (saúde, abastecimento, planejamento territorial) para a incorporação da
agricultura urbana e periurbana, na ótica da Promoção da Saúde e da Segurança
Alimentar e Nutricional e também identifica elementos para a caracterização da
questão alimentar no território, levando em consideração fatores sociais, ambientais,
culturais e econômicos locais, condição essencial para a implantação de Sistemas
Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).
A visão de território colabora na compreensão de que o cenário produzido dá-se a
partir da maneira como os segmentos sociais, os setores e políticas se relacionam.
Em relação à questão alimentar, cabe verificar em que medida os territórios
contribuem para a Promoção da Saúde, ou, ao contrário, a orientação dos fluxos dos
circuitos alimentares conformam contextos que poderiam ser considerados
promotores de insegurança alimentar e nutricional.
São recentes as análises acerca do espaço geográfico e as reflexões sobre o
desenvolvimento, substituindo a ideia do espaço-lugar de desenvolvimento, ou seja,
o simples suporte das atividades econômicas, pela ideia do espaço-território
carregado de vida, de cultura e de potencial de desenvolvimento (Cazella e Mussoi,
2006). Ao considerar a dimensão do conflito, essas novas abordagens que colocam o
território como questão central procuram distanciar-se da visão endógena e
dicotômica (local-global) do desenvolvimento, afirmando a pluralidade de
determinações existentes, advindas da multiplicidade de redes nas quais os sujeitos
estão inseridos (Azaïs, 2001, apud França et al ,2004).
Os estudos que tratam da noção de território associado à saúde consideram, porém,
apenas os impactos diretos nos processos de adoecimento e na mortalidade. No caso
estudado, trata-se de circuitos e/ou ambientes alimentares que favorecem a
alimentação de má qualidade, com prejuízos à saúde, mas que não se manifestam a
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não ser ao longo dos anos como doenças crônicas. Ou seja, as consequências de um
ambiente promotor de insegurança alimentar recaem sobre a área da saúde.
Por seus diferentes atributos, a prática da agricultura urbana e periurbana na ótica da
segurança alimentar e nutricional constitui uma atividade capaz de favorecer a
Promoção da Saúde na dimensão individual, favorecendo a produção para
autoconsumo, o resgate e o estímulo à adoção de hábitos saudáveis, como também
em uma dimensão mais ampla a criação de ambientes favoráveis à saúde.
Na mesma linha, a incorporação do direito humano à alimentação adequada como
uma função social da cidade e parte integrante da política urbana e territorial vem-se
apresentando como uma questão importante no campo do planejamento territorial,
disputando não só a possibilidade de espaços para a permanência da agricultura
periurbana no entorno dos núcleos urbanos como sua colaboração na constituição de
outro paradigma de cidade.
Vimos que a constituição de circuitos mais próximos de produção e consumo
colabora na superação da dicotomia rural- urbano, dando maior visibilidade às ações
que costumam ficar invisíveis nas cidades. Conforme Almeida (2011), a agricultura
em regiões metropolitanas dá visibilidade à cidade oculta, à cidade informal,
subvertendo o pensamento conservador, a representação ideológica da cidade
empresa, cidade mercadoria e alimentando a utopia de democratizar e cultivar
metrópoles.
De natureza intersetorial, o tema associa-se, portanto, a diferentes políticas públicas.
Os artigos apresentados tratam de sua inserção, mais especificamente nas políticas de
Promoção da Saúde, Práticas Integrativas e Complementares, Plantas Medicinais e
Fitoterápicas, de Abastecimento, Agroecologia e Produção Orgânica e de
Desenvolvimento Urbano.
Ao lado de outros temas de natureza complexa, o tema da AUP contém a capacidade
de articular vários campos simultaneamente; importa aprofundar a sua inserção nas
diferentes políticas associadas ao tema e, ao mesmo tempo, potencializar seus
resultados por meio da construção de uma articulação intersetorial.
Ainda que sejam imprescindíveis as análises setoriais, deve-se avançar na direção da
construção de uma Política Nacional de AUP, traduzida nas diferentes esferas de
governo e com execução municipal. O planejamento integrado e intersetorial de
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ações, além da colaboração de cada setor, pode potencializar as ações públicas na
direção da garantia de produção de alimentos saudáveis.
Na experiência de Embu das Artes, os depoimentos de usuários e profissionais da
saúde apontaram as consequências negativas ocasionadas pela interrupção da
assistência técnica às hortas, decorrentes do término da parceria entre a Secretaria de
Saúde e a antiga Secretaria de Meio Ambiente, atualmente Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano.
Os assuntos tratados, tendo como ponto de partida a temática da agricultura urbana e
