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RESUMO 

 

A busca da sustentabilidade vem se tornando cada vez mais real. A civilização moderna procura a 
adaptação dos sistemas culturais e econômicos inserindo o conceito de sustentabilidade como maior 
preocupação. Tal preocupação se faz correta analisando as mudanças climáticas do nosso ecossistema. 
A revisão da sustentabilidade reativou a importância da Agricultura Urbana nos sistemas citadinos que 
hoje sofrem pressões sociais para a adequação de suas infraestruturas as novas necessidades. A 
multidisciplinaridade do tema reforça a importância da atividade em diferentes perspectivas de gestão, 
atingindo principalmente o planeamento. Através do planeamento novas políticas ao redor do mundo 
reforçam o desenvolvimento urbano sustentável ativando benefícios a todos os cidadãos. Esta 
dissertação estuda os antecedentes da atividade e seu atual crescimento através de exemplos 
contrastantes e também complementares utilizando o planeamento como principal ferramenta reguladora 
da atividade. Por fim, foram estudados os casos do Porto e São Paulo através de análises legislatórias, 
geográficas e sociais das políticas já implantadas nos dois casos, buscando traçar um modelo para 
implantação da Agricultura Urbana nas cidades atuais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura Urbana, Planeamento Urbano, Hortas Urbanas, Zoneamento, Políticas 
Públicas. 
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ABSTRACT 

 

The pursuit of sustainability is becoming more and more real. Modern civilization seeks to adapt cultural 
and economic systems by inserting the concept of sustainability as a major concern. This concern is 
made correct by analyzing the climatic changes of our ecosystem. The review of sustainability 
reactivated the importance of Urban Agriculture in the urban systems that today undergo social pressures 
for the adaptation of their infrastructures to the new necessities. The multidisciplinary of the theme 
reinforces the importance of the activity in different perspectives of management, reaching mainly the 
planning. Through planning new policies around the world reinforce sustainable urban development 
activating benefits to all citizens. This dissertation studies the antecedents of the activity and its current 
growth through contrasting and also complementary examples using the planning as the main regulating 
tool of the activity. Finally, the cases of Porto and São Paulo were studied through legislation, geographic 
and social analyzes of the policies already implemented in both cases, seeking to outline a model for the 
implementation of Urban Agriculture in the present cities. 

 

KEYWORDS: five keywords, Urban Agriculture, Urban Planning, Urban Gardens, Zoning, Public Policy. 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 
O êxodo rural é uma das consequências da evolução da sociedade atual que busca oportunidades de 
trabalho e o conforto oferecido pelas cidades. A movimentação populacional e os altos índices de 
natalidade dos séculos XIX e XX criaram uma demanda inimaginável de crescimento infraestrutural 
para as cidades, demanda essa não suprida, gerando sistemas urbanos ineficientes e insustentáveis. 

A administração pública durante esse período lutou pela estruturação das necessidades da população. 
Antagonicamente aos conhecimentos de sustentabilidade da atualidade, o petróleo foi a fonte de energia 
escolhida para a tarefa de abastecer a produção e os materiais, considerados inesgotáveis, selecionados 
sem a preocupação sobre os métodos de obtenção, tratamento e utilização. Como herança a subsistência 
das cidades depende de fontes de energia não renováveis assim como a própria agricultura. 

Segundo Arosemena (2012), tradicionalmente o planeamento não reconhece os vínculos entre o sistema 
alimentício e outros sistemas urbanos como os transportes, o uso do solo, a economia, a saúde pública e 
o meio ambiente. O crescimento das cidades foi direcionado a não interação da agricultura, uma vez que 
grande parte da produção é desenvolvida nos campos periféricos e transportada para as cidades. A prática 
do cultivo tornou-se cada vez mais rara e os espaços destinados à atividade praticamente inexistentes. 

Ligado a este conceito, as ocupações territoriais sempre foram vinculadas ao valor da terra e às 
necessidades de quem a pertence, mostrando assim que os motivos do distanciamento entre as pessoas 
(cidades) e a agricultura são incompreensivos. A mesma mudança climática que nos aproxima da 
agricultura deve ser utilizada como resposta a reintrodução do cultivo urbano, uma vez que os danos 
causados pela atual produção de alimentos também são vetores da atual crise ambiental. 

O objetivo desta dissertação é avaliar a situação atual em relação as práticas voltadas a agricultura urbana 
que caminham no sentido correto da sustentabilidade (característica essa fundamental para o futuro da 
civilização) associando a distribuição territorial como chave da reintrodução da atividade produtiva no 
meio urbano. Através desta análise é proposto um modelo de aplicação política e territorial para a 
fundação de uma gestão aliada ao conceito da agricultura urbana. Para isso, análises das atuais políticas 
e modelos de gestão foram feitos, assim como da iniciativa privada, setor fundamental para a evolução 
e adaptação da atividade no contexto socioeconômico urbano. 

A tese busca analisar a importância do planeamento na orientação e regulamentação da prática da 
agricultura urbana como ferramenta de gestão e urbanística, definindo o melhor padrão das futuras 
ocupações territoriais nas cidades associando principalmente as preocupações ambientais. 
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O estudo conta com uma revisão bibliográfica de diversos autores estabelecendo um conceito geral sobre 
o tema, além de uma caracterização de todas as possibilidades de plantio que a agricultura urbana pode 
fornecer aos residentes de centro urbanos densos. 

Os objetivos secundários da dissertação são avaliar os sucessos e insucessos de práticas contemporâneas 
alimentando um modelo de políticas e práticas que possibilite a potencialização da atividade no meio 
urbano, principalmente através dos estudos de caso em questão, a cidades do Porto, no norte de Portugal, 
e São Paulo, no sudeste do Brasil. Soma-se também a caracterização dos agricultores urbanos junto a 
uma análise dos sistemas formais e informais urbanos voltados ao cultivo. 

A sustentabilidade da produção deve ser obtida em todas as etapas do processo até ao consumo. Para 
isso foram avaliadas as fases de preparação, cultivo, colheita, armazenamento, transporte e consumo da 
agricultura urbana juntamente a avaliações de melhoras urbanísticas da prática. Foi avaliado também o 
papel da localização na sustentabilidade do processo indicando benefícios da aproximação da agricultura 
às cidades. Para uma maior compreensão do assunto também foram avaliados projetos empregados em 
diferentes cidades com iniciativas nos meios econômicos, sociais, ecológicos e urbanísticos.  

Importante também a avaliação do papel da administração pública na concessão de novas áreas para o 
cultivo urbano e como os instrumentos de regulação das leis de uso e ocupação do solo urbano podem 
ajudar o crescimento da prática. Para isso foram analisadas as leis atuais de ocupação dos espaços 
públicos e planos diretores de cada projeto estudado. 

A dissertação conta com cinco capítulos distribuídos a partir de uma evolução do conceito perante o 
planeamento urbano. O segundo capítulo caracteriza o conceito de Agricultura Urbana e Peri-Urbana 
(AUP) através de antecedentes e das diferentes funções e tipologias em que a atividade atua. O terceiro 
capítulo é destinado a uma inserção do conceito perante as valências do planeamento urbano, utilizando 
exemplos práticos e teóricos. No quarto capítulo são analisados os estudos de caso das cidades 
mencionadas anteriormente buscando uma síntese final caracterizada pela criação de uma proposta de 
implantação da agricultura urbana através do planeamento urbano. O quinto capítulo sintetiza o estudo 
recomendando estudos futuros e concluindo. Somam-se também as referências bibliográficas e anexos 
utilizados para a elaboração da dissertação. 
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2 
AGRICULTURA URBANA E PERI-URBANA 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 
O processo de formação das primeiras cidades, segundo Carlos (2003), teve início após grandes 
mudanças climáticas no fim do 4º período glaciário onde se deu o fim da última era do gelo do nosso 
planeta. A mudança climática possibilitou o sedentarismo da raça humana. A obtenção de alimentos, 
antes através da caça, foi somada ao plantio, atividade essa que pôs fim ao nomadismo. 

A evolução das técnicas e ferramentas utilizadas para propiciar as condições de cultivo nos diversos 
ecossistemas existentes apresentou-se como uma condição imprescindível para a modificação da 
estrutura social, permitindo a fixação das comunidades e garantindo a manutenção alimentar destas 
(Mazoyer, 2010; Roudart, 2010). 

De acordo com o Arquiteto Ribeiro Telles, o espaço urbano permaneceu ao longo da sua história ligado 
ao espaço rural e, deste modo, a integração da ruralidade no interior da cidade deve-se sobretudo por 
razões históricas e culturais. 

A ligação entre o homem, a cidade e a agricultura foi crescendo ao passar dos anos. De acordo com Dias 
(2016), desde os primórdios, as formações sociais estiveram vinculadas à propriedade fundiária que 
atinge um patamar de propriedade privada e passa a permitir o desenvolvimento de novas relações de 
produção. Os agrupamentos começaram a criar novas técnicas e estruturas sociais. Os grandes impérios 
sucessores das primeiras práticas agrícolas baseavam suas economias em sistemas de plantio. Evidências 
foram encontradas na antiga Mesopotâmia, irrigada pelos rios Tigres e Eufrates, no Império Egípcio e 
as margens férteis do rio Nilo, no Império Grego e a evolução do cultivo através da descoberta da rotação 
de culturas e no Império Romano com a evolução das técnicas de cultivo e pecuária. 

A valorização das terras próximas as grandes cidades da antiguidade distanciaram as plantações dos 
centros econômicos e administrativos. A agricultura a partir do crescimento das cidades foi sendo 
substituída pelas culturas extensivas em latifúndios periféricos. A transformação territorial alterou a 
arquitetura e urbanismo das urbes gerando os primeiros adensamentos construtivos e simultânea 
diminuição dos lotes. 

Apesar da periferização das hortas, e até mesmo à extinção do cultivo em centros urbanos, a urbanização 
criada mediante as necessidades organizatórias concebeu o jardim como instrumento de organização 
pública e lazer. Os jardins cresceram sendo espaços destinados ao cultivo e apreciação de plantas e 
serviam como fonte de alimentos através das árvores frutíferas e ervas. 
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Os jardins e hortas resistiram em casos extremos, tais como terrenos periféricos ou propriedades da alta 
classe que, segundo Arosemena (2012), foram utilizados para o cultivo de ervas medicinais e alimentos 
cotidianos como frutos e vegetais, porém numa escala de subsistência. 

Durante o feudalismo, a agricultura extensiva trouxe uma nova escala de produção às cidades. O sistema 
social feudal, mais estável que os anteriores, possibilitou o crescimento da agricultura com consequentes 
aumentos populacionais, porém em escalas de subsistência destinando toda a produção ao abastecimento 
do feudo. 

Através de uma exploração intensa dos camponeses, limitações espaciais (causadas pelo aumento 
populacional) e evolução das técnicas de cultivo, durante os séculos X e XI, as produções agrícolas 
cresceram significativamente. Segundo Costa et al. (2014) a renda em dinheiro surgiu no final do 
feudalismo, na transição para o capitalismo. Mediante as novas realidades se sucedeu o renascimento da 
economia monetária o que possibilitou a comercialização da produção excedente gerando alterações 
espaciais na cidade e culturais na sociedade. 

O desenvolvimento da engenharia e arquitetura criaram espaços bem projetados para o cultivo urbano. 
A evolução do urbanismo pontuou o plantio de árvores e arbustos por vias e parques. O paisagismo criou 
um novo conceito para as paisagens urbanas utilizando os jardins para o embelezamento como uma 
forma de demonstrar o poder e riqueza das cidades. 

Segundo Arosemena (2012) a partir da Revolução Industrial a presença agrícola nas cidades tornou-se 
tema de estudos teóricos e conceitos urbanos e estes mesmos estudos apontam a função de planeamento 
urbano como o principal impacto da agricultura urbana. Segundo Howe et al. (2005), as Hortas Urbanas, 
com vertente social, surgem nos países do Norte da Europa, no século XVIII, tendo por objetivo 
compensar, a nível econômico e nutritivo, a população rural que havia migrado para a cidade. 

As limitações produtivas por fim tornaram-se escassas. A revolução tecnológica e as descobertas no 
campo da biologia tornaram possível o cultivo de diversas culturas em quaisquer locais. A evolução das 
técnicas de plantio e a modernização dos campos agriculturáveis possibilitam o controle de pragas, 
irrigação, reprodução (incluindo o controle genético das espécies), climatização, insolação, nutrição, 
floração e principalmente produção. 

O número de hortas urbanas cresceu rapidamente e, no final do século XIX, as autoridades e governos 
locais sentem-se responsáveis por estes locais, levando ao surgimento da primeira legislação para hortas 
urbanas no Reino Unido, “Small Holdings and Allotments Act”, de 1908 que determina que as 
autoridades locais providenciem locais para a implantação de hortas de modo a satisfazer os 
trabalhadores que evidenciassem necessidades (Sousa, 2014). 

O crescimento tecnológico, porém, não acompanhou a prática. Segundo Atkinson (2013), em 1925, a 
maioria dos trabalhadores, mesmo nos EUA, estava envolvida na agricultura e até a década de 1950, a 
maioria dos agricultores alemães lavravam seus campos usando cavalos em vez de tratores (Ponting, 
2007). Há apenas 30 anos, metade da força de trabalho do mundo era de agricultores. 

Apesar de tradicionalmente a vida urbana ser mais valorizada que a do campo, movimentos agrícolas do 
século XX cultivavam alimentos nas cidades buscando solucionar o grande aumento populacional das 
cidades e crises políticas. Tal necessidade é exemplificada principalmente em momentos de crise, como 
o caso da Segunda Guerra Mundial que, segundo Atkinson (2013), aumentam a demanda de loteamentos 
destinados a AUP. Segundo o autor a necessidade criou campanhas de governo como a “Dig for Victory” 
no Reino Unido que criavam zonas de cultivo de vegetais e hortaliças até mesmo em parques urbanos. 
Após o término da guerra a necessidade foi extinguida reduzindo o numero de lotes destinados ao cultivo 
urbano. 
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Próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1944, o número de terrenos para a produção de 
alimentos era de tal forma significante que perfaziam 10% das necessidades alimentares do Reino Unido. 
O fim da campanha “Dig for Victory” foi seguido por uma descida considerável na produção urbana de 
alimentos. O novo estado de bem-estar, a existência de emprego e uma melhoria das condições de vida, 
fizeram com que a produção de alimentos já não fosse uma prioridade. A imagem que as pessoas tinham 
das Hortas Urbanas também contribuiu para esse declínio, pois as pessoas associavam-nas à guerra e a 
uma época de austeridade que não combinava com uma época destinada aos progressos científicos 
(Howe et al., 2005).  

O início dos anos 70 marcou uma viragem nas hortas urbanas trazendo novas formas de produção urbana 
de alimentos. O principal motivo pareceu ser a nova ética ambiental, gerada nos anos 60 como um estilo 
de vida alternativo, e uma noção de autossuficiência suportada pelo uso de energias renováveis que 
conduziu a uma renovação da produção de alimentos nas cidades (Howe et. al., 2005).  

Após as crises do século anterior, a mecanização dos campos possibilitou, por fim, uma maior produção 
e controle para a agricultura, porém como consequência também reduziu a oferta de trabalho dando 
inicio ao êxodo rural. Após séculos de domínio demográfico as zonas rurais se transformam 
gradativamente em espaços despovoados. Sua população deixou de ser maioria em 2008 quando o 
relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) indicou que mais da metade da população mundial 
vive em cidades.  

 
Figura 1 – Pôster da Campanha “Dig for Victory”. Fonte: (British Library Prints) 

Veenhuizen (2006) indica que, de um ponto de vista histórico, a agricultura urbana sempre foi vista 
como uma solução em momentos de crise, sejam elas crises econômicas, ou crises temporárias 
decorrentes de desastres naturais, guerras ou epidemias. A busca da reconexão entre os alimentos e os 
consumidores devolve a importância da AUP ao planeamento da atualidade e não somente respondendo 
a crises, mas também ao estilo de vida contemporâneo. 

Segundo Arosemena (2012) a importância da relação entre a agricultura urbana e o ecossistema local é 
fundamental para o desenvolvimento da prática do cultivo urbano. A autora indica também que as 
cidades que ao longo do tempo mantiveram relações de dependência direta com o ecossistema local 
obtiveram espaços verdes produtivos indicando assim a importância da preservação das espécies locais 
e a escolha correta das espécies a serem cultivadas pelas limitações do clima. 

A solução dos problemas criados pela cidade, como consumidora excessiva de recursos naturais e 
geradora de elevados níveis de poluição e resíduos, inclui um estudo assente na inter-relação cidade e 
ambiente. Neste sentido, há que reprovar as formas de desenvolvimento urbano executadas nas últimas 
décadas, centradas essencialmente no transporte motorizado individual, no crescimento urbano 
extensivo e no uso excessivo dos recursos naturais (Madureira, 2005). 
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Atualmente a agricultura urbana cresce a partir do conceito de sustentabilidade cada vez mais presente. 
A sustentabilidade provida pelo cultivo urbano possui maior apelo pelo fato de retrair os malefícios do 
maior gerador de poluição e conflitos sociais, as cidades. O papel da AUP para uma maior organização 
das cidades é determinante para que no futuro tenhamos uma maior harmonia entre nossa sociedade e o 
planeta. 

 
2.2. CONCEITO 
A agricultura urbana é uma prática cada vez mais difundida, tanto nas grandes metrópoles quanto nas 
cidades menores, e que tem sido apoiada por diversos governos e agências por todo o globo. O 
crescimento do tema acaba difundindo diferentes conceitos focados em diferentes temas principalmente 
sociais. 

Um campo ainda bastante difuso se refere à definição dos conceitos de agricultura urbana, agricultura 
peri-urbana e agricultura rural, e em que estas medidas podem ser consideradas categorias identificáveis 
em um lugar no qual a agricultura urbana se integra ao sistema econômico e ecológico urbano e ao 
mesmo tempo se inter-relaciona com as agriculturas peri-urbana e rural (Adam, 1999; Mougeot, 2000). 

De acordo com Arruda (2006), uma forma de esclarecer a conceituação da AUP e da agricultura rural 
pode ser relacionada às políticas implicitamente a elas relacionadas, quer sejam, políticas sociais e 
políticas econômicas, respectivamente. 

Arruda (2006) propõe diferenciar a AU da Agricultura Rural através do tipo de política envolvido em 
seu desenvolvimento. Normalmente a AU está relacionada à políticas sociais e em alguns casos à 
políticas ambientais. Já́ a Agricultura Rural relaciona-se fortemente à políticas econômicas e agrícolas. 
Segundo o respectivo autor, este é um marco bastante importante, pois através dele os processos de 
tomada de decisão são diferenciados nos dois casos. 

