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TEMA 4 : Agricultura Urbana 

 

A actual sofreguidao (moda) para a agricultura urbana podia ficar a pensar que isso é um 

fénômeno recente. Ora, cada sociedade depende, fundamentalmente, de sua capacidade de 

alimentar sua povo. Historicamente, o crescimento das cidades é directamente relacionado com a 

acumulaçao dos excedentes de produtos alimentares. O urbanismo e a agricultura (no Crescente 

Fertil) surgiam ao mesmo tempo. Agricultura e cidades estao muito ligados, desde sempre. Vestigios 

das civilizaçoes antigas sugerem uma coexistência muito perto entre os sistemas de produçao 

agricola e o urbanismo. A cidade de Uruk (Mesopotomia), de Teotihuacan (Império Azeteca), de York 

(Inglaterra no Meio-Idade), de Nova-York (durante a Grande Depressao) constituem exemplos que 

demonstram a importância atribuida a agricultura urbano no meio urbano. Somos tao dependentes 

do mundo natural quanto nossos ancestrais eram. 

 

Mas hoje, assiste-se a uma desconexao entre o sistemo de produçao e o lugar de consumo. 

Varios factores podem explicar isso. Primeiro, durantena segunda metade do século XX, muitas 

cidades aplicaram os principos da abordagem funcionalista. Esta abordagem preconizava um 

afastamento das funçoes de produçao. Segundo, o êxodo rural leveu a um crescimento da valor 

fundiara dentro os cidades. Por fim, tive o preço irrisorio do transporte das mercadorias. Entao, 

nossas cidades se emanciparam de maneira efetiva da geografia. Uma consêquencia desta 

desconexao e que, hoje, um legume viaja, em média, 2.000 quilometros antes de chegar dentro 

nossas lojas.  

 

A necessidade de repensar nossa relaçao com a comida  

 

 Varios algarisomos recentes obrigam a considera a agricultura urbana como uma soluçao.  

Hà o facto que mais pessoas vao se mudando para as cidades. No ano 2050 vamos ser nove biliao, 

cujo 70% dentro cidades. Carne et urbanismo crescem de maos dadas, vamos dever alimentar este 

novo povo urbano.  

O sistemo de hoje nao é eficaz. Talvez ele é eficaz para o cinco corporaçoes multinacionais que 

controlam 80% do comercio global de alimentos. Mas ele nao é eficaz para o ambiente. 19 milohes 

de hectares de terras araveis sao perdidos devido à salinizaçao e erosao e a mesma quantidade de 

floresta é destruitda para criar solo fértil. A comida representa um terço de nossa pegada ambiental 

(superior ao setor de transporte). O sistemo nao é eficaz para o bilao de esfomeados e, no mesmo 

tempo, o bilao de obesos.  

Hà uma urgência de mudarar nossa relçao coma a comida. As crises econômicas atuais, as 

emergentes problemas de saúde, as epidemias de obesidade tornaram necessário o reajuste urgente 

dos sistemas de produção/distribuição alimentares obsoletos, ineficientes e insustentáveis. 

 A agricultura urbana (e periurbana) é uma das soluçoes propostas e recomendadas pela ONU 

e o FAO1 para enfrentar as necessidades de segurança alimentar e os desafios da urbanizaçao, 

nomeadamente dentro cidades nos paises emergentes.  

                                                           
1 http://www.fao.org/newsroom/FR/news/2005/102877/index.html  

http://www.fao.org/newsroom/FR/news/2005/102877/index.html


A soluçao  

 

Ela é simple a explicar : cultivar onde o povo esta morando. E uma ideia facil e compreensivel. Trate-

se de ligar-se de novo na natura. Vivemos hoje no mundo que esta moldado para a comida (o 

“sitopia” de C. Steel). Devemos, entao, chegar a implica uma mudança cultural, social e economica 

enquanto a relação com os alimentos.  