periurbana, expressam aspectos de um determinado território, no que se refere aos
alimentos e à alimentação.
A abordagem sistêmica da questão alimentar que se vem construindo no país nos
últimos anos, além de contribuir na caracterização da rede de relações presentes em
cada território, permite aprofundar as relações existentes entre os elementos que o
constituem, ampliando, assim, os ganhos sinérgicos proporcionados por elas
(Burlandy, 2006).
Assim, um investimento na agricultura urbana ou na ampliação da oferta de
alimentos saudáveis pelo setor do abastecimento pode repercutir na melhoria da
saúde da população.
Ainda que as determinações mais amplas do sistema alimentar sobre o padrão de
produção e consumo expressem questões pertinentes às distintas esferas de governo,
é no território local que as relações se concretizam. Segundo Cunha (1997), é onde se
pode contribuir efetivamente para a garantia da equidade ao acesso alimentar.
É no município que se percebem as nuances e especificidade locais, na
esfera produtiva, de distribuição e de consumo e que se revelam as
diferentes demandas comunitárias e é neste espaço que se pode valorizar o
indivíduo em suas demandas essenciais (Cunha, 1997, p.19).
Reforça o autor que tal ênfase na instância municipal não se incompatibiliza com
análises de cunho regional ou nacional.
Ocorre que a descentralização das políticas sociais nos últimos anos vem atribuindo
papel crescente à gestão municipal, porém ainda é relativa a autonomia do âmbito
local na realização de suas ações, que acabam ficando muitas vezes circunscritas às
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políticas adotadas pelo governo federal. Por outro lado, diversas experiências
municipais bem sucedidas atestam o potencial de execução da instância local.
Nos termos de Maluf (2007), a questão alimentar é parte dos processos de
desenvolvimento e a maneira como cada governo a enfrenta pode contribuir ou não
para a promoção de maior equidade social e melhoria sustentável da qualidade de
vida de sua população.
Ao combinar duas frentes de ações, a assistência alimentar e a regulação do mercado,
segundo Mafra (2004), o tema da segurança alimentar e nutricional pode constituir
um dos eixos ordenadores do desenvolvimento local.Cunha e Lemos (1997)
acrescentam outra frente de intervenção - as práticas urbanas -, abarcando ações
voltadas para a difusão de informações sobre preços, melhor aproveitamento dos
alimentos, melhor época de consumo, educação alimentar e nutricional, dietas para
públicos específicos. Envolve também o estímulo à agricultura urbana e as áreas de
transição entre campo e cidade, principalmente para subsistência, por meio de
lavouras e hortas comunitárias.
A proposta formulada, em 2001 pelo Instituto Pólis, no projeto “Por uma Política
Municipal de SAN”, indicou que os programas e ações nas diversas áreas abrangidas
pela SAN devem ser orientados por cinco diretrizes gerais, a saber:
1) promover a produção rural e urbana e a comercialização de alimentos
realizadas em bases socialmente equitativas; 2) ampliar o acesso a uma
alimentação de qualidade e regular as condições em que os alimentos são
disponibilizados à população; 3) promover a educação alimentar e a
organização dos consumidores na defesa dos seus direitos; 4)
universalizar e assegurar a qualidade dos programas alimentares com
caráter suplementar ou emergencial dirigidos a grupos populacionais
específicos; 5) estimular a participação da sociedade civil na formulação
e na implementação da política de SAN e apoiar as iniciativas não
governamentais (Maluf e Costa, 2001).
Para isso, a contribuição das esferas estadual e federal é fundamental, seja com apoio
financeiro ou técnico. Cabe também à esfera estadual mediar a relação com os
municípios, de forma a promover a complementaridade de ações que fortaleçam
fluxos regionais de produção e abastecimento (Maluf e Costa, 2001).
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Na introdução, apresentamos os princípios do Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (Sisan) em construção no país, tendo por referência a Lei
Orgânica de SAN (Losan), sancionada em outubro de 2006. Foram criados para
melhor organizar as ações públicas associadas à questão alimentar, de forma a
integrar e articular os circuitos agroalimentares desde a produção até o consumo de
alimentos.
Diante de uma realidade de ações fragmentadas, localizadas em diferentes setores, a
inserção da AUP no Sistema e na Política Municipal de SAN pode constituir um eixo
integrador de políticas, dado o seu caráter multissetorial.
Importa destacar a importância estratégica de contar com a experiência acumulada
pela sociedade civil. Conforme documento elaborado pelo Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), “Subsídio para uma Política Nacional
de Agricultura Urbana Periurbana (PNAUP)”, em novembro de 2014 coloca que:
A política nacional de AUP deve não apenas considerar as organizações