Ao adotar um enfoque social a política é centrada basicamente na qualidade de vida do cidadão, centrada 
num conjunto de diretrizes, orientações, critérios e delineamentos que conduzam à preservação e 
elevação do bem-estar social, procurando que os benefícios do desenvolvimento alcancem todas as 
faixas da sociedade levando a uma maior equidade (Gestiopolis, 2005). 

A expressão agricultura urbana, ou agricultura intra e peri-urbana, usada originalmente apenas nos meios 
acadêmicos e ocasionalmente pelos meios de comunicação, agora vem sendo adotada amplamente (Smit 
et al. 1996; FAO, 1996; COAG/FAO, 1999). Segundo Mougeot (2005) essa popularização torna ainda 
mais importante que se defina e se especifique melhor o conceito, pois, somente com maior coerência 
interna e funcionalidade externa ele poderá́ tornar-se uma ferramenta útil e especifica que poderemos 
compreender e utilizar. 

Aliado ao conceito político, Arosemena (2012), cita que se pode considerar agricultura urbana toda 
atividade relacionada com o cultivo de alimentos próximos a cidade e que o destino final da produção 
seja a própria cidade criando assim um sistema agroalimentar urbano contemplando as etapas de 
produção, distribuição, consumo e gestão de resíduos orgânicos gerados. Porém a evolução do conceito 
torna necessária a adição de elementos não consumíveis. 
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Figura 2 – Ecossistema Urbano. Fonte: Adaptado de Mougeot, (2005) 

Mougeot (2005) na busca de um conceito mais abrangente, cita que as definições mais usuais da 
agricultura urbana se baseiam em seis principais dimensões do tema, o tipo de atividade econômica, 
localização, tipo de áreas onde se pratica, escala e sistema de produção, caracterização da produção e 
destinação. Segundo o mesmo autor a característica principal da agricultura urbana, que a distingue 
decisivamente da agricultura rural, é sua integração no sistema econômico e ecológico urbano chamado 
também de ecossistema urbano. 

O ecossistema urbano leva em consideração todos os aspectos produtivos da criação e cultivo urbano 
sem a limitação do ciclo fechado em relação ao sistema agroalimentar de uma cidade com a integração 
econômica. A junção das atividades econômicas possibilita o crescimento e a robustez da agricultura 
urbana criando valor a atividade. 

Raramente os estudos usam suas constatações para refinar o conceito de agricultura urbana vigente 
(Mbiba, 1998), ou para analisar como este conceito se relaciona com outros conceitos, porém durante as 
últimas décadas o cenário mudou possibilitando uma maior interdisciplinaridade dos conceitos até a 
amplificação dos mesmos. 

Mougeot (2005), por fim, conceitua a  agricultura urbana como uma prática interna (intra-urbana) ou 
periférica (peri-urbana) aos centros urbanos (sejam eles pequenas localidades, cidades ou até 
megalópoles), onde se cultiva, produz, cria, processa e distribui uma variedade de produtos alimentícios 
e não alimentícios, (re)utiliza largamente os recursos humanos e materiais e os produtos e serviços 
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encontrados dentro e em torno da área urbana, e, por sua vez, oferece recursos humanos e materiais, 
produtos e serviços para essa mesma área urbana. 

Ligado ao conceito de Mougeot, é proposto um conceito geral mais abrangente e organizado levando 
em conta os tipos de cultivo, locais da atividade e objetivos, integrando os conceitos anteriores a um 
único. 

A agricultura urbana é a prática do cultivo de vegetais e da criação de animais domésticos, tanto 
terrestres quanto aquáticos, dentro dos limites de uma cidade (denominada agricultura intra-urbana) ou 
na imediata periferia (agricultura peri-urbana), com o objetivo principal da produção de alimentos. 
Assim como Mougeot, o conceito também engloba a criação de animais para domesticação sem fins 
alimentícios assim como a cultivo de plantas ornamentais incluindo esses grupos nas tipologias. 

Somado a definição proposta, o cultivo biológico reforça o conceito da AUP em busca da 
sustentabilidade. Segundo a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a 
agricultura biológica é um modo de cultivo, ao contrário da agricultura convencional, minimizador da 
artificialização do ambiente natural, com uma série de princípios e metodologias mais sustentáveis 
(Aquino e Assis, 2007). 

As técnicas de agricultura biológica ganharam maior relevância nos últimos anos como resposta aos 
múltiplos problemas, no que se refere à contaminação tóxica dos alimentos, destruição de florestas, 
esgotamento dos solos e contaminação das águas subterrâneas, dos rios e de poços (Fernandes e Ramos, 
2016). Diante a este fato, o desenvolvimento sustentável na atividade é conseguido quando a mesma não 
degrada o ambiente, isto é, quando possibilita a conservação do solo, da água e dos recursos genéticos 
animais e vegetais (FAO, 1991). Além de respeitar o ciclo natural, a agricultura biológica garante ainda, 
ao praticante e consumidor, alimentos mais nutritivos em relação aos produtos de origem convencional, 
uma vez que contêm mais 50% de minerais e vitaminas (Louise, 2011). 

As atividades dedicadas a agricultura urbana são diversificadas. Dentro do perímetro urbano, os 
principais fatores que determinam o tipo de cultura são a disponibilidade de terra e os recursos 
disponíveis. Devem ser levados em consideração também o mercado da área (em casos onde a atividade 
supere a autossuficiência), as condições climáticas, as condições do solo, dimensões do lote a ser 
dedicado ao plantio e políticas regionais. 
 
2.3. TIPOLOGIAS 

2.3.1. QUANTO AO TIPO DE PRODUÇÃO 
A prática da agricultura urbana é extremamente diversificada possuindo variações de cultura. Segundo 
Mougeot (2005) o cultivo urbano pode ser diferenciado a partir do tipo de colheita e do tipo de animal 
produzido, destacando entre os vegetais os grãos, raízes, hortaliças, ervas aromáticas e medicinais, 
plantas ornamentais, árvores frutíferas e outras e entre os animais destacam-se as galinhas, coelhos, 
cabras, carneiros, bovinos, suínos, peixes e etecetera.  

Machado (2004) por sua vez divide as produções conforme as práticas mais usuais. Dentre as produções 
possíveis os autores destacam o cultivo de cogumelos, ervas, cultivo de plantas medicinais, horticultura, 
agrofloresta, vermicultura, apicultura, aquicultura e a criação de animais. A horticultura é a modalidade 
mais praticada e inclui o cultivo de plantas ornamentais e hortaliças. A agrofloresta contempla o plantio 
de arbustos e árvores para fins alimentares e produção de madeira para combustível e/ou construção. A 
vermicultura ou também conhecida pela criação de minhocas tem como objetivo a alimentação de 
galináceos e peixes e a produção de composto orgânico. A apicultura é a prática destinada a criação de 
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abelhas com a obtenção de cera e mel. A aquicultura é a prática responsável pela criação de peixes e 
outros frutos aquáticos em ambientes controlados como lagoas e tanques podendo se ampliar também 
ao cultivo de plantas aquáticas. A criação de animais destina sua produção a carne, laticínios e outros 
derivados e a fertilizantes orgânicos ou combustíveis.  

 
Figura 3 – Agricultura Convencional. Uso de Agrotóxicos na Produção. Fonte: iStock 

Segundo Bevilacqua (2013), devido à grande quantidade de espécies envolvidas e às particularidades de 
cada cultura, torna-se necessário uma metodologia capaz de evidenciar as semelhanças e as diferenças 
botânicas ou de ordem tecnológica entre essas culturas. Em sua apostila destinada a indicar todos os 
passos necessários para a cultura de hortas urbanas o mesmo autor cita que as demais classificações 
procuram agrupar os tipos de plantio didaticamente e, nesse sentido, existem várias classificações 
baseadas nas características comuns. 

 
Figura 4 – Agricultura Urbana Sob Vasos. Growbed da Noocity. Fonte: Noocity 

A classificação adotada para este trabalho é uma junção de diversas definições afim de abranger todas 
as atividades possíveis da agricultura urbana. As possibilidades de plantio partem de quatro diferentes 
tipos, a agricultura convencional, sob vasos, hidropônica e orgânica. As atividades desenvolvidas são 
divididas em três principais reinos, os fungos, os vegetais e os animais. Dentro de cada reino são 
divididos os tipos de plantio/cultivo pelas classes que cada produção pertence. 

O Reino Fungi é o reino dos fungos dentre os quais estão os cogumelos.  Segundo Trabulsi (2005), 
durante muito tempo, os fungos foram considerados como vegetais e, somente a partir de 1969, passaram 
a ser classificados em um reino à parte denominado Fungi. A produção de cogumelos é caracterizada 
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principalmente pela produção dos cogumelos portobello, shimeji, shiitake, hiratake e champignon. Para 
a produção deste tipo de alimentos são necessárias condições específicas de temperatura, humidade e 
exposições solares baixas. 

O Reino Plantae é o reino das plantas ou vegetais. Neste encontramos a maior diversidade de produtos 
destinados a agricultura urbana. Dentro dessa classificação encontramos classes diferentes de vegetais 
numerados segundo a ordem de complexidade de cada planta começando pelas plantas aquáticas ou 
aquicultura (prática mais comum nos países orientais). A seguinte classe é a horticultura, que engloba 4 
diferentes culturas, a olericultura, a fruticultura, a floricultura e a silvicultura. A olericultura é a principal 
cultura dentre as praticadas urbanamente englobando o cultivo de folhosas, raízes, tubérculos e partes 
comestíveis de plantas. Segundo Bevilacqua (2013), o termo olericultura é utilizado para designar o 
cultivo de certas plantas de consistência herbácea, geralmente de ciclo curto e tratos culturais intensivos, 
cujas partes comestíveis são diretamente utilizadas na alimentação humana, sem exigir industrialização 
prévia. A fruticultura caracteriza-se pela produção de frutas e frutos, a floricultura é a prática responsável 
pela produção de flores e a silvicultura ou come mencionado anteriormente agrofloresta é a prática 
voltada a produção de madeira para construção e combustível vegetal. 

 
Figura 5 – Agricultura Urbana Verical. Fonte: Proxima Systems 

O último grupo pertence ao Reino Animal onde a criação de animais é encontrada. Neste grupo 
encontramos uma grande variedade de seres vivos possíveis para a criação. A primeira classe é a 
vermicultura responsável como indicado anteriormente pelo cultivo de vermes como a minhoca. 
Também já citada a segunda classe do reino animal é a apicultura destinada a criação de abelhas com o 
objetivo da produção de mel e seus derivados. Seguindo a ordem evolutiva ainda encontramos a 
ranicultura com a produção de rãs, a piscicultura responsável pela criação de peixes, a avicultura com 
produção de carne e ovos, a cunicultura responsável pela criação de coelhos, a ovinocultura com 
produção de carne, leite, lã e derivados, a suinocultura com a criação de suínos, a pecuária com 
produções de carne, leite e derivados e equinocultura com a criação de cavalos. 
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Figura 6 – Sistema Hidropônico de Cultivo. Fonte: Shutterstock 

 
2.3.2. QUANTO A LOCALIZAÇÃO 

O elemento de maior discussão dentro os conceitos de classificação da AUP segundo Mougeot (2005) e 
comumente citado nas definições, é o local onde ela é praticada.  A dualidade do conceito da agricultura 
entre o centro (intra) e a periferia (peri) é o assunto de maior aceitação entre os autores, porém mesmo 
esse elemento tem sido causa de um importante conflito conceitual. 

Para Boukharaeva et al. (2005) a diferenciação entre os tipos de áreas cultiváveis deve ser feita através 
de vários critérios, como por exemplo a relação espacial da área cultivada com a residência do produtor, 
e/ou o tipo de ocupação da área (se é edificada ou não), a relação com as condições de propriedade ou 
uso (concessão, usufruto, arrendamento, compartilhado) e por final a relação com a natureza oficial do 
uso do solo da área onde se pratica a agricultura urbana (residencial, industrial, institucional). 

Arruda (2004) diferencia três possíveis locais para a implantação da AUP, sendo eles as áreas 
residenciais, institucionais (escolas, centros terapêuticos, etc.) e comunitárias (áreas comerciais, públicas 
ou privadas cedidas para a produção urbana), porém a redundância da classificação em exemplos como 
um prédio de uso misto torna necessários ajustes. 

Diversos autores diferenciam a AUP por diferentes critérios. Segundo Mougeot (2005), em busca de 
uma definição correta alguns usam como critérios, para definir a "agricultura intra-urbana", a população 
de uma cidade; a densidade mínima; os limites geográficos da cidade (Gumbo e Ndiripo, 1996); os 
limites municipais da cidade (Maxwell e Armar-Klemesu, 1998); o uso agrícola da terra zoneada para 
outra atividade (Mbiba, 1994); e a agricultura dentro da competência legal e regulamentar das 
autoridades urbanas (Aldington, 1997). 

Muito similar aos conceitos de Mbiba e Aldigton se define agricultura urbana cultivos localizados em 
zonas urbanas dentro de uma urbanização de usos mistos regulada por competências legais das 
autoridades municipais, sendo o uso misto caracterizado por diferentes usos do solo. 

Diante aos fatos indicados e com finalidade de pontuar as possibilidades de implantação da AUP, os 
possíveis ambientes para a produção de alimentos nos centros urbanos são espaços abertos ou fechados, 
públicos ou privados (divisão apenas para caracterização do terreno e sem implicações na produção). 
Ainda podem ser subdivididos em plantações horizontais ou verticais e seu plantio pode ser feito em 
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terra (convencional), em vasos, hidropônicos e orgânico. Tal variedade possibilita a prática do plantio 
nas cidades uma vez que a adaptação a localização vence a dificuldade de implantações provocada pela 
pequena quantidade de espaços livres. 

Os espaços abertos contemplam as práticas usuais da agricultura e são os mais simples de se obter uma 
boa produção. Por isso são os mais indicados para a prática uma vez que não apresentam grandes 
limitações de cultura, porém são também os espaços mais raros de serem encontrados. Normalmente são 
terrenos públicos ou de inventário que não foram utilizados por falta de investimento ou irregularidades. 
Também podem ser encontrados em centros de quarteirões onde não existem edificações e próximos a 
infraestruturas urbanas como canteiros centrais de vias, rotundas, praças, parques e até mesmo em 
coberturas. 

Specht et al. (2014) criaram o termo “Zero-acreage Farming” (ZFarming) para descrever todos os tipos 
de agricultura urbana caracterizados pela não utilização de terras agrícolas ou espaços abertos, porém 
para este trabalho o termo citado serve para diferenciar a agricultura privada realizada dentro de edifícios 
das demais. Tais tipos de produção podem incluir a instalação de jardins no telhado, estufas no telhado, 
paredes verdes comestíveis, bem como outras formas inovadoras, como fazendas interiores ou estufas 
verticais, sendo todos esses meios de produção limitados e confinados. 

O cultivo realizado em espaços fechados é o mais complexo e ao mesmo tempo o que mais cresce dentro 
das cidades. A prática pode ser executada em galpões, estufas, casas, apartamentos, pátios e garagens e 
sua dificuldade caracteriza-se pela falta de luz solar para o ciclo orgânico. Tais fatos tornam a prática 
uma atividade cara e complexa. Normalmente a produção do cultivo indoor é destinada a culturas de 
elevada complexidade e controle que justifiquem o investimento. Diante a tais fatos, os produtos 
cultivados possuem alto valor de mercado. 

Quadro 1 – Possibilidades de Locação da Agricultura Urbana 

 
Os cultivos verticais também são uma alternativa espacial para a agricultura urbana. Segundo 
Despommier (2010), a agricultura vertical é definida como o conceito de cultivar plantas ou vida animal 
dentro de edifícios ou em superfícies inclinadas verticalmente, enquanto que a Agricultura Integrada por 
Construção, do inglês Building-Integrated Agriculture, (AIC) é a prática de localizar sistemas de estufa 
hidropônica de alto desempenho em uso misto edifícios para explorar as sinergias entre o ambiente de 
construção e a agricultura como os fluxos de energia e nutrientes (Caplow 2009). A prática é implantada 
normalmente em paredes cegas de edifícios e muros. Sua dificuldade de implantação e manutenção 
restringem as possibilidades de produção, porém tal prática vem crescendo em áreas centrais por sua 

Reino Classe Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical
Fungos Cogumelos Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Aquicultura Veg. Sim Sim Sim Sim
Olericultura Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Fruticultura Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Floricultura Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Silvicultura Sim Sim Sim Sim

Vermicultura Sim Sim
Apicultura Sim Sim

Ranicultura Sim Sim
Piscicultura Sim Sim
Avicultura Sim Sim

Cunicultura Sim Sim
Ovinocultura Sim Sim
Suinocultura Sim Sim

Pecuária Sim Sim
Equinocultura Sim Sim

Convencional Sob Vasos Hidropônico Orgânico

Vegetais

Animais

Tipos de Plantio
Cultivo
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estética e adaptabilidade. Os jardins verticais são abastecidos por sistemas hidráulicos automáticos e 
utilizados principalmente para o cultivo de hortaliças. 

 
2.3.3. QUANTO AO TIPO DE EXPLORAÇÃO 

Para Mougeot (2005), poucas definições incluem ou excluem claramente ou a priori quaisquer tipos 
específicos de sistemas de produção. Todos são aceites. As pesquisas reúnem dados sobre os diferentes 
tipos de sistemas encontrados em diferentes áreas. Geralmente, o esforço investigativo se concentra nas 
micro, pequenas e médias empresas, individuais ou familiares, em oposição às empresas de grande 
escala, nacionais ou internacionais. 

O autor segue indicando que constantemente estão ocorrendo mudanças e intercâmbios entre os sistemas 
de produção e dentro de cada unidade produtiva. Existem muitas maneiras pelas quais a agricultura 
urbana interage com outras funções urbanas, ao usar e ao fornecer recursos, produtos e serviços para a 
cidade e seus habitantes. 

Segundo Lopes (2004b) a AUP, além da produção, também pode se diferenciar segundo o tipo de 
exploração desejada. O autor especifica seis explorações possíveis que podem ser exploradas 
concomitantemente na prática da atividade, sendo elas a exploração diversificada, especializada, 
agroindustrial, social, educacional e terapêutica.  

A exploração diversificada se localiza na periferia das cidades. Ela é caracterizada pelo plantio de 
grandes quantidades de espécies em pequenas áreas. A venda é realizada no próprio local para pequenos 
varejistas, consumidores e auto sustento. Normalmente a exploração diversificada está relacionada ao 
cultivo em áreas periféricas afastadas dos centros urbanos. 