 

 

A agricultura urbana : os argumentos  

   

 

SAUDE 

E 

SOCIEDADE 

- Segurança alimentara e luta contra pobreza (no tempo de crises 

econômicas e hiperinflçao)  

- Educaçao a habitos e estilos de vida mais saudaveis et saos  

- Cidadania activa  

- Criaçao  de elos sociais  

 

AMBIENTE 

E 

ORDENAMENTO 

URBANO 

- Embelezamento de bairros  

- Controlo da ilha de calor com os telhados com vegetaçao  

- Reduçao de residuos domésticos  

- Aumento da biodiversidade  

- Valorizaçao dos terrenos abandonados  

- Melhor utilizaçao da agua  

 

ECONOMIA 

- Circuitos curtos  

- Rendimento alimentar garantido  

- Criaçao de emprego e de micro empresa  

 

A agricultura urbana parece ser uma soluçao que permitiria de aplicar os diferentes pilares do 

desenvolvimento sustentavel (economia, sociedade e ambiente).  

 

 

Quais sao os instrumentos e as recomendaçoes da agricultura urbaine ?  

 

- Adaptar a regulamentaçao : permitar actividades agricolas “ligeiras” dentro a cidade; exigir 

praticas agricolas respeitadores do ambiente (“agricultura ecologia”) e compativel com um estilo de 

vida urbano  

- Promover iniciativas comunitarias de agricultura urbana : incentivos fiscais para inovaçao, 

apoio na iniciativas de associaçoes locais   

-  Agir para que os promotores imobiliarios integram a agricultura urbana dentro os projetos 

de desenvolivmento e de renovaçao (por exemplo, no bairros de fraca densidade, prever a criaçao de 

hortas comunitarias entre os prédios). Isso pode ser fato com a utilizaçao de incentivos fiscais.  

- Planear o desenvolvimento da agricultura urbana, efectuar obras da avaliaçao (relativo aos 

projetos de ordenamento). Para que qualquer sistema alternativo de alimentação seja exitoso isso 

requer implementar mudanças estruturais e fundamentais nas políticas e níveis de planejamento.  

 



Projetos e experiências  

 

Duas experiências historicas 

 

1) Cuba, decada 1990 : com interrupçao das importaçoes da URSS, os cidadaos de Havana 

foram obrigados a organizar-se para nao afundar-se na fome. Assim, feijoes, tomates, 

bananas (no inicio) foram plantados dentro a cidade ; depois, verdadeiros  jardins e granjas 

foram desenvolvidos. Em 10 anos, mais de 8 000 espécies diferentes foram plantados. Hoje, 

90% de produtos frescos que sao vendidos dentro a capital vêm da fazendas locais. Tem mais 

de 400 000 exploraçoes agricolas dentro a cidade.  

 

 

2) Détroit, capital da industria automovel na decado 1960 : nos anos 1980, a cidade sofre 

repercussoes da globalizaçao (encerramento de fabricas, desemprego...). A cidade afunda-se 

no aspecto de desolaçao com paisagem urbana abandonado. Cidados e associaçoes decidem 

investir num baldios industriais para cultivar là de legumes. Em 2005, as 150 toneladas dos 

alimentos made in Détroit permitam de responder a ¼ da consumo local (milho, tomate, 

alface, espinafre ou pepino).  

 

 

Desde, a gente pode ser experênciais cada vez mais criativas, que usam de forma inteligente os 

progressos tecnologicos.  

 

 

3) Investir os rooftop. Eles constituem um verdadeira recurso no meio denso. Eles fornecem 

grandes espaços potenciais no meio de hyper densidade. A gente deixa crescer là cultivos em 

substrato (sem solo : é a hydroponia).  

 

a. Nova-York, Gotham greens : é o pioneiro global relativo a agricultura urbana. Em 

2008, em Brooklyn, uma fazenda urbana é criada. Os produtos sao, no inicio, alfaces 

que sao biologicos. Hoje, é a fazenda urbana mais grande do mundo com 60 000m². 

A empresa definie-se assim “somos agricultoros que moravam no apartamentos”  

 

 

 
Gotham greens en Brooklyn, Nova-York Estados-Unidos 



b. Montreal, uma das cidades mais «liveable» no mundo. A tradiçao da agricultura 

urbana é velha (desde os anos 1980). Hoje, aproximadamente 2 toneladas de 

legumes sao colheitas cada dia. 97% da fazendas urbanas de Montreal sao sobre 

rooftops, superior a 20 000m².  