sociais como um grupo estratégico de atores para execução das políticas
“na ponta”, mas também instituir mecanismos que garantam a efetiva
participação da sociedade civil na elaboração, monitoramento e avaliação
das ações implementadas. Dessa forma, amplia-se o caráter democrático
e participativo da gestão de políticas públicas e garante-se maior
aderência das políticas formuladas com a realidade. Essa perspectiva de
inserção da sociedade civil nos processos de formulação e gestão de
políticas contribui para consolidar o papel de entidades e movimentos
sociais para além da execução, e rompe com uma visão limitada das
contribuições que a sociedade civil pode aportar ao conjunto de políticas
públicas relacionadas à agricultura urbana e periurbana (Consea, 2014).
Também as experiências de prefeituras que vêm desenvolvendo políticas municipais
de Agricultura Urbana e Perirubana e de Segurança Alimentar e Nutricional podem
fornecer subsídios para que o Sistema Municipal de SAN possa dialogar com essas
ações, dando-lhes consistência e concretude e, principalmente, expresse as
características da realidade local.
Como pressuposto, devem elaborar diagnósticos da realidade local no que se refere
às características do território e da gestão dos programas públicos de SAN, incluindo
as iniciativas de Agricultura Urbana e Periurbana que sirvam de orientação para a
construção da política e do sistema.
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Existem muitas informações disponíveis em bases de dados e sistemas de
informações, mas a construção de um sistema de indicadores municipais de SAN, no
Brasil, está ainda em construção. A FAO desenvolve um sistema de indicadores que
procura monitorar o estado de saúde, nutricional, as condições demográficas,
ambientais, econômicas, culturais e políticas, o acesso e a disponibilidade de
alimentos e o saneamento (FAO, 2000).No Brasil, pesquisadores e setores do
governo vêm empreendendo esforços em propor uma metodologia de elaboração de
indicadores municipais para avaliar a situação alimentar no que se refere à produção,
abastecimento e consumo de alimentos.
Em janeiro de 2015, a Secretaria Executiva da Caisan Nacional divulgou os
resultados preliminares do Mapeamento de Segurança Alimentar e Nutricional
(MapaSAN 2014), realizado em parceria com a Secretaria de Avaliação e Gestão da
Informação – SAGI/ MDS e com a colaboração dos estados (Caisans e Conseas
estaduais),com o objetivo de coletar, no âmbito dos estados, Distrito Federal e
municípios, informações sobre a gestão da Política Nacional de SAN e dos
componentes do Sisan, incluindo as ações e equipamentos públicos de Segurança
Alimentar e Nutricional (MDS, 2015).Um total de 1.628 municípios participou da
pesquisa, correspondendo a 56,8% da população brasileira,onde 77% estão nas
capitais e 75% em cidades com mais de 200 mil habitantes. Desse total de
municípios, 177 municípios (11% do total de respondentes) informaram que já
teriam cumprido os pré-requisitos para a adesão ao Sistema. Em relação ao nível
estadual, atualmente, todos os estados e o Distrito Federal aderiram ao Sisan, ainda
que existam diferenças em relação à sua implantação efetiva.
Dado o caráter inicial do processo de implantação de sistemas de SAN nos diversos
níveis de governo, a preocupação do governo federal é a de garantir a implantação de
seus componentes estruturantes (conferências, conselhos, órgão intergovernamental).
Mas há que se resgatar, como vimos, a íntima relação que deve existir entre o
Sistema e a Política de SAN. A estruturação de seus componentes conforma o
arcabouço institucional, mas ele adquire materialidade em diálogo com a política,
que, por sua vez, abarca a rede operacional de programas e ações de SAN.
Espera-se que a consolidação desses novos dados do Mapa SAN 2014 possa servir
para identificar as dificuldades e os desafios, permitindo avançar na implantação de
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sistemas municipais de SAN.Cabe destaque, porém, para a ausência do tema da
agricultura urbana e periurbana no conjunto de temas tratados pelo mapeamento.
Caso se confirme a disposição do governo em realizar anualmente tal iniciativa de
levantamento de informações, a incorporação do tema permitiria maior
conhecimento sobre as experiências existentes no país, subsídio importante para a
construção da política de AUP.
O debate atual sobre a implantação da política e o sistema está, em parte, pautado
pela necessidade de atender o mercado institucional de alimentos, em especial o
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA). No entanto, ainda que seja uma parte constituinte e fundamental, a
SAN não se esgota na perspectiva da assistência alimentar.
Os dados da presente pesquisa mostram que a dimensão do abastecimento (incluindo
a agricultura urbana e periurbana) pode constituir uma das portas de entrada para a
estruturação do sistema, na medida em que ocupa um lugar estratégico e protagonista