O sistema especializado se localiza longe dos centros urbanos, com cultivos de no máximo três diferentes 
espécies em extensas áreas. A venda é destinada a atacadistas de centros distribuidores, plataformas de 
mercados ou fornecimento direto. Normalmente este tipo está relacionado ao cultivo em áreas rurais, 
porém existem casos de sistemas especializados cultivados indoor com distribuições locais, fazendo com 
que esse tipo de exploração conste na diferenciação da AUP. 

A atividade agroindustrial normalmente está localizada longe dos centros urbanos ou próxima, desde 
que, atenda as necessidades da agroindústria, plantio de hortaliças de interesse da agroindústria, fornecer 
matéria prima para industrialização. A industrialização pode ser feita pelo próprio produtor, tendo por 
finalidade a agregação de valores. A venda do produto final é feita tanto para o mercado interno, quanto 
para o externo. Normalmente este tipo está relacionado ao cultivo em áreas rurais, mas o crescimento 
do mercado orgânico e a potencialidade das periferias como regiões de plantio incluem essa atividade 
entre as explorações possíveis. 

Semelhante à diversificada, a atividade de exploração social é cultivada e conduzida pela comunidade. 
Neste caso usualmente são escolhidos métodos de cultivo mais naturais, dando preferência pelo sistema 
orgânico de produção, garantindo a qualidade e agregando valores. A respectiva exploração também 
promove a geração de trabalho e renda em curto espaço de tempo e contribui positivamente para o 
enriquecimento da alimentação de quem prática a atividade. Usualmente este tipo é encontrado com 
maior frequência em áreas urbanas e é praticado por pessoas próximas as zonas destinadas ao cultivo. 

A exploração educacional assume como principais objetivos educar e fascinar os usuários de hortas. A 
atividade é desenvolvida principalmente para o ensino de ciências (botânica). O estudo prático, mais 
chamativo que o convencional, prende a atenção e o interesse dos alunos principalmente reforçando a 
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importância da sustentabilidade e da alimentação saudável. Sendo sua aplicação destinada a escolas e 
centros social normalmente este tipo é encontrado dentro dos centros urbanos. 

Muito similar a atividade educacional, a exploração terapêutica completa o ciclo de possibilidades 
exploratórias da AUP incluindo a população através de suas qualidades fisio e psicoterápicas. A 
atividade é recomendada para ser utilizada como terapia ocupacional de pessoas idosas, deficientes 
físicos e/ou mentais, pessoas em tratamento químico ou com pré-disposição ao acometimento de 
depressão. Pela proximidade social da atividade tal exploração é comumente encontrada em áreas 
urbanas. 

 
2.3.4. QUANTO AO TIPO DE INICIATIVA 

Segundo Lopes (2004b) as iniciativas da AUP partem de dois possíveis cenários. O primeiro está ligado 
às raízes culturais onde a técnica do cultivo já́ é conhecida e vivenciada pelos praticantes e realizada 
espontaneamente. Os demais casos provêm da iniciativa induzida onde, segundo o autor, através de 
cursos e estímulos de agentes externos, tais como associações, Organizações Não-Governamentais 
(ONG), escolas e poder público, possibilitam a realização da prática por novos usuários. 

A iniciativa induzida é a mais usual dentro do contexto urbano, pois a cultura urbana dos últimos séculos 
distanciou a prática do cultivo das cidades obrigando um movimento de reeducação. Tal fato se 
exemplifica com a quantidade de iniciativas público e privadas ativadas por todas as cidades 
demostrando a importância da reintrodução cultural do plantio urbano. 

 
2.3.5. QUANTO AO TIPO DE GESTÃO 

De acordo com Lopes (2004b) a gestão das atividades da AUP pode ser realizada a partir de indivíduos 
ou coletivos, onde as individuais, normalmente privadas, atuam principalmente em plantios domésticos 
e comerciais e as coletivas em escolas, atividades terapêuticas e comunitárias. 

A gestão pública, normalmente liderada por governanças locais deve, segundo Perrini e Maciel (2014) 
ter por base a apropriação de lotes urbanos ociosos ou subutilizados, associados aos conceitos de ciclo 
de vida e paisagem urbana produtiva contínua. O mesmo autor ainda cita que a organização desse sistema 
depende da articulação entre essas áreas, através de uma rede bem estruturada com equipamentos de 
apoio e parques lineares produtivos, em detrimento a lotes produtivos isolados. Essa estrutura possibilita 
que a agricultura urbana promova melhorias à segurança alimentar e nutricional, estenda as redes sociais 
e favoreça os processos ecológicos da cidade. 

A gestão também pode basear-se em novos terrenos uma vez que o potencial econômico da atividade é 
muito forte. Sendo assim, não somente aliado a terrenos desocupados e subutilizados, a AUP deve ser 
adicionada ao planeamento para que futuramente o poder público possa disponibilizar espaço para a 
agricultura urbana promovendo igualdade, desenvolvimento e resiliência. 

Nos seguintes capítulos os tipos de gestão da AUP serão discutidos mais profundamente evidenciando 
quais os papeis dos incentivadores e como devem ser iniciadas as atividades de plantio para as diferentes 
finalidades. 

 
2.4. FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELA AUP 
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A AUP tem potenciado a cidade com as suas multifuncionalidades, que ultrapassam a produção de 
alimentos, beneficiando outros elementos do ambiente urbano, como os serviços, as áreas verdes, os 
espaços de recreio e lazer, os edifícios, a economia, a paisagem, entre outros, devendo ser por isso 
considerada no processo de planeamento urbano (Pinto, 2007). 

As funções desempenhadas pela atividade em questão são diversas e interdisciplinares. Os efeitos 
causados pela implantação e manutenção da agricultura nos centros urbanos são inúmeros com 
predominância de melhorias desde econômicas, sociais, ecológicas e urbanísticas, porém também são 
encontrados malefícios na prática que, se bem controlados podem acabar sendo eliminados. 
 
2.4.2. BENEFÍCIOS 

A partir do conceito estabelecido, foram evidenciados também os papeis da AUP, dentre eles se 
destacam benefícios nos âmbitos econômicos, sociais, ecológicos e urbanísticos. A produção de 
alimentos nas áreas urbanas ou peri-urbanas têm o potencial de aumentar a eficiência do uso da terra e 
uma consequente valorização do espaço através dos benefícios da prática. A agricultura urbana 
potencializa o bem-estar das cidades e o fornecimento dos alimentos, ou até mesmo a subsistência de 
quem a pratica, sendo a última uma das principais funções da atividade. 

Segundo Teixeira (2016), a prática da agricultura urbana através das hortas urbanas beneficia não 
somente os indivíduos, mas também famílias e comunidades inteiras. Fernandes (2016) cita também os 
múltiplos benefícios encontrados na associação a um maior rendimento financeiro, resultando numa 
maior autonomia econômica e qualidade de vida das famílias mais carentes, assim como a melhoria no 
bem-estar físico e mental de quem a pratica. 

Quadro 2 – Benefícios da Agricultura Urbana 

 

Económico Social Ecológico Urbanístico
Proximidade do mercado Consumidor
Criação de Fonte de Renda
Alimentação mais Barata
Economia no Custo de Vida
Reciclagem de Resíduos Sólidos e Águas Residuais
Redução do Uso de Combustíveis Fósseis
Valorização do Espaço Público e Desvalorização
Reurbanização de Áreas Abandonadas ou Terrenos Baldios 
Criação de Empregos
Maior Controle Nutricional da Alimentação
Prática Terapêutica
Socialização das Hortas Comunitárias 
Atividade Física
Redução de Contaminações
Absorção de Ruído
Riqueza da Percepção Sensorial 
Redução do Trânsito e do Tráfego
Redução das Ilhas de Calor 
Melhoria da Qualidade do Ar
Promoção de uma Maior Biodiversidade
Redução das inundações
Variedade das Formas Arquitetônicas
Maior Apropriação Visual do Espaço Público e Privado 
Personalização Urbanística
Melhoria estética da Vizinhança
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A todos os benefícios se soma o vetor positivo gerado pela Agricultura Biológica. Segundo Franco 
(1998) a produção biológica procura utilizar práticas agrícolas que fomentem a manutenção e melhoria 
da fertilidade do solo, baseando-se no funcionamento e equilíbrio do ecossistema, permitindo uma 
gestão sustentável do ambiente e da paisagem. O cultivo utiliza principalmente técnicas simples de ciclos 
naturais de produção. 

As hortas urbanas biológicas, além de constituírem um meio importante para o descongestionamento 
ambiental, um complemento do rendimento familiar e uma importante fonte de proteínas e vitaminas 
devido a uma maior preponderância em consumir legumes e hortaliças, apresentam também um papel 
relevante, no processo de aproveitamento de recursos disponíveis nos espaços existentes no ecossistema 
urbano (Fernandes, 2014). 

Assis e Romeiro (2002) descrevem a agricultura biológica suportada em técnicas e princípios 
contraditórias à prática convencional, como forma de conservar e ampliar a biodiversidade dos sistemas 
agrícolas e, minimizar os impactos ambientais. 

A literatura que apoia a agricultura urbana muitas vezes apregoa seus benefícios para a construção de 
comunidades, fornecimento de alimentos e recreação saudáveis, embelezamento de bairros e uso 
produtivo de terras vazias (Hodgson et al., 2011). 

Diante a tais fatos, a AUP é uma atividade capaz de interferir em inúmeras escalas econômicas, sócias, 
ecológicas e urbanísticas. Dentre os principais benefícios foram numeradas 25 melhorias causadas pela 
respectiva prática sendo essas muitas vezes interdisciplinares, conforme o Quadro 2, Benefícios da 
Agricultura Urbana. 

Os benefícios podem ser atingidos de forma direta e indireta em diferentes escalas (individuais ou 
coletivas). Cada papel possui um diferente impacto e escala e para uma maior compreensão a seguir 
cada benefício é analisado. 

 
2.4.2.1. Econômicos 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), agência especializada do 
Sistema da ONU que trabalha no combate à fome e à pobreza por meio da melhoria da segurança 
alimentar e do desenvolvimento agrícola, em 2012 divulgou o informativo “Cidades Mais Verdes” onde 
cita a importância da AUP na criação de subsistência sustentável. O informativo ainda revela que a 
Horticultura Urbana e Peri-Urbana (HUP) oferece uma via de saída da pobreza, possuindo baixos custos 
iniciais, ciclos de produção curtos e altos rendimentos por unidade de tempo e unidade de terra e água. 
Seus produtos têm alto valor comercial. Por fazer uso intenso da mão-de-obra, a horticultura cria 
empregos, particularmente para os recém-chegados das áreas rurais. 

Economicamente a alimentação é uma das três maiores parcelas das despesas fixas no custo de vida ao 
lado de habitação e transporte. A produção de alimentos gerada pela agricultura urbana é o principal 
produto da prática e auxilia a subsistência das pessoas que a praticam ou a incentivam através da 
comercialização de suas mercadorias. 

Segundo o Programa de Administração do Varejo (PROVAR) no ano de 2012 a alimentação em média 
é responsável por aproximadamente 1/5 das despesas fixas do custo de vida e a produção pode reduzir 
desse número até sua anulação. O cultivo urbano, como indicado anteriormente, pode atender a todas as 
necessidades alimentícias, através da produção de todo tipo de alimento. Desde a criação de animais ao 
cultivo de ervas, vegetais e legumes. 
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Apesar das inúmeras possibilidades de cultivo, normalmente as plantações ou criadouros são destinadas 
a uma pequena diversidade. Tal motivo ocorre devido a varias limitações do cultivo, principalmente pelo 
espaço e manutenção, gerando uma produção uniforme e não suficiente para a autossuficiência. 

Segundo Arruda (2011), muitas famílias escolhem esta atividade para sua subsistência, e não somente 
com este objetivo, também vendem seu excedente, conseguindo preços competitivos graças ao sistema 
produtivo escolhido, que é o orgânico. Seguindo o exemplo do autor citado, uma das alternativas 
utilizadas pelos produtores para potencializar o benefício da prática é a venda do excedente criando 
assim uma forma de escambo pelos alimentos não produzidos pelo próprio cultivo. Em muitos casos tal 
prática corresponde a fonte de renda familiar formando assim um mercado. 

Segundo Cancela (2014), a agricultura urbana Cívica contribui para a criação de empregos e estimula o 
empreendedorismo reforçando a identidade e coesão comunitária. Em outras palavras, o cultivo de 
alimentos, quando transformada em fonte de renda, pode assumir proporções que auxiliem o 
aquecimento nas ofertas de emprego, sejam eles diretos ou indiretos. Em casos onde o cultivo atinge 
uma grande produção são necessárias grandes cargas de mão-de-obra potencializando a economia da 
atividade e da zona escolhida para a prática. Devem ser considerados também todos os empregos 
indiretos incentivados pelo mercado criado, assim como vendedores e distribuidores. 

A prática em si possui também custos de manutenção, infraestruturais e de fiscais. A manutenção se 
caracteriza pelos custos de rega, tratamento, sementes, horas de trabalho manual ou mecanizado, 
iluminação (em casos de plantios em espaços cobertos), limpeza, podas, adubagem, colheita, transporte 
e estocagem. Todas os diferentes pesos de cada custo variam conforme o local e a cultura podendo 
alguns deles serem desnecessários ou até mesmo intensificados como o caso da adubagem e fertilização, 
que podem ser obtidos através da reciclagem dos resíduos sólidos e a rega feita com água de chuva 
coletada. 

Os benefícios econômicos da agricultura urbana também são obtidos de forma indireta. Além de gerar 
empregos para a manutenção do novo mercado, a criação de um mercado abastecedor próximo às zonas 
de consumo gera reduções nos preços finais das mercadorias comercializadas, pois a concepção do 
produto é mais barata. Os custos de transporte, tratamento e embalagem são drasticamente reduzidos e 
as zonas que incentivam a prática apresentam custos mais baixos nos alimentos. 

Do lado oposto ao da cadeia de produção, também são encontrados benefícios aos consumidores. Não 
são apenas os custos de produção que são reduzidos, mas também os custos de consumo, pois com a 
proximidade do mercado consumidor os compradores abdicam dos transportes motorizados causando 
economias. 

Relativamente à urbanidade e ao valor do solo, a agricultura urbana fornece também benefícios 
econômicos aos seus usuários e sua envoltória pois maior atividade urbana e harmonização arquitetônica 
consequentes da prática acabam valorizando os terrenos. Em casos específicos a prática é responsável 
também pela reurbanização de áreas abandonadas ou terrenos baldios novamente criando valor a terra e 
beneficiando sua área de influência.  
 
2.4.2.2. Sociais 

Segundo Arruda (2011) o papel da agricultura urbana a partir dos seus papéis, socioculturais e 
ambientais, é incontestável. A agricultura urbana vem sendo reativada principalmente pelos incentivos 
sociais uma vez que as cidades, por sua grandeza e respectiva impessoalidade e insegurança, afastam o 
convívio dos seus habitantes. Afim de tornar a prática cotidiana e viável, iniciativas públicas e privadas 
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cedem espaços para a cultura de alimentos indicando e comercializando os ganhos na saúde e na 
interação de quem a pratica. 

Os pesquisadores conectam a agricultura urbana ao envolvimento da comunidade e a satisfação com a 
vida (Blair, Giesecke e Sherman, 1991; Meenar, 2014). Teig et al. (2009) relatam que a jardinagem 
comunitária aumenta ou melhora a conexão social, reciprocidade, confiança mútua, tomada de decisões 
coletivas, adesão às normas sociais estabelecidas pela comunidade, engajamento cívico, construção de 
comunidades e processos sociais chave (por exemplo, voluntariado, liderança, organização de 
vizinhança). 

O cultivo de alimentos ou a criação de animais é considerado uma atividade física e terapêutica, pois a 
manutenção do espaço e manejo das ferramentas e produtos exige um exercício constante e intenso e 
um controle mental constante. As diferentes etapas do plantio mantêm o corpo e a mente dos praticantes 
ativos durante todo o processo causando melhorias no bem-estar. 

A socialização também é intensificada dentro das áreas destinadas ao plantio uma vez que a divisão dos 
lotes das hortas comunitárias pluraliza o convívio dos agricultores. A troca ultrapassa o simples 
convívio, atingindo papeis de auxilio e amizade. Em particular, as hortas urbanas podem ser utilizadas 
para potencializar o convívio de idosos, educar os jovens e aproximar pessoas de todas idades 
fornecendo assim um reforço social. 

Os ganhos da atividade em questão também são obtidos através de um maior controle nutricional e 
consequentemente qualitativo nos alimentos ingeridos pelos praticantes. Vários estudos quantitativos e 
qualitativos relatam uma correlação positiva entre a participação na agricultura urbana e uma dieta 
balanceada composta por mais frutas e verduras (Alaimo, Packnett, Miles & Kruger, 2008; Johnson & 
Smith, 2006; Lackey & Associates, 1998). Como resultado, os participantes mostraram melhorias no 
desempenho acadêmico e na saúde (Berezowitz, Bontrager, & Schoeller, 2015). 

A jardinagem comunitária, um componente da agricultura urbana, está positivamente associada à saúde 
individual (Clatworthy, Hinds, & Camic, 2013; Wang & McMillian, 2013). Acadêmicos (Levkoe, 2011; 
Meenar, 2012; Meenar & Hoover, 2012). Vitiello & Nairn, 2009) citam que a agricultura urbana fornece 
alimentos frescos em áreas que não têm acesso adequado a mercearias e contribui para a segurança 
alimentar comunitária. O bem-estar causado por uma dieta rica e controlada influencia a saúde 
possibilitando uma vida mais ativa e saudável. 

Indiretamente a prática potencializa o bem-estar social através da redução de contaminações pelo maior 
controle das práticas urbanas e seu espaço, também pela redução do ruído e através de uma maior riqueza 
sensorial das áreas de influência, transformando a experiência urbana mais agradável. 

A criação de emprego, indicada no item anterior, possui também um papel indireto na melhoria dos 
aspectos sociais da população. A reintrodução ao mercado possibilita a maior adaptação interpessoal dos 
beneficiados através da interação do cotidiano e costumes. O maior poder econômico também possibilita 
uma maior atividade e movimentação aos favorecidos assim como suas famílias e pessoas próximas. 

Alaimo et al. (2010) concluem que a jardinagem comunitária aumenta o capital social nos níveis 
individual e de vizinhança. O aumento do capital social é especialmente importante em distritos urbanos 
em dificuldades onde se encontram altas taxas de segregação. 