 

 

Uma das muitas fazendas urbanas no rooftop de Montreal, Canada 

 

4) A agricultura urbana no rooftop nao é sempre possivel. Podemos usar entao a agricultura 

vertical. Singapour apareça com o modelo global da agricultura vertical, que permite de 

produzir 25% de suas necessidades em legumes dentro buildings. 

 

 
Singapour : Sky Green, a primeira e a mais grande fazenda vertical 

 

A agricultura vertical objecto de muitas investigaçoes cientificas. O iniciador é D. Despommier, que 

hoje torna-se em verdadeiro “profeta” desta2. Ele publicou a livro Vertical Farming em 2010.  

 

5) A tecnica “ aquaponics”, desenvolvida nomeadamente pelo Urban Farmers box, Estados-

Unidos : trata-se de aplicar ciclos que encontramos na natureza :  os peixes fornecem 

nutrientes para o desenvolvimnto de plantas que, em troca, limpam agua para peixe. Isso é 

uma simbiose natural. Cultivamos peixes e legumes ao mesmo tempo ! Esta tecnica permite 

de reduzir de 90% agua necessaria para produizir legumes.  

 

                                                           
2
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=1clRcxZS52s  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=1clRcxZS52s


  

Exemplo de uso de aquaponic, em Amsterdam (Paises Baixos)  

 

6) No meio menos densos, outras soluçoes existem, consideravelmente mais baratas que estes 

“super” fazendas urbanas que requerem muitos equipamentos high-tech. Com poucos 

meios, é possivel de fazer muito. Nao é uma necessidade de mudar todo o sistemo, de agir 

na escala da cidade para comencar. As initiativas individuais sao uma maneira de refletir 

sobre uma nova maneira de produire 3 :  

 

a. Podemos, com exemplo, plantar fruitos e legumes um pouco por todo o lado dentro 

a cidade. A cidade de Todmorden, Inglaterra sujeito efeitos da crise de 2008 

(subprimes). Algumas cidados começam a semear à porta da sua casa, antes de 

investir os espaços publicos (hospital, escola, policia...). Em pouco tempo, a maior 

parte dos espaços urbanas desocupados, transformou-se em verdadeiro horta e a 

cidade em desepensa biologica em auto-serviço. Porque nao mudar as platibandas 

nao utilizadas em horta de fato ?  

 

 

 

Todmorden, Inglaterra 

 

                                                           
3
 Mas a gente deve lembrar-se que o projeto d’agricultura urbana (diferente do urbanismo critio e activisto) 

para funcionar nao se refere a alguns communidades dispersa mas a sociedade, inteira 



b. Outro exemplo a menor custo : os hortas comunitarias, verdadeiros espaços onde 

podemos partilhar muitos recursos : ustensilios, adubo, sementes, e mesmo 

educaçao com os jardineiros. Em Berlin houve um forte crescimento destes, sobre 

todas parcelas nao utilizadas da cidade. O mais improvavel situa-se no antigo 

aeroporto (Tempelhof). Isso faz-se eco do exemplo de Détroit (questao da 

reconversao de aterros).   

 

 

 Antigo aeroporto em Berlin, Alemanha 

 

c. Mesmo sem baldios urbanos, é possivel de criar jardins urbanos, muito 

simplesmente. Desde 2007, Rosaio (Argentine) integrou a agricultura dentro os 

planos da cidade. Existe espaços dedicados à agricultura em pleno centro, onde tem 

nao somente agricultura mas tambem desporto, educaçao, cultura (no mesmo 

lugar). No total, mais de 30 hectares sao usados para a agricultura urbana.  

 

 

Em pleno centro, um jardim em Rosario, Argentina  

A força da agricultura urbana é de ser adaptavel. Ela pode ser usada em todas cidades, em funçao da 

geografia, clima (por exemplo, no paises de clima quente, é possivel de utilizar painéis solares em 

cima das garras), tipografia, urbanismo (presença de rooftop ou de baldios....). Isso torna-a praticavel 

em todo lugar ! Em Sao Paulo, com exemplo, verdeidaros jardins se desenvolveram debaixo de linha 

eléctrica de alta tensao.  