na construção de mercados locais e de novas dinâmicas de interação entre o rural e o
urbano, a produção e o consumo.
Como uma parte integrante do abastecimento, a capacidade de o município articular
circuitos locais de produção e consumo será tanto maior se ampliar sua competência
legal no planejamento da área rural, comumente sob responsabilidade dos níveis
estadual e federal.
Por outro lado, as dificuldades apontadas pelos municípios que realizaram a adesão
ao Sistema Nacional de SAN, em relação à forma de organizar o conjunto de
programas e ações que o estruturam, são fatores indicativos da urgência na definição
do lugar institucional e das atribuições de cada esfera de governo em cada uma
dessas políticas.
Um desafio que se coloca é que tanto a construção de uma Política Nacional de
Agricultura Urbana quanto a de Abastecimento Alimentar foram propostas
apresentadas em Conferências Nacionais pelo segmento da sociedade civil e
encontram, por esse e outros motivos, respaldo insuficiente nos ministérios que
compõem a Câmara Interministerial de SAN (CAISAN). Dada a maior visibilidade
que vem ganhando fundamentalmente no âmbito municipal, certamente serão temas
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em pauta no processo de mobilização da V Conferência de SAN a ser realizada me
2015.
Os resultados da análise de uma experiência municipal de agricultura urbana e
periurbana na ótica da segurança alimentar e nutricional a partir do enfoque da
Promoção de Saúde, indagando fundamentalmente se a agricultura urbana é
praticada apenas como uma estratégia de sobrevivência por parte da população ou se
possui outros significados, mostram que, mesmo as famílias agricultoras localizadas
em áreas de transição rural-urbana, atribuem outros significados à atividade,
associados à afirmação de uma determinada cultura alimentar e um estilo de vida.
Foi possível identificar no conjunto das ações, aspectos, significados e valores, tanto
no nível individual como coletivo, convergentes com o ideário da Promoção da
Saúde, associados aos seus diferentes campos e princípios, como a criação de
ambientes saudáveis, o reforço da ação comunitária, o desenvolvimento de
habilidades pessoais, o resgate de práticas e hábitos tradicionais, o estímulo à
autonomia e ao empoderamento e demandas por reorientação dos serviços.
Por fim, das interações investigadas entre esses campos temáticos no curso da
pesquisa, desdobram-se alguns aspectos a serem aprofundados em futuros estudos.
Um primeiro aspecto a se destacar é a incorporação da temática da alimentação
saudável como um tema prioritário na revisão da Política Nacional de Promoção da
Saúde (PNaPS), qualificando-a à luz da segurança alimentar e nutricional e do direito
humano à alimentação adequada. Constitui uma oportunidade de aproximação entre
esses campos, incluindo a Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) e os atores que os
constituem, colaborando na aquisição de uma visão mais ampla da questão alimentar
associada à saúde nos territórios, rompendo com a disjunção entre a dimensão do
campo da produção e do consumo, a partir de uma visão sistêmica, que opera
simultaneamente interações entre os diversos setores afins.
Em paralelo, representa um esforço no sentido de ampliar o conhecimento sobre as
contradições do sistema alimentar, condição essencial para o desenvolvimento da
autonomia, da cidadania alimentar, superando a visão dietista e normativa da
alimentação, ao abarcar um conjunto mais amplo de temas e, principalmente,
aprofundando as conexões com as dimensões da produção, do abastecimento e do
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planejamento territorial com vistas à criação de ambientes promotores de estilos de
vida saudáveis.
Mostra-se evidente também, em relação à AUP, a importância da implantação de
processos de gestão de natureza participativa, a fim de facilitar e fortalecer o diálogo
entre a administração municipal e os setores da sociedade civil na definição e
implementação de projetos, programas e políticas municipais.
A partir do componente da multifuncionalidade da agricultura urbana e periurbana,
aqui estudada com ênfase nas dimensões dos Serviços de Saúde na Atenção Básica,
do Abastecimento Alimentar e do Planejamento Territorial, outro aspecto a ser
aprofundado diz respeito à necessidade de definição de estratégias intra e
intersetoriais, para viabilizar maior integração da agricultura urbana e periurbana
junto às secretarias que realizam interfaces com o tema, de forma a efetivar o
comprometimento do conjunto da gestão, em parceria com as associações locais,
com ênfase na noção de território e deixando, portanto, de ser uma responsabilidade
exclusiva de um setor, para tornar-se um compromisso de governo.
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ANEXOS
ANEXO I - MAPA DO USO DO SOLO, EMBU DAS ARTES, 2002.
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ANEXO II - ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE
1)