 
2.4.2.3. Ecológicos 
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O papel ecológico desempenhado pela agricultura urbana é de grande importância para o futuro das 
cidades e do planeta. A criação de novos espaços verdes nos centros urbanos combate o crescimento da 
poluição e seus agentes fortalecendo a flora urbana expulsa após séculos de crescimentos construtivos. 

Os benefícios ambientais da agricultura urbana são semelhantes àqueles criados por outros espaços 
verdes urbanos, que são discutidos por muitos pesquisadores (Meenar et al. 2017). Acadêmicos 
conectaram a contribuição potencial da agricultura urbana ao aumento dos serviços ecossistêmicos 
(Santo et al., 2016), atuando com um todo nas áreas verdes das cidades. 

Segundo a FAO (2012), a poluição em cidades que se expandem rapidamente ao redor do globo 
representa uma séria ameaça à saúde pública. Sem dispor de sistemas adequados de esgotos e estações 
de tratamento, muitas cidades descarregam diariamente no meio ambiente enormes volumes de dejetos 
humanos e efluentes industriais. 

Segundo Arruda (2011), compreender a AU como um ativo ambiental e prestadora de serviços 
ambientais na cidade colabora na elucidação de elementos favoráveis e desfavoráveis às iniciativas de 
agricultura urbana que possam ser desenvolvidas nas mais diversas esferas. A promoção de uma maior 
biodiversidade (Taylor & Lovell, 2014) é necessária para a preservação ecológica da fauna e flora das 
cidades podendo até potencializar novas adaptações de espécies em diferentes regiões. A criação de um 
ciclo diversificado é uma das estratégias para o fortalecimento das áreas verdes e tampouco responsável 
pela recuperação de áreas degradadas. 

De acordo com Olsson et al. (2016), atualmente, os alimentos consumidos nas regiões urbanas e rurais 
são, em grande parte, importados de outras partes do mundo, muitas vezes distantes. Os mesmos autores 
ainda citam que a produção local de alimentos nas áreas peri-urbanas poderia ajudar a reduzir a 
dependência do sistema alimentar global, que é vulnerável a perturbações. A produção próxima ao 
consumo reduz a necessidade das estruturas de transporte e armazenamento, causando impactos 
positivos no trânsito e na qualidade do ar das cidades. A redução do trânsito melhora a qualidade de vida 
dos cidadãos e ainda reduz a quantidade de poluentes emitidos pela queima de combustíveis fósseis dos 
veículos, causando um maior bem-estar urbano. 

A agricultura urbana funciona como infraestrutura verde (Lovell & Johnston, 2009), que ajuda a 
purificar o ar, controlar o ruído e a temperatura, criar e preservar habitats de fauna e flora e melhorar o 
senso de comunidade e lugar (Tranel & Handlin, 2006). Através da redução dos poluentes e a maior 
quantidade de plantas o ar torna-se mais puro. A fotossíntese criada pelas novas plantas recicla a 
produção de gás carbônico reintroduzindo oxigênio na atmosfera. Tal fenômeno favorece a saúde 
pública e reduz o risco de doenças respiratórias. 

A prática também ameniza as ilhas de calor causadas pelas grossas camadas de dióxido de carbono 
acumuladas nas cidades mais conhecidas como efeito estufa (Wolf & Robbins, 2015). As edificações 
dos centros urbanos atuam como acumuladoras de calor por não refletirem e muito menos por não 
transformarem a energia solar, causando aumentos de temperatura com consequentes reduções nos 
índices de humidade e de qualidade do ar. A maior distribuição e quantidade da flora urbana combate 
diretamente as altas temperaturas, pois a fotossíntese é um processo endotérmico transformando a 
energia solar em glicose. 

A AUP favorece também a reciclagem de resíduos orgânicos (Brown & Jameton, 2000). A reciclagem 
não só é uma prática que provém da agricultura como também um subproduto do cultivo e consumo e 
no caso da agricultura urbana os princípios são os mesmos. Os resíduos orgânicos provenientes da 
alimentação podem ser utilizados como adubos orgânicos para o cultivo de alimentos sendo assim 
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reutilizados reduzindo mais uma vez a necessidade de transporte por parte da coleta de lixo e 
consequentemente a infraestrutura de aterros sanitários. 

A reutilização das águas residuais é outra possibilidade de reciclagem no cultivo urbano (Wortman & 
Lovell, 2013). Segundo a FAO (2012), o uso de águas residuais na horticultura é mais problemático, os 
patógenos nas hortaliças cultivadas com águas residuais não tratadas podem causar doenças 
gastrintestinais e até mesmo cólera. As estruturas urbanas já são projetadas para a captação das águas 
pluviais, porém através de sistemas não otimizados. Seus sistemas de escoamento podem ser adaptados 
para o armazenamento e reutilização para a rega das hortas. A reciclagem das águas residuais, assim 
como a dos resíduos orgânicos, age também como uma ferramenta de controle urbanístico reduzindo a 
necessidade de grandes estruturas sanitárias de escoamento. 

O cultivo urbano também favorece a redução de inundações pelo fato de ampliar o número de áreas 
respiráveis ou permeáveis com potencial de absorção de chuvas benefício esse indireto, porém de grande 
importância. Em Bogotá́, Hanói e São Paulo, (FAO, 2012) hortas municipais ajudam a manter a estrutura 
e porosidade do solo, o que melhora a recarga dos aquíferos e reduz escorrimentos, prevenindo 
desabamentos e inundações. 

O controle e fiscalização das práticas de cultivo destinadas a agricultura urbana são fundamentais para 
o sucesso da atividade e promovem a saúde pública. A prática potencializa a redução de contaminação 
de diversas doenças, mas também pode ser a causadora evidenciando a necessidade de uma legislação 
para a regulamentação da atividade. A formulação de normas para a agricultura urbana promove a 
melhora na saúde da população e para atingir os benefícios possíveis é importante ter uma boa 
perspectiva do cultivo através de pesquisas e experiência prática. 
 
2.4.2.4. Urbanísticos 

A melhor interação entre a população e a cidade é uma ferramenta importante para o planeamento 
urbanístico. De acordo com Arruda (2011), O planejamento dinâmico também deve prever a agricultura 
urbana ao longo do tempo. A previsão de aumento populacional dos centros urbanos nas próximas 
décadas evidencia a necessidade de práticas favoráveis ao bem-estar citadino. A sinergia criada pela 
agricultura urbana é mais um auxilio para a manutenção da ordem das cidades. 

Mencionada anteriormente, a redução do trânsito apresenta papeis não só ecológicos, mas também 
urbanísticos uma vez que a menor quantidade de veículos proporciona alívios infraestruturais nas redes 
viárias da cidade além da maior fruição dos transportes. Outro efeito da redução é referente aos 
estacionamentos de cargas e descargas que ocupam grandes espaços das regiões abastecedoras podendo 
ser substituídos por estruturas públicas de lazer ou até mesmo em novas áreas para o plantio. 

Os aterros de resíduos sólidos orgânicos igualmente são estruturas a serem redimensionadas uma vez 
que a quantidade de resíduos a serem depositados é menor. A reutilização do composto orgânico por 
parte do cultivo diminui a produção de lixo, a poluição, a necessidade de transporte aos aterros, a 
fertilização do solo urbano e a contaminação das águas residuais. 

Além de ecologicamente, a AUP também auxilia as cidades no combate das inundações uma vez que, 
apesar de causadas por fenômenos naturais, são causas de uma má urbanização. A falta de terrenos 
respiráveis e as bocas de esgoto entupidas aprisionam a água da chuva. Somando-se a redução da 
produção de lixo à criação de áreas de cultivo a absorção e fruição das águas torna-se mais eficiente 
reduzindo assim o risco de inundações. 
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As cidades contemporâneas apesar de densas possuem espaços abandonados por diversos motivos e 
tipos de proprietários. Segundo Rushlow et al. (2012), lotes vagos ou dilapidados atraem vermes, lixo, 
latifúndios, posseiros, atividades ilegais e geralmente são um ambiente inseguro. Os municípios estão 
se voltando para a agricultura urbana e, em particular, para as hortas comunitárias, como uma solução 
para seus problemas de manutenção das propriedades públicas. Mediante a tais fatos, a AUP possui uma 
grande potencialidade na reurbanização das áreas abandonadas e terrenos baldios. A facilidade de 
implantação das hortas e criadouros possibilita uma rápida adaptação do espaço além da criação de valor. 
A administração pública juntamente ao setor privado são os vetores da transformação e devem ser os 
responsáveis pela adaptação dos espaços para uma maior harmonização das cidades. 

Por outro lado, o fato da prática ainda não ser valorizada causa em alguns casos desvalorização de áreas 
de alto valor. Atualmente a agricultura urbana é utilizada para recuperação, porém possui grande 
potencial para a difusão em espaços nobres justamente por ser benéfica em muitos contextos. 

A agricultura urbana também pode ser utilizada de forma a harmonizar o paisagismo de um espaço verde 
auxiliando a melhoria estética da vizinhança auxiliando a revitalização do bairro, criando espaços para 
a organização comunitária e oferecendo oportunidades de exercício e terapia para os residentes (Meenar, 
2014, 2015). Duas pesquisas quantitativas relatam benefícios sociais associados à agricultura urbana, 
incluindo a redução da criminalidade (Kuo & Sullivan, 2001), maior manutenção e valores de 
propriedades, menos construções abandonadas, maiores taxas de aquisição de imóveis, 
reaproveitamento adaptável de terrenos vagos, em remediação e em desenvolvimento, e um senso 
melhorado de comunidade e lugar (Tranel & Handlin, 2006). 

A prática também influencia a variedade das formas arquitetônicas criando novas estruturas urbanas que 
enriquecem a experiência de vida da cidade. Atuando da mesma forma a personalização é outro benefício 
urbanístico da prática podendo ser citados ainda a legibilidade, a apropriação visual dos espaços tanto 
públicos como privados, a riqueza na percepção sensorial e a absorção de ruídos, características essas 
determinantes para o planeamento da qualidade do ambiente urbano. 

 
2.4.3. MALEFÍCIOS 

Contrário aos benefícios gerados pela prática em questão, a má aplicação dos conceitos, práticas e 
culturas pode trazer prejuízo a cidade. Devem ser respeitados os fatores limitantes e precauções 
considerados na prática dessa modalidade de modo que seja evitada a poluição do ambiente ou a 
contaminação da produção. 

Alguns estudiosos observam que os métodos de produção agrícola (por exemplo, alteração do solo, uso 
de água e fertilizantes) podem nem sempre ser ecologicamente corretos (Guitart, Pickering, & Byrne, 
2012; Taylor & Lovell, 2014). Segundo Gonçalves (2013), a AUP não remete consequentemente à 
agricultura biológica e por isso podem ser cometidos excessos, no que toca a utilização de produtos 
fitofarmacêuticos, que podem causar a contaminação do solo, dos recursos hídricos e dos alimentos. 

Segundo Pinto (2007) a agricultura convencional tem sido fortemente criticada pela degradação gerada 
a nível ambiental. A destruição de paisagens devido às monoculturas, produção de elevados níveis de 
toxidade, perda da biodiversidade, degradação do solo, poluição dos recursos hídricos e maximização 
da utilização da energia produzida no próprio sistema natural, são alguns dos resultados deste modo de 
produção. 

A contaminação pode ocorrer também devido a má administração dos resíduos sólidos orgânicos como 
também pela má aplicação de fertilizantes e agrotóxicos. Alguns autores citam que parte dos agricultores 
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não estejam cientes do perigo potencial de contaminação do solo ou que possuam recursos para testar 
ou remediar o solo, espalhando potencialmente doenças transmitidas por alimentos e aumentando a 
exposição a substâncias tóxicas como o chumbo (Taylor & Lovell, 2014; ver também a revisão de Specht 
et al., 2014). Normalmente tais riscos são encontrados em comunidades de baixa renda com histórico de 
desinvestimento e contaminação (Horst et al., 2017). O uso de pesticidas, se não for regulamentado, 
representa outro desafio para a saúde e o meio ambiente (Brown, 2002). 

O compromisso significativo de tempo necessário para a agricultura urbana pode desencorajar as pessoas 
com muitas tarefas e/ou grandes famílias de participarem plenamente no processo da produção, fato que 
diminui a justiça alimentar além de todos os outros benefícios citados (Horst et al., 2017; Macias, 2008). 

A agricultura urbana também possui desvantagens em relação aos custos de comercialização 
ocasionados pela maior dificuldade de produção dificultando o crescimento da atividade. Seguindo tal 
raciocínio, Brown (2002) e Horst et al. (2017) os desafios econômicos enfrentados pela AUP incluem a 
despesa de crescimento e comercialização, limites sazonais e acesso restrito a mercados. 

A prevenção e solução dos potenciais problemas associados a plantio urbano incluem a orientação, 
fiscalização, regulamentação, informação e monitoramento. A regulamentação deve ser baseada em 
estruturas administrativas e legais atuando cooperativamente e juntamente aos produtores. O 
planeamento atua particularmente no segmento da regulamentação destinando espaços para a produção. 
Para que os objetivos da agricultura urbana sejam vencidos é fundamental a obediência das atuais leis 
de sustentabilidade e sanitárias constituindo métodos adaptados às condições territoriais. 

 
2.5. SÍNTESE 

 
A agricultura urbana possui uma vasta tipologia por sua polivalência e multidisciplinaridade. Sua prática 
pode ser adaptada a todos os tipos de área desocupadas da cidade tornando possível a difusão da 
atividade em quaisquer exemplos de aplicação. A análise prévia dos objetivos a serem alcançados 
indicam as melhores práticas a serem utilizadas em cada caso. 

Os benefícios da atividade indicam também a importância da AUP perante o desafio imposto pelo nosso 
atual sistema de consumo. Cada vez mais a sustentabilidade ganha importância nas práticas do cotidiano, 
palavra essa implícita na atividade do cultivo urbano. Os malefícios, por sua vez, indicam também que 
a fiscalização da atividade é necessária para a manutenção das boas práticas e obtenção dos benefícios. 
A agricultura urbana, portanto, se mostra indispensável dentro dos ecossistemas urbanos do futuro 
adequando espaços degradados e beneficiando os demais. 
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3 
A AUP FACE AO PLANEAMENTO URBANO 

 
 
3.1. O PAPEL DA AUP FACE AOS PARADIGMAS ATUAIS 
A evolução tecnológica iniciada no século XVIII cresce a ritmos acelerados reduzindo as ondas de 
Schumpeter a períodos cada vez menores, porém com impactos cada vez mais significativos na 
organização da nossa sociedade. Atualmente o modelo de Cidade Inteligente, ou do inglês Smart City, 
contempla uma interdisciplinaridade produtiva afim de estabelecer um equilíbrio econômico deixando 
a cidade resistente e resiliente a diferentes mudanças do mercado. Allaert et al. (2006) citam que se a 
agricultura quer ter uma razão para existir em uma sociedade urbanizada, a agricultura não pode mais 
ser considerada como uma atividade econômica sensu stricto. 

O atual processo de desenvolvimento das cidades tem sido criticado por vários profissionais, por 
entenderem que não existe controle dos recursos naturais, impedindo as gerações futuras de os utilizar 
e, consequentemente, inibindo o seu conforto e qualidade de vida (Alexandre, 2010). 

A preocupação crescente para com os problemas ambientais e a segurança alimentar (hábitos alimentares 
mais saudáveis), trouxeram a temática da agricultura urbana para o centro das discussões internacionais, 
particularmente nas Recomendações estabelecidas no Congresso de Tbilisi (1977) e na Carta de Ottawa 
( Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em 1986), onde foi sugerida a agricultura urbana 
como uma prática pedagógica vinculada à Educação Ambiental e Educação em Saúde (Silva e Fonseca, 
2011). 

O Urbanismo, a Engenharia e a Arquitetura possuem o papel da estruturação das cidades. Através das 
três disciplinas a AUP busca ferramentas para que as produções sejam realizadas e distribuídas 
otimizadamente e para isso as cidades buscam acompanhar o crescimento industrial através de obras 
públicas de infraestruturas sanitárias, de transporte, de abastecimento energético e hídrico. Paralelo a 
estruturação pública, o poder privado acompanha as alterações através de obras que usufruam das 
estruturas urbanas obedecendo aos parâmetros regulamentares locais.  

A política por sua vez possui um papel administrativo em relação a todo planejamento urbano. Segundo 
Lovell (2010), o apoio institucional é um aspecto importante na promoção futura da agricultura urbana 
e dos sistemas alimentares locais, observando que “os esforços de cima para baixo podem funcionar 
melhor para melhorar a coordenação das atividades de agricultura urbana e maximizar benefícios 
funcionais” (p. 2515). 

De acordo com Halloran, et al. (2013), como resultado da natureza altamente contextual e transversal da 
agricultura urbana, há relativamente poucos instrumentos regulamentares abrangentes e formalizados 
para se basear. Segundo os mesmos autores diferentes cidades ao redor do mundo estão agora a decidir 
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como encaixar a agricultura urbana na agenda urbana, porém, em muitos lugares a prática continua a 
operar na ausência de legitimação, devido à sua natureza relativamente móvel e dinâmica. 

A administração política é responsável por garantir planos e projetos que mantenham a ordem e a 
evolução das cidades. A política inclusive permite a criação de novas iniciativas nos âmbitos sociais e 
estruturais para o desenvolvimento das cidades, e no caso da agricultura urbana a política teve e tem 
grande importância na reintrodução da prática nos centros urbanos. 

Os incentivos administrativos podem ser obtidos tanto por iniciativas sociais, econômicas, urbanísticas, 
ecológicas quanto por incentivos fiscais. Tais incentivos são a ferramenta de comunicação e início de 
regulamentação aos cidadãos para a mudança de costumes. No caso da agricultura urbana, as 
municipalidades da atualidade também buscam parcerias público-privadas para um maior impacto na 
população. Tal fato ocorre também pela dependência do poder público em disponibilizar áreas 
cultiváveis e no sentido oposto a potencialidade particular de administrar projetos de pequena a média 
escala urbana. 

As Cidades Produtivas ganharam irreverência nos modelos urbanísticos do século XX e atualmente são 
os principais centros de cultura e produção da sociedade. A diversidade de produção inicia-se dos mais 
primitivos tipos de indústria, como a própria agricultura, chegando a empresas de alta tecnologia, 
criando entre os produtores todos os tipos de infraestrutura necessários para a rotatividade das 
produções. 