.  

 
Jardins urbanos em Sao Paulo, Brasil 

Belo Horizonte e a agricultura urbana  

 A agricultura urbana nao é somente uma soluçao para destes que queriam consumir de 

maneira mas optima (ou seja produtos locais). E tambem (é talvez sobretudo) uma soluçao para 

nutrir e alimentar a planeta, simplesmente. Assim, no Brasil, o programa “0 fome“ (programa de 

segurança alimentar nacionais), ajudou desde 2003 muitas familias a sair da precariedade. O 

desenvolvimento da agricultura urbana provou ser uma das soluçoes preconizado pelo o programa.  

 Em Belo Horizonte, desde 1998 hà um programa para agricultura urbana e perturbanos, 

instituidos pelo o SMASAN (Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional). Este 

programa introduizou a criaçao de 185 jardins agricolos e 48 pomares comunitarios no Belo 

Horizonte. O objectivo deste programa é de assegurar e de garantir segurança alimentar (quantidade 

e qualidade) em Belo Horizonte, nomeadamente entre o povo com baixos rendimentos.  

 Os 48 jardins comunitarios têm uma meia area de 150 m². Eles sao usados para cultivar 

legumes e ervas para o consumo  pessoal. A maior parte destas culturas usa a agricultura biologica. 

Os pesticidas sao proibidos e o solo é (quando é possivel) fertilizado com estrume proveniente da 

exterior da cidade.  

 Um dos ustensilios mas eficaz para promover agricultura urbana em Belo Horizonte foi os 

jardins de escolas. Entre 2008 et 2012, o numero deles duplicou, de 60 à 126. Hoje, sao mais de 

96 000 alunos (escolas e infantarios) que passam uma hora por dia a cuidar de plantas. Os jardins sao 

usados para cultivar couve, alface, ervas aromaticas; e sao tambem usados como centros ao ar livre 

para educaçao no ambiente e alimento.  

 Entao, a agricultura urbana desenvolve-se em Belo Horizonte, so uma dupla optica : 

segurança alimentar e educaçao. A fim de permetir um desenvolvimento mais intenso, a soluçao 

seria de rever o cadastro de 2010, para que alguns terrenos nao residenciais possam servir para 

agricultura urbana sob todas as suas formas (hortas comunitarias por exemplo). Isso permitiria de 

reconhecer a agricultura urbana como um setor economico e os “agricultores urbanos” (urban 

farmers) como uma categoria profissional especifica.  

 



O setor Nova Cahoeirinha II  

 Podemos anotar que, sobre este setor, tem uma ausência de referência a agricultura urbana, 

relativo ao planeamento (dentro os documentes oficiais). Entao, talvez é preciso de encorajar 

iniciativas individuais, para contrariar  a ausência de mecanismos institucionais.  

 Em seguida, hà algumas ideias que poderiam desenvolver-se, citando as palavras da 

Prefeitura de Belo Horizonte (dentro o documento OUCACLO que apresenta as açoes relativas ao 

setor) :  

 

 “Implantação do Parque Nova Cachoeirinha, incluindo equipamentos de esporte e lazer” 

 Dentro este parque, seria possivel de implantar uma horta comunitaria  

 Seria tambem possivel de recuperar partes do espaços publicos para fazer um uso 

agricolo  

 “Iinvestimentos em equipamentos de uso coletivo” 

 Aqui, poderia ter havido algo assim horta comunitaria. De mais de uso coletivo,  este 

tipo de dispositivo contribui para a criaçao de laços sociais.  

“A principal característica da morfologia do parcelamento do setor, que é de uso residencial, é a 

descontinuidade viária”  

 Dentro os “ buracos“, é possivel de instalar jardins que deverao servir para todos os 

habitantes 

 Isso permitiria de diminuir a dependência no centro, implantando jardins é criando 

circuitos curtos (do produtor ao consumidor, diretamente).  

 

 