Descrição do local.

2)

Verificar a organização prévia das atividades antes da chegada dos

participantes: quem organiza, como é pensada a atividade, periodicidade dos
encontros.
3)

Descrição das atividades desenvolvidas: se há discussão sobre as atividades

desenvolvidas e os porquês, tempo de duração, recursos utilizados, dinâmica da
atividade.
4)

Breve caracterização dos participantes: número, sexo, idade, divisão dos

participantes segundo as tarefas.
5)

Descrição da participação dos organizadores: se há interação com os

participantes, se há incentivo à participação, se há estimulo e auxílio a todos os
participantes.
6)

Descrição das conversas durante as atividades: quais temas aparecem, se há

interação entre todos os participantes.

	
  

ANEXO III – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO
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ANEXO IV - QUESTIONÁRIO SOBRE O USO DE HORTAS
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ANEXO V – QUESTIONÁRIO DA ESCALA BRASILEIRA DE
INSEGURANÇA ALIMENTAR – EBIA
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ANEXO VI - QUESTIONÁRIO DE CONSUMO DE FRUTAS E
HORTALIÇAS (SISTEMA VIGITEL – ADAPTADO)
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ANEXO VII – ROTEIROS DE ENTREVISTAS E GRUPOS FOCAIS
Gerentes de UBS
1)

Como surgiu a horta nas Unidades?

2)

Qual o lugar da horta no seu trabalho?

3)

Você é responsável pela horta? Como se dá a responsabilidade sobre a horta?

4)

Qual o lugar da horta na dinâmica da UBS?

5)

Para que serve?

6)

A quem se destina?

7)

A horta é uma ferramenta de cuidados? Por quê/Como?

8)

A horta trouxe novas demandas para a Unidade?

9)

Você percebe alguma mudança na unidade, em relação ao trabalho?

10)

Você percebe alguma mudança na unidade, em relação ao espaço?

11)

Percebe alguma mudança na vida dos participantes?

12)

Percebe alguma mudança na alimentação dos participantes?

13)

Percebe alguma mudança no uso de medicamentos dos participantes?

14)

Percebe

alguma

mudança

subjetiva/constituição

da

autonomia/empoderamento/emocional/ relacional na vida dos participantes?
15)

Há entraves para a implantação e manutenção da horta? Contem um pouco

quais são.
16)

Quais as sugestões para que tais dificuldades sejam enfrentadas?

17)

Há priorização do espaço da horta?

18)

A horta faz parte da Rede de Cuidados à Saúde?

19)

Há articulação das atividades na horta com outras atividades de Promoção da

Saúde?
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Roteiro de entrevista: Membros do Conselho Municipal de Saúde
1)

Poderia me contar o que sabe/conhece sobre os projetos de Agricultura urbana

no município de Embu das Artes (Ex: Colhendo Sustentabilidade, Fonte Escola,
Mais Educação)?
2)

O conselho tem ou teve algum envolvimento com as atividades de Agricultura

urbana na implantação ou no desenvolvimento? Como isto se deu?
3)

Houve a participaçãode outro órgão/secretaria da Prefeitura ou alguma parceria

para que o projeto se viabilizasse?
4)

Na sua opinião quais os pontos que contribuíram para o desenvolvimento deste

tipo de atividade no município?
5)

Comente sobre os fatores que levaram o Conselho a se envolver com as

atividades de agricultura urbana.
6)

Houve ou há dificuldades encontradas para a implantação e manutenção deste

tipo de atividade? Quais? Como foram enfrentadas? Foram solucionadas? Se sim,
como? Se não, por que? Há algo planejado ou algum planejamento para tentar
solucionar essas atividades?
7)

Na sua opinião, o desenvolvimento destas atividades no município teve ou tem

tido que resultados? (positivos, negativos, nenhum e por que, nas várias áreas: Saúde,
Educação, Meio Ambiente?)
8)

Segundo o que é discutido nas reuniões do Conselho, é do interesse do

município terprojetos ou atividades de agricultura urbana e periurbana? Por que? Na
sua opinião, como poderiam ser estas atividades?
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Roteiro de entrevista: Membros do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional
1)

Poderia me contar o que sabe/conhece sobre os projetos de Agricultura urbana

no município de Embu das Artes (Ex: Colhendo Sustentabilidade, Fonte Escola,
Mais Educação)?
2)

O conselho tem ou teve algum envolvimento com as atividades de Agricultura

urbana na implantação ou no desenvolvimento? Como isto se deu?
3)

Houve a participaçãode outro órgão/secretaria da Prefeitura ou alguma parceria

para que o projeto se viabilizasse?
4)

Na sua opinião quais os pontos que contribuíram para o desenvolvimento deste

tipo de atividade no município?
5)

Comente sobre os fatores que levaram o Conselho a se envolver com as

atividades de agricultura urbana.
6)