Assim como produtivas, as cidades buscam também a multidisciplinaridade dos espaços públicos 
principalmente através do lazer e paisagismo. Através do paisagismo a colorização dos espaços públicos 
revive espaços abandonados e/ou degradados. Possibilitando a coexistência de diferentes tipos de uso 
da terra em um contexto espacial próximo, a multifuncionalidade é caracterizada por sinergias, 
articulações e uma mitigação de situações de conflito (Brandt e Vejre, 2004; Gulinck, 2004). 

A Cidade Verde é um dos modelos seguidos pelas cidades atuais buscando uma maior harmonização 
entre as obras de concreto e demais materiais de construção e as plantas. A agricultura urbana e seu 
potencial papel ecológico auxiliam as municipalidades a obterem um maior equilíbrio entre a 
urbanização e a vegetação primitiva que também se caracteriza como essencial para o respectivo modelo. 

A agricultura urbana encontrou seu espaço diante a adaptação de uma prática latifundiária aos pequenos 
canteiros e raros terrenos urbanos cultiváveis. Como indicado anteriormente, a prática do cultivo urbano 
favorece não só a economia e criação de renda, mas também todo o conjunto de pessoas e atividades. A 
cidade produtiva então conta com um fortalecimento quando a agricultura também está presente no ciclo 
de produção. 

As cidades, observando o potencial da agricultura urbana ao redor do mundo e seu poder de reconexão 
à alimentação, estão incentivando a prática para que enriqueçam as experiências urbanas através dos 
quatro principais papeis desempenhados pelo cultivo. A fusão dos papeis é intrínseca à atividade, o que 
gera a maior aceitação e sucesso dos projetos levando a cultivo urbano a um crescimento. 

Segundo Ribeiro et al. (2017) há um processo produtivo alimentar, crescentemente globalizado e 
dominante, com incontáveis e complexas ramificações e implicações sobre a sustentabilidade, a cultura, 
a sociedade, a economia e, mais importante, sobre a saúde e o bem-estar humano. Tal apontamento 
indica a importância da inovação em projetos para maior adaptação da agricultura aos centros urbanos.  

Resiliência é a palavra-chave e a característica necessária nas cidades para a readaptação dos atuais 
planeamentos urbanos indicando a produção de alimentos como parte do uso multifuncional da terra. A 
resiliência foi definida por Meerow et al. (2016) sendo: 
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“A resiliência urbana refere-se à capacidade de um sistema urbano e de todas as suas redes socialmente 
ecológicas e técnicas constituintes em escalas temporais e espaciais para manter ou retornar 
rapidamente às funções desejadas em face de uma perturbação, para se adaptar à mudança e transformar 
rapidamente os sistemas que limitam a corrente ou a capacidade de execução”. (pg. 39) 

Segundo Merrow et al. (2016), as cidades resilentes são sistemas urbanos adaptáveis que buscam o 
equilíbrio entre a produção e consumo, característica intrínseca a AUP.  Olsson et al. (2016), por sua 
vez, indica que a resiliência das regiões urbanos-rurais ocorre devido à expansão urbana e às mudanças 
no uso de terra para recreação. Nos planos urbanos ou planos diretores, das cidades estudadas pelos 
autores, foram reconhecidas redes de áreas protegidas e espaços verdes indicando a importância das 
áreas verdes para o bem-estar humano. 

A grande questão atual da AUP é como potencializá-la. Muitos exemplos de aplicações políticas e de 
planeamento foram estudados afim de buscar um modelo de gestão e implantação para o cultivo urbano. 
A seguir foram estudadas as diferentes iniciativas que buscam a resolução dos paradigmas da AUP 
principalmente indicando o papel do setor público e privado para o sucesso da prática. 

 

3.2. INICIATIVAS DE AUP 
Assumindo o desafio da necessidade de uma readequação cultural, projetos inovadores surgem em todas 
as camadas sociais do globo buscando a reintrodução da agricultura urbana. A busca da sustentabilidade 
move iniciativas públicas e privadas para a criação de um modelo de negócio e administrativo capaz de 
absorver as necessidades de consumo e produtividade. 

No setor privado, alternativas de adaptação ao cultivo são as medidas mais recorrentes. A adaptação se 
refere a localização principalmente, evidenciando o meio urbano como um obstáculo na implantação 
dos novos sistemas de cultivo. A valorização do solo aliada a dificuldade de se encontrar espaços livres 
agricultáveis criam projetos inovadores buscando a adaptação da atividade aos pequenos, cobertos e com 
pouca incidência solar.  

Potencializando o poder inovador e adaptável do setor privado, o setor público busca uma adequação as 
necessidades ambientais aliando-se a projetos de parcerias. As parcerias possibilitam o fortalecimento 
das valências de cada setor. O poder público facilita a implantação de projetos através do seu poder 
administrativo, facilitando a acelerando os processos. Outra característica da parceria entre os dois 
setores é a abrangente e rápida divulgação possibilitada principalmente pelo setor público que facilita a 
aderência das novas práticas anunciadas. 

Através da evolução das práticas ou do crescimento da atividade se faz necessário o reforço político da 
AUP. Baseado nas valências anteriores e no poder regulamentário que o setor público reforça o cultivo 
urbano auxiliando a distribuição de terras entre os residentes interessados e, em modelos mais 
avançados, planeando o uso do solo para a atividade.  

A seguir foram analisados projetos de diferentes iniciativas buscando modelos de políticas e gestão 
ideais para a introdução de medidas que auxiliem a implantação da agricultura urbana através do 
planeamento. As iniciativas estudadas são divididas em três categorias, sendo elas projetos de iniciativas 
privadas, público-privadas e públicos. 

 
3.2.1. PROJETOS DE INICIATIVAS PRIVADAS 
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A iniciativa privada representa a resposta mais rápida a inovações econômicas e sociais da nossa 
sociedade. No caso da AUP, os projetos privados atuam como pilotos onde a falta de legislação dificulta 
a escolha para os caminhos corretos da prática. Os projetos pilotos normalmente são criados a partir de 
pequenos grupos buscando locais para o cultivo urbano. Muitas vezes esses projetos contam com auxilio 
financeiro de companhias e/ou donos de terrenos. 

Para uma maior análise do conceito de agricultura urbana e a evolução das práticas utilizadas foram 
analisados projetos de diferentes escalas implantados em diferentes cenários indicando a adaptação da 
prática e sua importância. 

Na Carolina do Norte, Estados Unidos, o projeto de Benjamin Greene Farmery (www.thefarmery.com) 
pretende extinguir a locomoção dos alimentos produzidos entre o campo e as lojas unificando os espaços 
através da criação de um mercado de 8 mil metros quadrados de áreas cultiváveis e lojas destinadas a 
venda da produção local. O projeto conta com o cultivo de todos os tipos de vegetais comestíveis e em 
casos de impossibilidade de cultivo o incentivo de produções locais a comercializarem no mercado do 
projeto. 

 
Figura 7 – Edifício da Urban Farmers. Fazenda Urbana holandesa. Fonte: Martijn Zegwaard 

No caso holandês da Urban Farmers (www.urbanfarmers.nl) a prática do cultivo urbano pode assumir 
também papeis de renovação arquitetônica (Cf. Figura 7). Em países de clima mais instável, como o 
caso do respectivo projeto, o cultivo indoor é uma necessidade. A adaptação da Urban Farmers, uma 
antiga planta industrial da Philips da década de 50, é a personificação da renovação urbana que a 
agricultura urbana pode gerar. O projeto transformou uma antiga cobertura abandonada em uma fazenda 
urbana com 1.200 metros quadrados. A estufa holandesa é a maior fazenda urbana da Europa e capaz de 
produzir alimentos para aproximadamente 900 famílias incluindo restaurantes e escolas próximas ao 
edifício. Segundo Jan Willem, a estufa Urban Farmers é um exemplo da reconexão das cidades à 
alimentação. 

Na cidade de São Paulo também se encontra um outro projeto que busca a adaptação de edifícios para o 
plantio. O projeto “Deu Horta na Telha” de Marcus Vitorino, transforma telhados, varandas e áreas 
pavimentadas em hortas urbanas. A adaptação das usuais áreas técnicas para o cultivo foram alternativas 
do técnico agrícola para encontrar espaços agriculturáveis, cada vez mais raros nos centros urbanos. 

Além da adaptação de coberturas existem também os cultivos verticais indicados anteriormente como o 
caso do Pasona Group (www.pasonagroup.co.jp) em Tóquio onde são cultivados tomates nos tetos das 
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salas de reunião de todo edifício sede do grupo. O projeto, apesar de não suprir as necessidades mínimas 
de consumo de seus usuários, orienta os funcionários do edifício na busca da sustentabilidade com cursos 
sobre a produção de alimentos e principalmente direciona o futuro da construção civil em relação a 
espaços agriculturáveis em regiões densas. O edifício também conta com fachadas verdes e mais de 280 
tipos de verduras, hortaliças, frutas, ervas aromáticas e flores cultivados em uma área de 4.000 metros 
quadrados agriculturáveis. 

 
Figura 8 – Sky Greens. O arranha-céu verde de Singapura. Fonte: Brett Prince 

Além da adaptação a agricultura urbana também é responsável pela criação de projetos inovadores. A 
GrowUp Box (www.growup.org.uk/growup-box-a-virtual-tour/), projeto incentivado pelo Kickstarter 
(plataforma digital de investimentos em projetos inovadores) é um projeto inglês iniciado no centro da 
cidade de Londres que utiliza a hidroponia como base do cultivo e é capaz de produzir vegetais e peixes. 
O projeto consiste em um sistema cíclico de abastecimento, rega e fertilização das plantas através da 
água do aquário. Os dejetos provenientes dos peixes viram adubo das plantas fechando o ciclo. As 
plantas se localizam na parte superior da caixa e são cultivadas desde a semente até o consumo. O 
desenho permite a instalação da caixa em espaços limitados e é capaz de produzir até 400 plantas. 

A cidade de Singapura, uma das cidades mais densas do mundo, é o palco do projeto Sky Greens 
(https://www.skygreens.com) o arranha-céu verde. O projeto utiliza sistemas de automação que 
permitem uma rotatividade de bandejas afim de possibilitar uma exposição solar mínima para o 
crescimento de vegetais. O projeto possibilitou a execução da primeira fazenda vertical com baixas 
emissões de carbono e controle hídrico. Na instalação também se encontra a Sky Urban Solutions 
Holdings empresa que busca inovações para sistemas produtivos urbanos. Apesar do investimento de 
capital na pesquisa do sistema de produção a construção da fazenda vertical é um projeto privado. 

Segundo Halloran e Magid (2013), a atitude de esperar para ver atrasa a evolução da prática. Juntamente 
às inovações produtivas de projetos voltados ao particular, as políticas públicas ao redor do mundo 
também vêm se atualizando e criando novas ferramentas que facilitam a implantação da agricultura 
urbana e principalmente regulamentam a prática. O crescimento da população urbana e 
consequentemente da fome prioriza a evolução dos instrumentos reguladores para uma prática mais 
eficaz.  
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Quadro 3 – Projetos de Iniciativas Privadas 

 
 
3.2.2. PROJETOS DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS  

As parcerias público privadas (PPP) são normalmente os casos avançados de projetos privados que 
ganham apoio das municipalidades para a evolução do programa. No caso da AUP o poder público atua 
facilitando a atividade através da doação de terras (disponibilizando terrenos para hortas regionais), 
incentivando o uso através de reduções fiscais e até criando leis que garantam e fiscalizam a atividade. 
Os terrenos podem ser encontrados em diferentes formas construtivas e legais direcionando uma 
pesquisa prévia para o ajuste as necessidades da atividade. 

Estudos sugerem que o reconhecimento municipal e o apoio institucional para a agricultura urbana são 
componentes importantes para o aumento da sustentabilidade de iniciativas relacionadas à atividade 
(Halloran e Magid, 2013). Os mesmos autores citam que o governo local e central desempenha um papel 
na legitimação e institucionalização da agricultura urbana por meio da facilitação de processos com 
múltiplas partes interessadas, desenvolvimento de políticas e conservação e alocação de terras.  

 
3.2.2.1. Alocação de Terras para a AUP 

Assim como citado anteriormente, as parcerias se apresentam como benefícios a ambas partes uma vez 
que os terrenos desocupados geram custos de manutenção e desvalorização imobiliária da envoltória. 
Normalmente a primeira iniciativa pública visa exatamente a redução de custos doando terrenos 
provisoriamente ao cultivo urbano. Para uma caracterização de tal fato, foram escolhidos projetos ao 
redor do mundo que exemplifiquem a ação conjunta dos poderes para o desenvolvimento da AUP. 

O Beacon Food Forest (http://beaconfoodforest.org/project/) é um projeto norte americano de 
Washington que foi iniciado em 2009 proveniente de um curso de capacitação de permacultura. Como 

Cidade País Nome do Projeto Administrador(es) Objetivo 
Principal

Objetivo 
Secundário Boas Práticas

Piedmont e 
Virgínia E.U.A. Greene Farmery Fundador Ben 

Greene e Kickstarter Econômico Ambiental

Criação de um Mercado Produtivo feito 
através de Materias de Baixo Custo e 

Renováveis. Ideia de aproximar a produção 
da comercialização.

The Hague Holanda Urban Farmers
Agentes Privados 

Liderados por Mark 
Durno

Econômico Ambiental
Criação de uma Fazenda Urbana na 

Cobertura de um Antigo Edifício Comercial 
reabilitando a construção.

São Paulo Brasil Deu Horta na Telha
Iniciativa Privada

Fundador Marcus 
Vitorino

Econômico Social Criação de Hortas Urbanas em Coberturas 
de Favelas.

Tóquio Japão Pasona Group Empresa Pasona 
Group Ambiental Social Construção de Edifício Verde com áreas 

agriculturáveis.

Londres Reino Unido GrowUp Box Fundadores e 
Kickstarter Social Ambiental

Criação de um Modulo feito através de 
materiais simples com Ciclo Produtivo 

Sustentável.

Singapura Malásia Sky Greens Sky Urban Solutions 
Holdings Econômico Ambiental

Criação de Fazenda Vertical que produz 
alimentos e grande escala em regiões 

densas.
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trabalho final do curso 4 estudantes criaram um design, desenhado por um arquiteto paisagista 
certificado, que transformou um pedaço de terra pública em jardim florestal comestível. O projeto foi 
enquadrado na topografia do local e separado em duas fases de implantação. Sua realização foi baseada 
em uma contribuição da comunidade maciça para o investimento. O terreno escolhido é uma área 
adjacente a um parque da cidade de Seattle com 7 hectares de árvores frutíferas, remendos de abóbora e 
dezenas de arbustos de baga. O objetivo do projeto segundo o Co-fundador Glenn Herlihy é imitar um 
ecossistema natural, criando um espaço que requer menos manutenção e oferece maiores rendimentos. 

O projeto Prinzessinnengarten (http://prinzessinnengarten.net) na Alemanha consiste na criação de 
fazendas urbanas aninhadas à sombra do antigo muro de Berlim, entre paradas de metrô com espaços 
inutilizados, paredes de concreto grafitados e blocos de apartamentos em envelhecimento. Os espaços 
dão vida a fazendas urbanas cercadas por videiras. Dentro desses espaços confinados cresce uma ampla 
gama de vegetais, todos plantados em recipientes fáceis de mover como embalagens Tetra Paks 
reciclados, sacos de arroz e caixotes de plástico que permitem que toda a operação seja movida, se 
necessário. Os visitantes podem escolher vegetais, aprender sobre a colheita de sementes e o decapagem 
de vegetais, ou visitar o café para desfrutar de lanches feitos a partir dos produtos do jardim. 

 
Figura 9 – Prinzessinnengarten em Berlim. Espaço doado para Horta comunitária. Fonte: Ullstein Bild 

A cidade do Porto também conta com um projeto de sucesso e com crescimento. O projeto Horta à Porta 
dos Serviços Intermunicipalizados de Gestão de Resíduos do Grande Porto (LIPOR) surgiu em julho de 
2003 devido à necessidade de articular a disponibilidade de várias entidades locais numa rede que 
viabilizasse uma estratégia para a Região do Grande Porto no domínio da compostagem caseira, na 
criação de hortas e na promoção da agricultura biológica. A iniciativa conta com a criação de espaços 
verdes promovendo a biodiversidade através da agricultura biológica e também a promoção do contato 
com a natureza, qualidade de vida, subsistência e responsabilidade social. Os inscritos no projeto 
recebem talhões de no mínimo 25 metros quadrados para em praticarem a agricultura biológica e a 
compostagem. Ao receber o talhão de terreno, os agricultores recebem também formação caso solicitem. 
Os produtos são para consumo próprio, é disponibilizada água e um local para armazenar as ferramentas. 
É ainda disponibilizado um compostor individual ou comunitário. O objetivo do projeto é proporcionar 
aos interessados a possibilidade de cultivarem sua própria horta, garantindo a qualidade dos produtos 
possibilitando uma melhor saúde e ambiente aos envolvidos. O projeto em questão também foi analisado 
pelo estudo de caso, mais adiante no trabalho. 
Analisando as diferentes iniciativas e objetivos nota-se o importante papel da sociedade civil na 
reclamação dos seus direitos ativando o poder público a adaptar-se as necessidades dos residentes da 
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cidade. Importante citar também que as adaptações são benéficas em ambos os setores promovendo 
economia e reforço ecológico e social ao município e sues cidadãos. 

Quadro 4 – Projetos de Parcerias Público Privadas 

 
 
3.2.2.2. Incentivos Fiscais para a AUP 

Os Estados Unidos da América aparecem como um dos países pioneiros na regulamentação da 
agricultura urbana. Desde a criação da lei estadual da Califórnia em 2013, que previa zonas de incentivo 
à agricultura urbana, esforços locais em todo país surgiram criando uma série de medidas incentivando 
o crescimento do cultivo urbano. Um dos resultados foi a criação de medidas fiscais de isenção de 
impostos prevista pela legislação de cada cidade. 

A lei de cada cidade varia conforme a especificação da área das fazendas e hortas urbanas em questão. 
A medida é voltada principalmente para a ocupação de lotes vagos promovendo o uso através do cultivo 
urbano comercial ou não. As atividades são variadas possibilitando os incentivos a hortas, criação de 
abelhas (apicultura) e jardins de ensino sem fins lucrativos. Muitas cidades já aderiram ao movimento 
utilizando a mesma base para a criação e promulgação das leis, dentre elas inclui-se a capital do país 
Washington D.C., São Francisco (a cidade pioneira), Sacramento, San Jose, San Diego, Seattle, 
Baltimore e recentemente Illinois. 

 

3.2.3. PROJETOS DE INICIATIVAS PÚBLICAS 

Algumas municipalidades entendem que não somente a doação é necessária para a prática. A governança 
tem o papel principal na regulamentação da AUP e para se obter o melhor resultado poderes locais criam 
leis que fiscalizam e colaboram com o desenvolvimento da atividade. Alguns exemplos foram 
selecionados para indicar o poder da regulamentação em acelerar e potencializar o cultivo urbano. 

No Canadá, o tópico da sustentabilidade acabou ganhando proporções nunca vistas antes virando plano 
de governo da cidade de Vancouver. Através de uma combinação de políticas federais e municipais foi 
criado o plano Greenest City 2020 (www.vancouver.ca/green-vancouver/greenest-city-action-
plan.aspx), visando a recuperação ecológica da cidade aliado ao crescimento econômico. O plano 
acredita no potencial econômico da recuperação ambiental. O projeto atua em diferentes frentes 
fortificando a criação de empregos verdes, a redução das emissões de gases de efeito estufa, a melhorar 
o acesso à natureza e ao acesso a água e ar limpos. As recentes mudanças políticas (da direita central 
para a esquerda social) favoreceram o plano e indicam o sucesso do mesmo. O sucesso do plano criado 
em 2009 conta com a integração econômica da AUP ao turismo e principalmente com uma conexão 
local da produção alimentar aos mercados de abastecimento. As hortas urbanas de Vancouver também 
ganharam incentivos após uma reavaliação do imposto predial para terrenos restaurados pela AUP após 

Cidade País Nome do 
Projeto Administrador(es) Objetivo 

Principal
Objetivo 

Secundário Boas Práticas

Seattle E.U.A. Beacon Food 
Florest

Municipalidade e 
Sociedade Civil Ambiental Social Adaptação de um Parque Público em 

Floresta Comestível.

Berlim Alemanha Prinzessinnengar
ten

Municipalidade e 
Sociedade Civil Econômico Ambiental

Adaptação de Canteiros em Hortas 
Urbanas com espaços de Aprendizagem. 
Utilização de materiais recicláveis para a 

estruturação das hortas.

Porto Portugal Horta à Porta LIPOR e CMP Ambiental Social
Criação de Hortas Urbanas para a 

reeducação ambiental aliado a benefícios 
aos seus utentes.
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a recuperação do abandono. O poder do setor privado no caso deste projeto atua favorecido pelas leis 
criando novas iniciativas para a expansão da agricultura na cidade. 

 
Figura 10 – Plano de Ação de Vancouver Greenest City. Fonte: Sebastian Albrecht 

Diversos autores (Kear, 2007; Peck, Siemiatycki, & Wyly, 2014; Quastel, 2009; Quastel et al., 2012) 
identificam a política de sustentabilidade de Vancouver como uma política ambiental e social que se 
destina a preservar o crescimento econômico. O estilo de planejamento conhecido como Vancouverismo 
posicionou a cidade como um caso “excepcional” entre as cidades pós-industriais e globais (Siemiatycki, 
2013) onde os altos valores da terra são contornados pelo uso provisório de espaços livres. A cidade tem 
atendido a uma população jovem, de classe média e ascendente, interessada no centro da cidade há 
décadas (Ley, 1996) revitalizando o centro urbano e seus respiros. 

Similar ao caso canadense, o projeto San Francisco’s Healthy and Sustainable Food Initiative 
(www.sfgov.org/sffood/san-francisco-healthy-and-sustainable-food-policy) nos Estados Unidos foi 
criado para sistematizar o apoio da governança local à AUP incluindo emendas locais de zoneamento, 
auditorias de terras públicas e projetos-piloto em terras de propriedade de serviços públicos (Napawan, 
2016). O projeto de São Francisco transformou o histórico de hortas da cidade em uma política de 
planeamento que garante espaços agriculturáveis a todos. O projeto criado em 2009, com a visão na 
sustentabilidade, criou estruturas em espaços desocupados conectando projetos particulares. 

O programa criado pela municipalidade auxilia a administração de negócios verdes baseados na 
produção urbana, monitora a produção para a manutenção da prática e atua na educação com a 
distribuição de alimentos e aulas sobre o cultivo. A recente revisão no zoneamento prevê zonas agrícolas 
de no mínimo um acre em todos os concelhos da cidade. Segundo o gabinete da prefeitura os critérios 
utilizados na escolha dos terrenos destinados as hortas foram informações como tipo e tamanho, 
disponibilidade do local, declividade, tratamento de superfície, exposição à luz, acesso a água, transporte 
público, acesso a veículos, zona ribeirinha dentre outras. 

Encerrando os casos de PPP, Cuba apresenta-se como um exemplo, não só de AUP como também de 
rápida adaptação as mudanças necessárias para a autossuficiência das cidades atuais. Em 1959 a 
revolução socialista cubana resultou na quebra das atividades comerciais entre o país caribenho e os 
EUA resultando no maior embargo comercial da história. Como alternativa a União das Repúblicas 
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Socialistas Soviéticas (URSS), apoiando o novo governo, criou novas rotas de comercio entre o bloco 
soviético e Cuba. Segundo Warwick (2001) a dependência econômica cubana as exportações soviéticas 
chegaram a ser de 85% onde o maior impacto era na alimentação. 

Após o colapso da União Soviética no ano de 1989 a atividade produtiva da cidade sofreu grande 
impacto. A busca pela adaptação da nova realidade transformou os espaços das cidades uma vez que o 
agravamento da escassez de alimentos motivou os habitantes a plantar e cultivar seu próprio alimento. 
Foram utilizados jardins, pátios, varandas, telhados e terrenos baldios (Pinderhughes et al., 2000) porém, 
a maioria desses produtores urbanos tinha pouco ou nenhum acesso a insumos agrícolas (sementes, 
ferramentas, controle de pragas, alterações do solo) tampouco conhecimento sobre as técnicas 
agroecológicas de pequena escala que a horticultura urbana exige. 

O Governo Cubano entendeu a necessidade de auxilio ao fenômeno agrícola urbano. Respondendo a 
necessidade o Ministro da Agricultura criou o Departamento de Agricultura Urbana em Havana, capital 
do país. A meta do Departamento era disponibilizar todas as terras desocupadas da cidade para o cultivo 
e fornecer uma ampla gama de serviços e recursos de extensão, como especialistas agrícolas, cursos de 
curta duração, bancos de sementes, controles biológicos, compostagem e ferramentas. O Departamento 
garantiu os direitos de uso da terra para todos os produtores urbanos, adaptando as leis da cidade para 
obter direitos legais para a produção de alimentos em terras não utilizadas (Pinderhughes et al., 2000). 
Outra característica importante deste exemplo é a continuidade do programa de AUP de havana. Para 
assegurar o direito a terra para plantio o Departamento criou leis de uso e ocupação que resguardam os 
agricultores indicando que qualquer readaptação de uso em terrenos onde hajam hortas novos espaços 
devem ser criados com as mesmas características e funcionalidades. 

Quadro 5 – Comparação das Iniciativas de Regulamentação para AUP 
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3.3. O PAPEL DO PLANEAMENTO PARA O FORTALECIMENTO DA AUP 

As políticas públicas são reflexo regulamentários e comportamentais da sociedade. O papel do 
planeamento diante a este fato é traduzir as necessidades organizatórias e sociais de uma população que 
anseia pela melhoria da qualidade de vida. Apesar de principalmente neoliberal, a política urbana voltada 
ao planeamento deve servir de apoio para o crescimento da AUP. 

Seguindo tal linha, McClintock (2011, 2014) e Walker (2011) citam que os aspectos contrastantes 
radicais e neoliberais da agricultura urbana e While, Jonas e Gibbs (2004) da “correção da 
sustentabilidade”, possibilitam se especificar o papel do Estado na competição interurbana que conduz 
a incorporação da produção de alimentos urbanos nas estratégias do urbanismo neoliberal. Segundo os 
autores, embora as condições atuais do movimento da agricultura urbana sejam decididamente 
neoliberais, mais atenção deve ser dada ao papel de estados neoliberaliberais diferentemente em dirigir 
o crescimento do movimento. 

A neoliberalização deve sempre ser tratada como um processo, e tem efeitos diversos, mas interligados, 
em diferentes escalas (Peck & Tickell, 2002). Qualquer manifestação da ideologia neoliberal na política 
ambiental urbana é necessariamente híbrida (Raco, 2005), contingente (Wilson, 2004) e variada 
(Brenner, Peck & Theodore, 2010). 

As falhas ecológicas, sociais e individuais são heranças da política urbana dos séculos anteriores 
acumuladas durante tentativas de aplicação de novos modelos. A correção da sustentabilidade, citada 
anteriormente, luta diretamente contra as três falhas. Através de políticas radicais (MacClintock, 2011) 
a AUP deve lutar contra o histórico de redefinição das relações metabólicas da agricultura industrial, 
incluindo seus subsídios espaciais e temporais na cadeia alimentar (Smith, 2008), lutar contra o histórico 
da mercantilização da terra e do trabalho através da acumulação primitiva e por espoliação (Harvey, 
2003) e lutar contra a dupla alienação que separa temporal e espacialmente os habitantes urbanos dos 
sistemas socionaturais que produzem seus alimentos (MacClintock, 2011). 

O ponto crucial é que, além de serem forçadas a criar uma política ambiental, as cidades também usem 
seus programas de sustentabilidade como mais um indicador nas tabelas classificatórias da concorrência 
interurbana. Portanto, a correção da sustentabilidade aborda crises e tentativas de “consertar” a ordem 
material, discursiva e política da cidade nos moldes do capitalismo verde (Walker, 2015). 

A “seletividade estratégica” dos estados locais (Jessop, 1990) leva as políticas de sustentabilidade, como 
a agricultura urbana, a serem adotadas como soluções discursivas e materiais, buscando posicionar as 
cidades favoravelmente no marketing competitivo e lidar com as circunstâncias econômicas políticas 
relevantes e estruturação do desenvolvimento urbano. Essa abordagem reúne abordagens teórico-
regulatórias para a sustentabilidade e recuperação ambiental que tendem a enfatizar as crises econômicas 
políticas que moldam a ação do Estado. Temenos e McCann (2012) citam que é fundamental trabalhar 
na recuperação da sustentabilidade e mobilidades políticas através de abordagens discursivas. A busca 
por uma agenda de justiça alimentar requer examinar o contexto mais amplo e os efeitos do 
envolvimento municipal com os movimentos de alimentos. 

Pesquisas recentes mostram as maneiras multifacetadas pelas quais a agricultura urbana impacta a 
economia e os ativos físicos das áreas urbanas em nível local, nacional e global (Golden, 2013). A AUP 
engaja mais de 800 milhões de pessoas (FAO, 2012) e produz de 15 a 20% dos alimentos do mundo 
(Karanja e Njenga, 2011), contribuindo para a segurança alimentar e a segurança em escala mundial. 
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O ativismo pela justiça alimentar deve levar em conta as poderosas forças que moldam a governança 
urbana, a fim de desenvolver estratégias políticas eficazes para a AUP (Walker, 2015). O poder público, 
portanto, é fundamental para a melhoria da segurança alimentar através do urbanismo. 

A produção orgânica de maior controle atrai consumidores e praticantes a investir na atividade. Segundo 
Glig e Battershill (1998) tem sido observado que os consumidores preferem cada vez mais a produção 
regional, particularmente para produtos naturais e de alta qualidade, tais como culturas vegetais ou 
ornamentais. Por tais motivos as hortas urbanas estão brotando nas cidades. 

Enquanto os sistemas de agricultura urbana são moldados pelo contexto local, desafios semelhantes para 
legitimar e institucionalizar a agricultura urbana, como acesso a terras adequadas, posse e direitos da 
terra, conhecimento técnico e treinamento, contaminação do solo e apoio financeiro que existem em 
ambas cidades (Halloran e Magid, 2013). 

O desenvolvimento e a política da agricultura urbana são empregados tanto como uma ferramenta de 
cidade empreendedora quanto como uma resposta popular à injustiça ambiental urbana (Walker, 2015). 
Porém as situações sociais, econômicas e geográficas moldam os limites de cada governança no 
desenvolvimento da AUP. 

Drescher e Magigi (2009) observaram que diferentes cidades enfatizam diferentes políticas de 
agricultura urbana, porém nem todas estão no mesmo estágio de desenvolvimento dessas políticas. O 
governo local desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de incentivos fiscais, 
investimento em infraestrutura (estradas, instalações de armazenamento e mercados), regulação e 
supervisão, sessões de treinamento, que podem influenciar direta e indiretamente o estado da agricultura 
urbana em uma determinada cidade (Halloran e Magid, 2013). 

Siemiatycki (2013) aponta com eficácia para duas razões pelas quais o planejamento urbano e a política 
são tão importantes para cidades orientadas para o consumo global. O primeiro fator é a importância do 
setor imobiliário para a economia local. A dissociação dos mercados locais de habitação e trabalho, 
impulsionada em grande parte pela globalização do mercado imobiliário. O segundo fator identificado 
por Siemiatycki (2013) é a conexão entre a AUP e a moradia buscando a característica de cidade 
habitável ou do inglês “Livable city”. Tal razão é a responsável pela ligação territorial e apropriativa da 
população com seu espaço de convívio, tomando por conta as melhorias do cultivo no cotidiano urbano. 

Citada por Siemiatycki e outros autores, a importância do setor imobiliário molda as ocupações 
territoriais das cidades economicamente ativas por seu poder incorporador. Kombe (2010) confirma essa 
importância indicando que a natureza política subjacente da agricultura urbana se deve à sua forte relação 
com os recursos da terra (Kombe, 2010). Napawan (2016) por sua vez argumenta que a consideração de 
critérios espaciais, por si só, é insuficiente para promover a agricultura urbana, e a capacidade das partes 
interessadas (stakeholders) é tão importante quanto a disponibilidade da terra. Isto é especialmente 
verdadeiro no contexto urbano, onde o controle sobre o espaço público e privado é frequentemente 
exibido em sua forma mais forte (Halloran e Magid, 2013). 

A busca de terrenos para a implantação de hortas urbanas concorre diretamente com grandes investidores 
de maior poder financeiro dificultando o crescimento da AUP, porém processos contraditórios de capital 
criam oportunidades para a atividade, caracterizados principalmente por terrenos deixados vagos através 
do recuo do capital ou via especulação / aluguel de monopólio (McClintock, 2011, p. 6). Apesar de 
serem uma solução, tais terrenos impõem obstáculos a expansão, justamente pela situação legal de suas 
posses e física (como maior competição por financiamento, contaminação ambiental externalizada da 
produção e depredação). 
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Os Planos Diretores então aparecem como maiores agentes na modulação de uma política urbana 
funcional e abrangente. Esse guia criado pelos planeadores é a fundamental ferramenta reguladora da 
paisagem urbana podendo transformar necessidades sociais em leis. Sua capacidade de adaptação e 
necessidade de remodelação encaixam perfeitamente na nova necessidade ambiental da atual sociedade 
e também respectivamente da AUP. Porém, deve-se dizer que mesmo um plano diretor adequadamente 
atualizado (seguido por planos detalhados em escala local) não pode ser a única ferramenta para 
concentrar uma política para a AUP. Os planos devem ser acompanhados de ferramentas 
regulamentares, técnicas para diferentes intervenções e serem projetados para todas as escalas sociais 
(Cinà e Khatami, 2017). 

Mediante a importância da política na regulamentação e fiscalização da prática, municipalidades tentam 
traduzir os desejos urbanos em projetos e leis, mas os exemplos ainda são poucos. Como resultado da 
natureza altamente contextual e transversal da agricultura urbana, há relativamente poucas ferramentas 
regulatórias abrangentes e formalizadas para se extrair um modelo de políticas eficiente (Halloran e 
Magid, 2013). 

Lester (2006, p.55) por sua vez afirma que a incapacidade dos defensores da agricultura urbana de 
colocar suas atividades no vocabulário de infraestrutura dos planejadores urbanos é um grande obstáculo 
à sua evolução. 

Lutando contra tal fato, Meenar et al. (2017) indica que municípios em todo os Estados Unidos estão 
reconhecendo gradualmente a agricultura urbana como uma parte integrante do planejamento, uso da 
terra e zoneamento. Tal fenômeno também pode ser encontrado em cidades de todo o mundo indicando 
a proporção da AUP no planeamento urbano. A pesquisa divulgada pelos autores indica que os 
municípios estão preenchendo vácuos políticos adotando portarias que permitem (zoneamento, uso da 
terra designações, resoluções), regulamentos sobre a produção de agricultura urbana (animais quintal, 
estruturas construídas, responsabilidade profissional) e instrumentos de política fiscal (restrições sobre 
as vendas de produtos agrícolas, redução de impostos, taxas agricultura urbana). 

Meenar et al. (2017) divulgam também as principais lacunas a serem enfrentadas pelos planeadores para 
a evolução da conexão das práticas regulamentárias da agricultura urbana com a política e planeamento 
citando que os planejadores necessitam de uma tipologia completa de possibilidades de regulação, além 
de uma melhor compreensão de quais os locais, de diferentes escalas, devem restringir ou permitir que 
a agricultura urbana seja praticada. Também é indicada a importância da evidência empírica dos 
impactos econômicos, sociais e ambientais da agricultura urbana para a promoção da atividade. 

A gama de possibilidades programáticas, desde a utilização de plantas comestíveis para fins 
ornamentais, para o cultivo de alimentos, para fins de demonstração e para a educação, separa a 
agricultura urbana das tipologias de programas agrícolas tradicionais (Napawan, 2016). Este sentimento 
é melhor declarado no estudo de viabilidade realizado pela Garden for the Environment no site piloto 
da College Hill, o qual afirma: 

“A agricultura urbana é diferente de maneiras significativas da agricultura rural, onde o objetivo 
singular é a colheita agrícola. Essa diferença é essencial para considerar no processo de tornar a terra 
disponível para a agricultura urbana porque loteamentos de terras que seriam totalmente inutilizáveis 
do ponto de vista da agricultura rural, serão utilizáveis para a agricultura urbana [sic]. (Garden for the 
Environment 2011).” 

Relativamente às cadeias produtivas em que a AUP atua, as cadeias de produção curtas são fundamentais 
e necessárias para o sucesso da prática. Renting et al. (2003) argumentam que cadeias de suprimentos 
curtas e interação direta de atores envolvidos na produção, processamento e distribuição também 
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desempenham um papel significativo no processo de desenvolvimento e diversificação rural através de 
efeitos de sinergia com agroturismo, manejo natural e paisagístico. 