Houve ou há dificuldades encontradas para a implantação e manutenção deste

tipo de atividade? Quais? Como foram enfrentadas? Foram solucionadas? Se sim,
como? Se não, por que? Há algo planejado ou algum planejamento para tentar
solucionar essas atividades?
7)

Na sua opinião, o desenvolvimento destas atividades no município teve ou tem

tido que resultados? (positivos, negativos, nenhum e por que, nas várias áreas: Saúde,
Educação, Meio Ambiente?)
8)

Segundo o que é discutido nas reuniões do Conselho, é do interesse do

município terprojetos ou atividades de agricultura urbana e periurbana? Por que? Na
sua opinião, como poderiam ser estas atividades?
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Roteiro de entrevista: Membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar
1)

Poderia me contar o que sabe/conhece sobre os projetos de Agricultura urbana

no município de Embu das Artes (Ex: Colhendo Sustentabilidade, Fonte Escola,
Mais Educação)?
2)

O conselho tem ou teve algum envolvimento com as atividades de Agricultura

urbana na implantação ou no desenvolvimento? Como isto se deu?
3)

Houve a participaçãode outro órgão/secretaria da Prefeitura ou alguma parceria

para que o projeto se viabilizasse?
4)

Na sua opinião quais os pontos que contribuíram para o desenvolvimento deste

tipo de atividade no município?
5)

Comente sobre os fatores que levaram o Conselho a se envolver com as

atividades de agricultura urbana.
6)

Houve ou há dificuldades encontradas para a implantação e manutenção deste

tipo de atividade? Quais? Como foram enfrentadas? Foram solucionadas? Se sim,
como? Se não, por que? Há algo planejado ou algum planejamento para tentar
solucionar essas atividades?
7)

Na sua opinião, o desenvolvimento destas atividades no município teve ou tem

tido que resultados? (positivos, negativos, nenhum e por que, nas várias áreas: Saúde,
Educação, Meio Ambiente?)
8)

Segundo o que é discutido nas reuniões do Conselho, é do interesse do

município terprojetos ou atividades de agricultura urbana e periurbana? Por que? Na
sua opinião, como poderiam ser estas atividades?
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Roteiro de entrevista: Informantes-chave do PCS
1) Poderia me contar o que sabe/conhece sobre os projetos de Agricultura Urbana no
município de Embu das Artes (Ex: Colhendo Sustentabilidade, Fonte Escola, Mais
Educação)? [Obs. geral para toda a entrevista: explorar as respostas com comentários
do tipo: Mais alguma coisa? Pode falar mais sobre isso? Fale mais sobre isso. Pode
explicar melhor? Tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar sobre isso?]
2) Sua secretaria tem ou teve algum envolvimento com as atividades de Agricultura
Urbana na implantação ou no desenvolvimento? Como isto se deu?
3) Comente sobre os fatores que levaram sua instituição a se envolver com as
atividades de agricultura urbana.
4) Na sua opinião quais os pontos que contribuíram para o desenvolvimento deste
tipo de atividade no município?
5) Houve ou há dificuldades encontradas para a implantação e manutenção deste tipo
de atividade? Quais? Como foram enfrentadas? Foram solucionadas? Se sim, como?
Se não, por que? Há algo planejado ou algum planejamento para tentar solucionar
essas atividades?
6) Na sua opinião, o desenvolvimento destas atividades no município teve ou tem
tido que resultados? (POSITIVOS, NEGATIVOS, NENHUM E POR QUE, nas várias
áreas: Saúde, Educação, Meio Ambiente?)
7) É do interesse do município ter projetos ou atividades de agricultura urbana e
periurbana? Por que? Na sua opinião, como poderiam ser estas atividades?
8) Como está a situação da Agricultura Urbana e Periurbana no município de Embu
das Artes após finalização do Projeto Colhendo Sustentabilidade?
9) Como está o processo da Feira de Orgânicos?
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Roteiro de entrevista para gestores e técnicos (Plano Diretor)
1. Como está o processo de revisão do Plano Diretor aqui no município do Embú?
2. Qual sua opinião sobre a Agricultura Urbana e Periurbana (AUP)? Poderia falar
um pouco sobre isso?
O tema dialoga com o planejamento urbano?
3. No seminário preparatório da revisão do Plano Diretor, organizado pela sociedade
civil do Embú das Artes, os agricultores urbanos participaram reivindicando áreas
para a AUP. Como você vê essa questão? Há instrumentos no Plano Diretor para
viabilizar áreas para o cultivo de alimentos e a implantação de hortas? Como esses
instrumentos apontados no plano diretor estão sendo utilizados/viabilizados?
4. Na sua visão, é possível destinar áreas para a AUP na região intra urbana
eperiurbana? Como?
5. Há necessidade de adequação na legislação para regularizar terras para a produção
agrícola?
6. Nessas áreas deve incidir o ITR, conforme pleiteia a Plataforma da Agricultura
Orgânica?
7.“Redimensionar o uso das áreas rurais na revisão do Plano Diretor em relação ao
reconhecimento como área rural, para poder receber apoio e assistência técnica”.
Como vê essa questão?
8. Existe alguma iniciativa de compostagem de resíduos orgânicos realizada pela
Prefeitura?
9. O documento da "Plataforma de Agricultura Orgânica" pede a criação de lei para
conceder 50% de desconto no IPTU para terrenos urbanos (inaptos para uso urbano),
a exemplo de Piracicaba.
10. Como ampliar a oferta de espaços para a produção de alimentos em áreas
ociosas? Poderia envolver áreas de empresas e indústrias?
11. Entrepostos e equipamentos de abastecimento, alimentação e nutrição podem ser
considerados na legislação do Plano Diretor?
12. Você tem conhecimento de outras experiências onde essa questão se coloca?
Como tem sido respondida?
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13. No atual PPA 2012-2015 existe uma ação de implantação de uma Política
Nacional de Agricultura Urbana. A AUP é um tema de política pública nos níveis
federal,