A necessidade de localização da produção agrícola, nomeadamente na sua proximidade da cidade 
central, conforme descrito no modelo clássico por Von Thünen (1826), está a passar por um 
renascimento com foco em produtos especializados e de alto valor. Os altos valores agregados aos 
centros urbanos moldam a prática do cultivo a pequenos espaços muitas vezes adaptados dificultando o 
alcance da subsistência. 

A agricultura urbana, portanto, recebe o auxilio das zonas Peri-Urbanas para o aumento da produção. 
Wilson (2007) aponta que os elementos necessários para o que ele chama de “multifuncionalidade forte” 
da AUP são particularmente evidentes em áreas Peri-Urbanas, tais como fortes tendências não-
produtivistas, incluindo a inserção local, cadeias de suprimentos curtas, baixa intensidade de agricultura, 
um alto grau de diversificação e sociedades de mente aberta. 

A dicotomia da atividade também é explicada por Davoudi e Stead (2007) que indicam que devido à sua 
grande extensão espacial, a agricultura desempenha um papel fundamental na gestão da paisagem peri-
urbana e nas funções sociais, estéticas e ambientais das aglomerações urbanas próximas. Os espaços 
livres das periferias urbanas são reservas territoriais que auxiliam no balanço ecológico, social, 
econômico e urbanístico da cidade. 

A importância dos ambientes peri-urbanos também é citada por Zasada (2011). Segundo o autor a 
medida que os núcleos internos das regiões urbanas atingem suas limitações em conformidade com a 
crescente demanda em áreas urbanas verdes, os espaços abertos em torno das cidades, incluindo as terras 
agrícolas, fornecem potenciais valiosos para fornecer esses serviços e funções (Zasada, 2011). 

Segundo Olsson et al. (2016), para sua funcionalidade a AUP necessita um conjunto de políticas para a 
preservação de terras agrícolas em ambientes Peri-Urbanos voltadas a comercialização local, uma vez 
que as estratégias para produção local de alimentos não são expressas nos documentos de planejamento 
atuais. Os efeitos positivos da produção local de alimentos precisam ser apoiados pela governança com 
o objetivo de melhorar o relacionamento urbano-rural, onde o rural entende-se por Peri-Urbano. 

Apesar da conexão direta da agricultura com a terra, a busca de locais para o cultivo não deve ser o 
maior objetivo do planeamento muito menos o único. Segundo Smit e Nasr (1992), a ideia de que a 
agricultura deveria ser uma atividade permanente deve ser mitigada. O uso provisório da terra também 
é adequado, desde que não degrade a terra. 

Somada a essa ideia encontra-se a proposta de Innes, Booher (1999, 2010) e Healey (2004, 2006) 
indicando a teoria do planeamento colaborativo dos anos 1990 como um novo paradigma de 
planeamento-desenvolvimento que, em poucas palavras, considera o planeamento de políticas como um 
processo social, ou seja, envolvendo atores da população local, bem como técnicos e tomadores de 
decisão, entre outros, em uma abordagem sistemática (Delgado, 2017). Muitos profissionais consideram 
suas ideias muito abstratas e difíceis de relacionar com suas preocupações (Goodspeed, 2016). Uma 
questão problemática é que a teoria não reconcilia suficientemente os acordos locais com as perspectivas 
externas ou considera adequadamente as questões de poder (Huxley e Yiftachel, 2000, Fainstein, 2000). 
Isso é particularmente relevante em países do sul da Europa, como Espanha, Portugal e Itália, onde os 
governos reconhecem a importância de novas abordagens democráticas, mesmo que a participação dos 
cidadãos raramente seja alcançada na prática (Schaap et al., 2009). 

Perante os problemas associados ao crescimento populacional e urbano, o aparecimento de um 
planeamento a nível territorial poderá́ constituir de fato um contributo valioso para tornar os limites 
urbanos mais “elásticos” (Amado, 2005). O planeamento, portanto, deve voltar-se a políticas 
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regulamentadoras que possibilitem e fiscalizem o uso da terra para seu melhor aproveitamento. A chave 
para o sucesso de tais políticas voltadas a AUP é o planeamento colaborativo envolvendo a sociedade 
civil com bases garantidas por planos diretores que consolidem a expansão da atividade em países, 
regiões e cidades. A falta de comunicação entre os atores, incluindo as municipalidades, confirma a 
urgência de abordagens democráticas adicionais, a fim de desenvolver políticas alimentares da AUP que 
remontam à base teórica e a necessidade de haver um debate político sobre o tema, a fim de reformular 
os entendimentos da prática entre todas as partes envolvidas (Delgado ,2017). 

O zoneamento para zonas agriculturáveis urbanas deve ser a ferramenta que possibilita a justiça social, 
igualando o anseio de cultivo para todos os cidadãos. Afim de criar um modelo político, baseado na 
literatura estudada, deve ser adotado o liberalismo incentivando a sociedade civil a evoluir o programa 
de gestão e ampliação, assim resguardando-se de investimentos desbalanceados para prática e 
regulamentando através de órgãos públicos ligados à municipalidade. É fundamental para o sucesso do 
programa, a criação de leis de uso do solo tanto para afirmar a presença de áreas agriculturáveis na 
cidade, assim como para tornar a atividade legal e analisável. 

 

3.4. SÍNTESE 
 
A análise dos projetos contemporâneos de agricultura urbana traduz o crescimento da atividade perante 
a nova realidade global de revisão do consumo. As diferentes iniciativas estudadas correspondem ao 
aproveitamento das legislações e sistemas econômicos de cada cidade, porém suas diferenças indicam 
que para aplicação das atividades e políticas é necessária uma análise prévia adequando as 
particularidades locais de cada cidade. É evidente também a necessidade do envolvimento de todos os 
setores criando uma rede de iniciativas e de utilizadores. 

Em relação as referências bibliográficas descritas, notamos a multidisciplinaridade do tema através de 
inúmeras distinções políticas e sociais com o reforço da importância do planeamento na organização da 
prática. O planeamento urbano desponta como a principal ferramenta regulamentadora da agricultura 
urbana e de caráter organizatório para o bom desenvolvimento da prática. 

  



Adaptação de Espaços Públicos à Agricultura Urbana 

 

 38 

 
 
 
  



Adaptação de Espaços Públicos à Agricultura Urbana 

 

 39 

 

 

 

 

4 
ESTUDOS DE CASO 

 
 
4.1. INTRODUÇÃO 

O estudo de caso conta com a análise de duas cidades de diferentes continentes, diferentes escalas e 
principalmente diferentes iniciativas à agricultura urbana. As cidades escolhidas para o estudo são 
nomeadamente o Porto, capital do distrito do Porto no norte de Portugal e São Paulo, capital do Estado 
de São Paulo na Região Sudeste do Brasil. 

A análise dos estudos foi dividida em duas caracterizações com o mesmo dinamismo buscando o 
enquadramento nacional e municipal da AUP de cada caso, com posteriores análises de hortas formais 
e informais, seguidas de propostas que visam potencializar a prática do cultivo urbano através do 
planeamento, O capítulo também conta com entrevistas feitas a agricultores e gestores do cultivo urbano 
dos casos em questão assim como uma proposta  de modelo para implantação da agricultura urbana para 
casos gerais. 

A definição das cidades escolhidas para o trabalho parte principalmente do conhecimento territorial 
facilitado pela vivência atual e anterior dos respetivos casos por parte do autor, além da facilidade de 
comunicação com os órgãos gestores da atividade de agricultura urbana do Porto e São Paulo que as 
instituições de ensino, Universidade do Porto e Universidade Presbiteriana Mackenzie e anteriores 
experiências profissionais possibilitaram. 

A escolha também foi baseada na complementação das diferenças dos casos estudados. Os continentes, 
as escalas e as iniciativas se complementam possibilitando uma maior análise da prática para diferentes 
cenários, incluindo principalmente as políticas, debatidas mais adiante. 

 

4.2. METODOLOGIA 
A metodologia utilizada para as análises dos estudos de caso escolhidos, Porto no norte de Portugal e 
São Paulo no sudeste do Brasil, conta com uma caracterização a nível nacional das políticas e iniciativas 
que cada cidade conta como aliadas a agricultura urbana. A caracterização segue analisando também as 
políticas municipais, principais vetores de mudança, voltadas ao cultivo urbano analisando também os 
Planos Diretores Municipais. Somam-se também análises históricas e legislatórias dos estudos, além de 
uma caracterização das atividades de agricultura urbana de cada município. 

O caso português conta com análises espaciais, urbanísticas e estatísticas dos utentes do programa Horta 
às Porta da parceria entre a Câmara do Porto e da LIPOR, dos programas comunitários caracterizados 
pela Horta da Partilha demais hortas informais distribuídas por toda cidade. Foram feitas visitas aos 
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locais estudados em conjunto com entrevistas a agricultores e responsáveis pelos programas de gestão 
da Câmara e LIPOR. Totalizando 22 hortas, o caso do Porto conta com uma análise geral dos programas 
formais (programa Horta à Porta) da cidade assim como uma caracterização das atividades informais de 
grande expressão. 

O estudo de São Paulo, por se tratar de uma escala maior que o caso anterior, conta com uma amostra 
dos casos de cultivo urbano caracterizando o contexto geral da agricultura urbana na capital paulista. 
Foram estudadas hortas comunitárias e individuais geridas pelos poderes públicos e particulares 
destacando as valências da atividade através de análises espaciais, urbanísticas e estatísticas. Similar ao 
caso português, também foram feitas entrevistas com os principais gestores da cidade, destacando 
principalmente o grupo dos Hortelões Urbanos, grande vetor comunitário da cidade. 

 

4.3. AUP NO MUNICÍPIO DO PORTO    

4.3.1. ENQUADRAMENTO NACIONAL 
No início do século XX, Portugal era predominantemente uma sociedade rural e o setor primário 
empregava 60% da força de trabalho (Ferraz, 1975). Para Ribeiro Telles, a base da portugalidade 
encontra-se no mundo rural e, por isso, a ruralidade deve continuar presente no espaço urbano. Esta 
preocupação em manter a identidade e a cultura de cada lugar e, em particular, do território português é 
herdada de Francisco Caldeira Cabral, fundador da arquitetura paisagista em Portugal (Xavier, 2007, 
170). 

As primeiras formas de agricultura urbana surgem em Lisboa como resposta às mudanças sociais da 
sociedade relacionadas com os movimentos migratórios entre os anos 1960 e 1970 (Matos e Batista 
2013: 466). Tendo essencialmente função de produção de alimentos, posteriormente foram adicionadas 
outras funções, como a recreação, lazer, terapia e educação ambiental, dando às Hortas Urbanas um 
novo caráter (Rodrigues et al. 2013a). 

O país foi marcado por um processo de industrialização tardio, concentrado principalmente em torno de 
Lisboa e Porto (Teixeira, 1993). Além disso, o período ditatorial de Portugal, de 1933 a 1974, explica o 
lento processo de urbanização que só começou a acelerar na década de 1980, impulsionado pela entrada 
de Portugal na União Europeia em 1986. 

Com o início do desenvolvimento urbano maciço ao longo dos anos 80, Portugal virou as costas à 
agricultura (Delgado, 2017). O crescimento econômico incentivado por grandes investimentos do bloco 
europeu visou a recuperação infraestrutural e industrial de Portugal deixando vazios em políticas 
relativas a agricultura urbana. Tais fatores traduzem a situação atual do país. Hoje Portugal possui um 
sistema alimentar desequilibrado, necessitando importar alimentos para suprir as necessidades próprias 
(FAO, 2017). 

Admitindo a importância das cidades para o desenvolvimento sustentável, a União Europeia (UE) 
contribuiu em grande parte para a sua promoção do cultivo urbano com a publicação do Livro Verde 
sobre o Meio Ambiente Urbano, em 1990, considerado por muitos autores, como ideal para planeamento 
de bairros ou áreas residenciais de predisposição mista, isto é, que englobem no mesmo espaço 
habitações, comércios, escolas, espaços verdes, etc. (Ramos, 2012). 

As hortas urbanas surgiram através da primeira PPP de agricultura urbana em Portugal em 2003 através 
do programa Horta à Porta da LIPOR em parceria com a Câmara Municipal do Porto (CMP). A partir 
do primeiro lançamento projetos ao longo do território nacional vem se multiplicando e crescendo 
atingindo, atualmente, quase a totalidade das regiões metropolitanas do país. Dentre as iniciativas se 
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destacam os projetos de hortas urbanas, os programas e projetos comunitários, as associações que 
promovem a distribuição de alimentos por cadeias curtas e as quintas urbanas. 

Quadro 6 – Projetos de AUP em Portugal 

 
Fonte: Baseado em Delgado (2017) 

A fragilidade da economia portuguesa posterior à crise econômica iniciada em 2008 reativou o cultivo 
de subsistência. As faltas de crédito e de envolvimento da sociedade civil setorizaram a camada social 
capaz de investir na atividade. O envolvimento do setor empresarial econômico foi pioneiro em Portugal 
abrindo oportunidades para particulares desenvolverem a atividade em lotes espalhados pelas cidades. 
Seguido da iniciativa privada, foram criados programas nacionais que acompanhem as necessidades 
alimentares e de gestão de resíduos, porém pouco foi feito pela regulamentação da prática. 

Projeto   Gestor Região Metropolitana Ano de Criação
Hortas Urbanas
Horta à Porta Setor Privado Porto 2003
Hortas na Cova Moura Comunitária Lisboa 2003
Horta do Ingote PPP Coimbra 2004
Hortas do Funchal Municipalidade Madeira 2005
Hortas de Guimarães Municipalidade Guimarães 2008
Hortas Urbanas de Vila Franca de Xira Municipalidade Lisboa 2010
Parques Hortícolas de Lisboa Municipalidade Lisboa 2011
Hortas de Cascais Municipalidade Lisboa 2011
Parque Hortícola da Quinta da Várzea PPP Sesimbra 2011
Hortas de São João Municipalidade Almada 2013
Hortas de Vila nova de Gaia Municipalidade Porto 2013
Hortas Bairro Boavista Municipalidade Lisboa 2014
Horta AVAAL PPP Lisboa 2015
Hortas do Centro Hospital Conde Ferreira Setor Privado Porto 2015
Hortas Urbanas da Moita Municipalidade Lisboa 2015
Horta Urbana da Quinta da Armada Municipalidade Braga 2016
Hortas Verdes de Leiria Municipalidade Leiria 2018
Programas e Projetos
Hortas da Fundação Serralves Setor Privado Porto 2011
Hortas Empresariais PPP Lisboa 2011
Programa da Quinta para o Prato Municipalidade Setúbal 2012
Projeto Horta Integrada Municipalidade Lisboa 2013
Hortas do Baldio PPP Lisboa 2014
Horta da Caixa Geral de Depósitos Setor Privado Lisboa 2015
Horta na Escola Legumes no Prato Municipalidade Lisboa 2016
Cadeias Curtas Alimentares
PROVE PPP Nacional 2006
Fruta feia Cooperativa Lisboa e Porto 2013
Biovivos Setor Privado Liboa, Porto e Faro 2014
Cabaz do Peixe Setor Privado Sesimbra 2015
Fazendas Urbanas
Cercica de Cascais Cooperativa Cascais 2006
Horta Prisão de Setúbal Municipalidade Setúbal 2012
Projeto Semear Setor Privado Lisboa 2015
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O auxilio de programas europeus de investigação, como o Cost Urban Allotments Garden nas Cidades 
Europeias (2012–2016), e o Cost Urban Agriculture Europe (2012–2016), destacaram a importância da 
AUP. Tais programas receberam a integração de equipes e iniciativas portuguesas que desempenharam 
um papel significativo na ligação das iniciativas e debates da agricultura urbana em Portugal (Bell et al., 
2016, Lohrberg et al., 2016). 

 
Figura 11 – Número de Atividades de AUP por Região Metropolitana em Portugal 

Atualmente, o reconhecimento da importância das hortas em um estilo de vida mais saudável e 
sustentável vem mudando a atitude de pobreza dado a atividade no passado, e a agricultura urbana tem 
atraído progressivamente moradores urbanos de todas as classes sociais (Silva, 2014). 

Após a criação dos dois primeiros projetos voltado a AUP em 2003 a iniciativa vem crescendo. 
Municipalidades espalhadas pelo país vêm adotando políticas de incentivo as hortas urbanas, fornecendo 
talhões para o cultivo, cursos de agricultura orgânica e criando programas de cadeias curtas alimentares. 
Os programas criados inicialmente foram incentivados pelo poder privado, porém o sucesso da atividade 
encaminhou o início de projetos públicos, muitas vezes potencializados por parcerias empresariais ou 
particulares. 

Os projetos portugueses buscam principalmente os benefícios sociais e econômicos, voltando as 
iniciativas as camadas mais pobres da população, porém também existem programas voltados para o 
embelezamento da cidade como as hortas de Funchal na Ilha da Madeira que acabam beneficiando 
urbanisticamente a cidade além de sempre citarem os ganhos ambientais de o plantio gera. 
 
 
4.3.2. ENQUADRAMENTO MUNICIPAL 
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Abraçada pelo Rio Douro, a cidade do Porto é umas das mais antigas da Europa com um centro histórico 
classificado desde 1996 com Património Cultural da Humanidade. A cidade, famosa pela tradição do 
Vinho do Porto, conserva um notável património histórico visível em seus monumentos medievais, 
barrocos, neoclássicos e românticos. Segundo o último censo divulgado em 2011, residem 237.591 
habitantes distribuídos numa superfície de 41,4 quilômetros quadrados, área essa correspondente a 
0,04% do território nacional português. A cidade é o centro da região metropolitana que leva seu nome, 
além de ser centro também da região norte de Portugal. 

A tradição tripeira de cultivo remete as hortas de subsistência que sempre acompanharam os jardins 
portugueses. O adensamento da cidade foi fazendo com que os espaços livres para cultivo fossem cada 
vez mais raros assim como também consequentemente as hortas. 

Apesar da tradição do cultivo ornamental, a agricultura urbana, para fins de subsistência, sempre foi 
tratada como informal e sem expressão na ocupação do solo da cidade do Porto, e por tais fatos a 
atividade nunca despertou o interesse do poder público em uma regulamentação da prática. A falta de 
envolvimento da sociedade civil, por fim, foi vencida através da parceria público privada (PPP) criada 
entre a LIPOR e a Câmara do Porto através da criação do programa “Horta à Porta” em 2003 retirando 
a atividade do anonimato.  

O projeto ambiciona posicionar a cidade do Porto como uma cidade ambientalmente consciente que 
continua investindo em educação e conscientização para a sustentabilidade contribuindo com mudanças 
comportamentais e consequente aumento do comprometimento do cidadão.  