estadual

e

municipal

?
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Roteiro de entrevista para agricultores
1. Desde quando você trabalha com atividade agrícola? O que você planta, qual
o volume da produção e o tamanho da sua área? Onde você vende a sua
produção?
2. Como se deu o envolvimento com esta atividade? (Obs: São famílias
japonesas em sua maioria. Queremos saber se a atividade é uma tradição de
família ou não. Perguntar se pretendem continuar nessa atividade, se
pretendem continuar lá ou tem planos de mudar de área).
3. A atividade agrícola é a sua principal atividade ou desenvolve alguma outra
também?
4. Os membros de sua família trabalham também na atividade agrícola? Em
tempo integral ou desenvolvem também alguma outra atividade fora da
propriedade? (listar)
5. Que métodos de agricultura o sr utiliza? O que influenciou a sua escolha por
esse método de agricultura?Já utilizou algum outro? Quais as tecnologias que
você utiliza? Elas se mostram adequadas? (Obs: Se não for mencionado,
perguntar se utilizam agrotóxicos na plantação)
6. Quais os desafios para a manutenção da atividade agrícola ?Têm sugestões
para o seu aprimoramento?
7. Qual a relação de sua atividade com o poder público? Como o governo
poderia ajudá-lo na manutenção de sua atividade?
8. Você participa de algum fórum de discussão sobre o assunto? Participa de
alguma cooperativa?
9. Você paga IPTU ou ITR?
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Roteiro do Grupo Focal com Profissionais de saúde de nível médio e ACS
FUNÇÃO:
1. Contem um pouco como surgiu a horta na sua UBS.
2. A horta faz parte do seu trabalho? Como?
3. Existe algum profissional responsável pela horta? Como se dá essa
responsabilidade?
4. Como a horta se integra com as outras atividades da UBS?
TERRITÓRIO:
5. Vocês acham importante ter uma horta dentro de uma UBS? Por que? Conhecem
outras hortas que não sejam em UBS? Existe alguma diferença?
6. Há/houve troca experiências com outros grupos? Como foi?
7. Houve divulgação do trabalho das hortas na mídia ou alguma premiação? O que
significou para vocês e para o trabalho?
TECNOLOGIA
8. Qual a importância de haver um técnico trabalhando com vocês na horta?
9. O que você aprendeu em termos de novas técnicas de irrigação, compostagem e
cultivo de alimentos? Você pratica essas técnicas em sua casa?
10. Você tem alguma preocupação com a contaminação do solo e da água utilizados
na horta? O que você faz a respeito?
ALIMENTAÇÃO:
11. A temática da alimentação e nutrição é abordada nas atividades na horta? Como?
Quais os assuntos que aparecem?
12. A horta trouxe a temática da alimentação e nutrição para o cotidiano da UBS?
13. Qual a sua percepção em relação à alimentação dos usuários que participam da
horta? Houve mudanças?
14. A participação na horta influenciou a sua alimentação? Em que?
15. Você ficou mais crítico em relação à sua alimentação?
16. Você passou a consumir algo que antes não era um hábito?

	
  

	
  

241	
  

17. Você deixou de comer / beber algo que antes era um hábito?
18. Você conta com os alimentos da horta para a sua alimentação?
19. Deixar de comprar hortaliças faz diferença em seu orçamento?
CONSEQUENCIAS/RESULTADOS DA HORTA:
20. A horta trouxe novas demandas para a Unidade?
21. Com a horta, vocês percebem alguma mudança na unidade, em relação ao
trabalho? E em relação ao espaço físico?
22. Que tipo de mudanças vocês observaram na vida dos participantes?
SUGESTÕES/PERSPECTIVAS:
23. Há obstáculos/dificuldades para a implantação e manutenção da horta? Contem
um pouco quais são.
24. Quais as sugestões para que tais dificuldades sejam enfrentadas?
ANDAMENTO DO PROJETO:
Nos últimos tempos percebemos algumas mudanças no projeto de hortas. A respeito
disso, gostaríamos de saber algumas coisas:
25. Vocês conhecem alguém que deixou de frequentar? Sabe o por quê? A
diminuição do número de participantes em atividades da UBS é uma ocorrência
frequente em outras atividades ou só na horta?
26. A quais motivos vocês atribuem o enfraquecimento do trabalho na horta?
27. Como vocês se adaptaram às dificuldades ocorridas? Que resultados positivos e
negativos vocês podem destacar deste processo?
EXPECTATIVAS:
28. O que você esperava da horta quando começou a participar? Atingiu essas
expectativas?
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Roteiro do Grupo Focal com Usuários das UBS participantes das hortas
FUNÇÃO:
1. Você tinha experiências anteriores com cultivo de alimentos?
2. Como chegaram na horta? Quem chamou? Houve indicação de algum profissional
de saúde da UBS?
3. Qual o papel da horta na sua vida? Conseguiu levar para outros espaços? Qual a
função da horta no contexto familiar?
TERRITÓRIO:
4. Vocês participam de uma horta em UBS. Vocês podem me contar por que tem
horta na UBS? Vocês acreditam que isso poderia ser feito em outros lugares? Quais?
Por quê?
ALIMENTAÇÃO:
5. A participação na horta influenciou a sua alimentação? Em que?
- de vocês;
- do grupo;
- da família;
- da comunidade/bairro.
TECNOLOGIA
6. Qual a importância de haver uma pessoa ou um técnico auxiliando vocês na horta?
7. O que você aprendeu em termos de técnicas de irrigação, compostagem e cultivo
de alimentos? Você pratica essas técnicas em algum outro lugar? Qual?
EXPECTATIVAS:
8. O que você esperava com a horta quando começou a participar?
9. Vocês conhecem alguém que deixou de frequentar? Por quê?
10. Para concluir, em relação a sua experiência, você gostaria de acrescentar algo que
não foi dito?
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ANEXO VIII – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO AMBIENTE
ALIMENTAR – MERCADOS
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Questionário de avaliação do ambiente alimentar – Feiras-livres
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ANEXO IX – CARTA DO COMITÊ DE ÉTICA
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ANEXO X – COMPROVANTES DE SUBMISSÃO DE ARTIGO
De: Profa. Dra. Maria Cristina da Silva Schicchi <sbi.ne_oculumensaios@puccampinas.edu.br>
Data: 16 de janeiro de 2015 00:20
Assunto: [OE] Agradecimento pela submissão
Profa. Dra. Paula Freire Santoro,
Agradecemos a submissão do trabalho "O papel do território na garantia da
segurança alimentar e nutricional: os desafios da regulação do rural e do
urbano" para a revista Oculum Ensaios.
Acompanhe o progresso da sua submissão por meio da interface de
administração do sistema, disponível em:
URL da submissão:
http://periodicos.puccampinas.edu.br/seer/index.php/oculum/author/submission/2703
Login: paulasantoro
Em caso de dúvidas, entre em contato via e-mail.
Agradecemos mais uma vez considerar nossa revista como meio de compartilhar
seu trabalho.
Profa. Dra. Maria Cristina da Silva Schicchi
Oculum Ensaios
http://www.puc-campinas.edu.br/periodicocientifico/
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ANEXO XI – COMPROVANTE DE SUBMISSÃO DE ARTIGO
Dear Ms. Ribeiro:
Your manuscript entitled "HORTAS COMUNITÁRIAS COMO ATIVIDADE
PROMOTORA DE SAÚDE: UMA EXPERIÊNCIA EM UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE" has been successfully submitted online and is presently being given
full consideration for publication in the Ciência & Saúde Coletiva.
Your manuscript ID is CSC-2015-0035.
Please mention the above manuscript ID in all future correspondence or when calling
the office for questions. If there are any changes in your street address or e-mail
address, please log in to ScholarOne Manuscripts at
https://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo and edit your user information as
appropriate.
You can also view the status of your manuscript at any time by checking your
Author Center after logging in to https://mc04.manuscriptcentral.com/csc-scielo.
Thank you for submitting your manuscript to the Ciência & Saúde Coletiva.
Sincerely,
Ciência & Saúde Coletiva Editorial Office

	
  