O sucesso deste projeto deve-se em grande parte às parcerias, na medida em que são estas que investem 
e disponibilizam o terreno, a água para rega e as obras necessárias. O projeto Horta à Porta obriga os 
seus participantes a fazer compostagem caseira e a praticar a agricultura biológica nos seus talhões 
(Fernandes e Ramos, 2016). Atualmente o projeto conta com 13 Hortas Urbanas espalhadas pelo 
Município do Porto, todas lotadas de agricultores e inclusive fila de espera. 

A parceria persegue o objetivo de alargar a rede de hortas municipais que contribuem na segurança 
alimentar dos praticantes com uma mínima utilização de recursos públicos. A CMP assumiu o papel 
mediador e de apoio técnico das parcerias entre entidades públicas e privadas deixando a gestão a cargo 
da LIPOR.  

O projeto consiste na disponibilização de talhões a particulares interessados em praticar a produção 
agrícola de maneira biológica. Junto ao talhão, os agricultores recebem também formação para a 
produção biológica e compostagem. O objetivo do programa é a produção para a subsistência 
disponibilizando para o processo água, local para armazenagem de ferramentas e materiais e um 
compostor individual. Os principais objetivos do programa são o reforço econômico dos praticantes, 
melhoria alimentar, social e ambiental.  

Apesar das inúmeras parcerias feitas pela LIPOR e a CMP, o projeto não se direciona para nenhum 
público específico, direcionando suas ações a quaisquer cidadãos interessados em praticar agricultura 
biológica e compostagem. As inscrições são abertas a maiores de 18 anos, e caso aceites, os agricultores 
são responsabilizados pela manutenção do talhão selecionado. São permitidas atividades de parentes nos 
talhões. 

Relativamente às inscrições do programa, a LIPOR disponibiliza vários meios para a concretização. Os 
principais meios escolhidos pelos usuários são através do website e via telefônica. Também é indicado 
a consulta na junta de freguesia de cada horta para maiores detalhes. 

Quadro 7 – Hortas Formais do Porto. Projeto Horta à Porta 
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A seleção das candidaturas segue dois critérios, a ordem de chegada e a proximidade do agricultor a 
horta, sendo esse segundo de maior peso. Também são utilizados diferentes critérios em projetos com 
parcerias privadas deixando a cargo das associações, centros sociais e instituições a cargo de demais 
critérios. Após selecionados, os utilizadores devem frequentar a formação completando no mínimo 12 
horas de aulas, além de serem obrigados a conservarem os talhões ofertados, praticar unicamente 
agricultura biológica, evitarem a invasão de talhões vizinhos, limparem o local, praticarem 
compostagem caseira e consumo sustentável.  

Paralela às iniciativas da Câmara, da LIPOR, ainda são encontradas muitas hortas urbanas pela cidade 
do Porto sem nenhuma regulamentação e divulgação. Tais hortas, quando não se objetivam pela 
subsistência, sobrevivem através da comercialização de seus produtos em feiras locais. A informalidade 
dessas hortas é devida ao fato de seus terrenos serem de posse alheia, impossibilitando a criação de 
estruturas e programas de longo prazo. A ilegalidade torna a prática dessas hortas uma atividade nômade, 
com prazo de validade. 

As hortas informais são elementos chaves na análise da prática da AUP do Porto, pois representam 
grandes porções de terra destinadas ao cultivo indicando a verdadeira proporção da atividade. Apesar de 
resilientes, esses espaços dependem do setor público e privado para existirem e estão vulneráveis a 
qualquer movimento imobiliário da cidade. 

Introduzindo os casos de hortas informais, a Horta da Partilha, iniciada em 2015 é a horta desenvolvida 
pela sociedade civil da cidade do Porto. Fundada por um grupo de residentes interessados em praticar a 
agricultura para o cultivo próprio, foi organizado um grupo de ativistas que transformaram um antigo 
terreno particular em horta. Essa horta é gerida pela Associação para a Manutenção da Agricultura de 
Proximidade (AMAP) caracterizada pela ação comunitária. Ainda foram somadas 8 hortas distribuídas 

Nome da Horta Freguesia Morada PDM Posse do 
Terreno

Número de 
Talhões

Área do 
Terreno

Horta de Aldoar Aldoar Travessa da Costibela, 16 Área de Frente Urbana Contínua em 
Consolidação Público 14 632 m2

Horta da Condomínia Lordeiro do 
Ouro Rua Costa Nova 28 Área Verde de Utilização Pública Público 26 1.170 m2

Horta do Centro Social 
da Sé Sé Escadas de Codessal, s/n Área de Equipamento Existente 

Integrado em Estrutura Ecológica
Particular 
(CSSDP) NA* 400 m2

Horta Social Albergues Campanhã Rua Miraflor s/n Área de Frente Urbana Contínua 
Consolidada

Particular 
(AANP) 17 400 m2

Horta da ACISJF Bonfim Rua Dom João IV, 530 Área de Frente Urbana Contínua em 
Consolidação Particular NA** 200 m2

Horta Mãos a Obra Cedofeita Rua do Instituto de Cegos 
São Manuel s/n Área de Equipamentos Existentes Particular 8 NA***

Horta do Parque José 
Avides Moreira Paranhos Rua Costa Cabral, 1211 Área de Equipamento Existente 

Integrado em Estrutura Ecológica Público 230 30.500 m2

Horta da FPCE-UP Paranhos Rua Alfredo Allen, s/n Área de Equipamentos Existentes Público (UP) 20 400 m2

Horta de Vilar Massarelos
Parque entre a Rua do 

Abade Baçal e a Rua de 
Vilar, s/n

Área de Frente Urbana Contínua em 
Consolidação Particular 12 400 m2

Horta da Lada São Nicolau Largo dos Arcos da Ribeira Área Verde Privada a Salvaguardar Particular 13 565 m2

Horta da Oliveira Campanhã
Rua da Cooperativa do 

Pego Negro, no Bairro do 
Falcão

Área de Equipamento Proposto 
Integrado em Estrutura Ecológica Público 80 NA***

Horta do Britinho Aldoar Rua Robert Auzelle 137 Área de Edificação Isolada com 
Prevalência de Habitação Colectiva Particular NA*** 1.050 m2

O Quintal Bonfim A Definir Área de Equipamentos Existentes Particular NA**** 231 m2

NA* A Horta do Centro Social da Sé não possui talhões divididos, porém, para fins quantitativos, possui 400 metros quadrados.
Total 38.148 m2

NA** A Horta da ACISJF não possui talhões divididos, porém, para fins quantitatitos, possui 200 metros quadrados.
NA*** A Horta do Britinho não possui talhões divididos, porém, para fins quantitativos, possui 1.050 metros quadrados.
NA**** A Horta do programa O Quintal ainda não foi inaugurada, porém, para fins quantitativos, possuirá 231 metros quadrados.
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pela cidade identificadas através de visitas e análises geográficas que atuam no auxilio econômico das 
famílias locais e na distribuição de alimentos da cidade. 

Quadro 8 – Hortas Informais do Porto 

 

 
Figura 12 – Distribuição das Hortas no Município do Porto 

As hortas urbanas do Porto totalizam uma área de aproximadamente 163.048 metros quadrados sendo 
23% da área total hortas formais, caracterizadas pelo programa Horta à Portas, e 77% das hortas 
informais, representando uma grande parcela no uso do solo do município. As hortas estão distribuídas 
por todo o município espacialmente, porém com algumas lacunas caracterizadas pela ausência de hortas 
nas freguesias de Vitória e Miragaia, regiões essas mais centrais. 

Nome da Horta Freguesia Morada PDM Posse do 
Terreno

Área do 
Terreno

Horta da Partilha Bonfim Rua de Monsanto, 953 Área de Urbanização Especial Particular 3.500 m2

Horta da Alegria Bonfim Rua da Alegria, 647 Área de Urbanização Especial Particular 3.900 m2

Horta da Escola de 
Viso Ramalde Rua Arthur Brás

Área Verde de Utilização Pública, Área de Edificação 
Isolada com Prevalência de Habitação Colectiva e Área de 

Habitação do Tipo Unifamiliar*

Público e 
Particular 26.900 m2

Horta de 
Requesende Ramalde Travessa de 

Requesende, 220

Área Verde de Utilização Pública, Área de Frente Urbana 
Contínua em Consolidação e Área de Edificação Isolada 

com Prevalência de Habitação Colectiva*

Público e 
Particular 14.850 m2

Horta de Campanhã Campanhã Rua Pinheiro de 
Campanhã

Área Verde Mista, Área de Edificação Isolada com 
Prevalência de Habitação Coletiva

Público e 
Particular 8.450 m2

Horta dos Moinhos Massarelos Rua dos Moinhos Área Verde Mista, Área Histórica e Área Verde Privada a 
Salvaguardar*

Público e 
Particular 11.550 m2

Horta da FAUP Massarelos Via Panorâmica Edgar 
Cardoso Área Verde de Enquadramento de Espaço Canal* Particular 8.050 m2

Horta Maria Borges Foz do Douro Rua Dona Maria Borges Área de Urbanização Especial e Área Verde de Utilização 
Pública Particular 25.700 m2

Horta da Albergaria Nevogilde Rua de Sá de Albergaria Área de Urbanização Especial Particular 22.000 m2

* Encontram-se também em Área de Proteção dos Recursos Naturais.
Total 124.900 m2
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Buscando uma análise profunda da agricultura urbana na cidade do Porto, foram estudadas todas as 
hortas do programa da parceria entre LIPOR e CMP juntamente com a Horta da Partilha da AMAP, a 
iniciativa privada da região norte do município, e as hortas informais distribuídas pelas regiões 
periféricas da cidade. A caracterização procura identificar os motivos que levam os residentes a praticar 
o cultivo urbano assim como cruzar os dados do planeado e real analisando também o entorno e 
características locais. Para isso foram feitas análises geográficas do Plano Diretor Municipal (PDM) da 
Cidade do Porto a partir da carta de qualificação do solo. 

 
4.3.3. HORTAS URBANAS FORMAIS DO PORTO 

As hortas urbanas formais do Porto são todas do Programa Horta à Porta da parceria LIPOR, CMP e 
Associações Sociais. O programa conta com 13 hortas distribuídas por 9 freguesias da cidade do Porto 
(Cf. Quadro 9). No total são partilhados 38.148 metros quadrados de terrenos públicos e privados 
distribuídos a todos os agricultores inscritos no programa. 

Quadro 9 – Programa Horta à Porta 

 

 

 

Nome da Horta Gestão Inauguração Critérios de Seleção Objetivo 
Principal

Objetivo 
Secundário

Horta de Aldoar LIPOR e CMP 2003 Residentes de Aldoar Econômico Ambiental

Horta da Condomínia LIPOR e CMP 2004 Residentes da UF Lordelo do Ouro e Massarelos Econômico Ambiental

Horta do Centro Social 
da Sé

LIPOR e Centro Social da 
Sé Catedral do Porto

2011 Definido peo Centro Social da Sé Social Econômico

Horta Social Albergues
LIPOR e Centro Social dos 

Albergues Noturnos do Porto
2011

Sem-abrigo a definir pelo Centro Social dos Albergues 
Noturnos do Porto

Social Econômico

Horta da ACISJF LIPOR e ACISJF 2013 Utentes da ACISJF Social Econômico

Horta Mãos a Obra
LIPOR e CIAD - Santa Casa 

da Misericórdia
2015 Técnicos, monitores, funcionários e voluntários do CIAD Social Econômico

Horta do Parque José 
Avides Moreira

LIPOR e Centro Hospitalar 
do Conde de Ferreira

2015
Irmãos, colaboradores do CHCF e fregueses do Bonfim 

e Paranhos
Social Econômico

Horta da FPCE-UP LIPOR e FPCE-UP 2016 Professores, funcionários e alunos. Ambiental Social

Horta de Vilar LIPOR e CMP 2016
Ordem de chegada e respectivamente Residência na 

Rua do Abade de Baçal, Rua do Abade Faria, Rua 
Arcediago Vanzeller e Rua de Vilar

Econômico Ambiental

Horta da Lada LIPOR e CMP 2016 Qualquer pessoa inscrita Econômico Social

Horta da Oliveira LIPOR e CMP 2017 Fregueses de Campanhã; Ordem de inscrição no projeto Econômico Ambiental

Horta do Britinho LIPOR e APPACDM 2017 Fregueses de Aldoar com mais de 65 anos Social Ambiental

O Quintal
LIPOR e Junta da Freguesia 

do Bonfim
Não Definido Fregueses do Bonfim Social Ambiental
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4.3.3.1. Horta de Aldoar 

Conforme indicado anteriormente, o Programa Horta à Porta foi criado em 2003 com a inauguração da 
Horta de Aldoar. As primeiras hortas do Projeto foram criadas nos limites da cidade, buscando assim 
uma combinação de usuários interessados e terrenos livres. A Horta de Aldoar, a primeira do Município 
do Porto, foi inaugurada em 2003 pela parceria entre CMP e LIPOR. A horta possui 632 metros 
quadrados divididos em 14 talhões divididos igualmente. Destinada aos residentes de Aldoar, seus 
principais objetivos são o reforço econômico dos praticantes, garantia de melhoria na segurança 
alimentar e, ambientalmente, a compostagem. 

O Plano Diretor Municipal da cidade do Porto indica que a horta está localizada em uma Área de Frente 
Urbana Contínua em Consolidação com proximidade a Áreas de Urbanização Especial e de 
Equipamento Existente Integrado em Estrutura Ecológica. Estão presentes também muitas áreas de 
Edificação Isolada com prevalência de habitação coletiva caracterizando uma zona com grande 
população. Relativamente às estruturas urbanas da proximidade, a zona predominantemente residencial 
abriga a União das Juntas de Freguesia de Aldoar e Foz do Douro e a Igreja Paroquial de Aldoar com 
proximidade ao Parque da Cidade. Possui paragens de autocarro na Rua do Jornal de Notícias e na Rua 
Martim Moniz, o que torna seu acesso fácil e rápido. 

Segundo o Censo de 2011 (Cf. Anexo 2) a Freguesia de Aldoar possui predominância de população 
adulta com grande expressão de idosos (19,41%). A região escolhida para a horta é mais densa que a 
média da freguesia (5.333 hab/km2, número inferior à média do município 5.736 hab/km2). A 
subsecções ao sul da horta são populosas com valores expressivos de residentes idosos e sem atividades 
econômicas. A dimensão média de 2,6 pessoas por família, superior à média do município indica que 
existem muitos residentes fixos. 

 

Figura 13 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta de Aldoar 

 

Figura 14 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta de Aldoar 

Urbanisticamente a escolha condiz com o planeado, aproveitando as taxas positivas de população alvo 
para o projeto além de unir a população local a um antigo terreno em desuso com fácil acesso a água e 
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a vias importantes da região, porém é de se evidenciar o desencontro de informações entre o verdadeiro 
uso da terra do planejado. 

 
4.3.3.2. Horta da Condomínia 

No ano seguinte a parceria LIPOR e CMP, seguindo o sucesso do projeto, inaugurou a Horta da 
Condomínia em Lordelo do Ouro. A segunda horta do programa possui uma maior área totalizando 
1.170 metros quadrados divididos em 26 talhões com um projeto de áreas comuns mais moderno e bem 
projetado. A horta é destinada aos residentes de Lordelo do Ouro e Massarelos priorizando a ordem de 
inscrição e proximidade. Seus principais objetivos seguem os da fundação do projeto, sendo fundamental 
o reforço econômico de seus praticantes e melhoria do ambiente através da prática da agricultura 
biológica e compostagem. 

O planejamento proposto pelo PDM indica Áreas de Frente Urbana Contínuas em Consolidação sendo 
o terreno da horta uma Áreas Verde de Utilização Pública. Ao leste da horta se encontra Áreas Verdes 
de Enquadramento Espaço Canal e ao norte Áreas de Edificação Isolada com Prevalência de Habitação 
Coletiva. Predominantemente residencial, a região escolhida para a horta possui grande variedade de 
serviços próximos além de boa distribuição de transportes públicos. Também é notável a presença de 
outras hortas próximas de propriedades privadas. 

 
Figura 15 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta da Condomínia 

 
Figura 16 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta da Condomínia 

Como consequência a alta urbanização a área é uma região densa do município possuindo média de 
6.115 hab/km2 com consequentes fortes manchas populacionais no entorno da horta. A presença de 
idosos na freguesia (19,68% do total em Lordelo do Ouro) é acompanhada pelos dados das subsecções 
circundantes. Os dados do Censo 2011 indicam que a freguesia em questão é balanceada em relação 
escolaridade e desemprego a média do município. 

A implantação da horta neste caso segue uma lógica urbanística servindo de exemplo a demais seleções 
do projeto. Além do uso do solo estar condizente ao planeamento proposto, a horta encontra-se em uma 
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região populosa predominantemente residencial, tornando a atividade perfeitamente adaptada a 
proposta. 
 
4.3.3.3. Horta do Centro Social da Sé 

Sete anos após os dois primeiros sucessos do programa foi inaugurada as primeiras hortas sociais do 
Horta à Porta. As Hortas Sociais Albergues e do Centro Social da Sé foram as primeiras parcerias da 
CMP junto a centros sociais, nomeadamente os do Centro Social da Sé Catedral do Porto (CSSCP) e do 
Centro Social dos Albergues Noturnos do Porto. 

A Horta do CSSCP é uma instituição particular de solidariedade social, com o estatuto jurídico de 
fundação. O apelo social nesta região é de fundamental importância, pois a freguesia da Sé é a mais 
mutável das últimas décadas com suposta gentrificação e grandes movimentos migratórios. 

 
Figura 17 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta do CSSCP 

Os principais objetivos da horta em questão são o reforço social e econômico dos residentes da baixa 
buscando a reeducação e estruturação económica. Os critérios de seleção são estabelecidos pelo Centro 
Social levando em questão a base do programa de proximidade e ordem de inscrição. A horta da Sé 
possui 400 metros quadrados localizados próximos a Escada do Codessal, área essa Patrimônio Mundial 
declarado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). 

 
Figura 18 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta do CSSCP 

A região da Horta do CSSCP se enquadra na região do Centro Histórico do Porto. Sua proximidade com 
a Muralha Fernandina e Igreja de Santa clara (MN14) indicam a dificuldade de acesso e 
concomitantemente sua importância na distribuição do projeto pela cidade. A região possui grandes 
desníveis característicos da encosta do Rio Douro e ruas estreitas. Próximos a horta encontram-se 
também a Sé do Porto, Ponte Luís I e o funicular que liga a Batalha a Ribeira. 

O PDM indica que a horta em questão está localizada em uma Área de Equipamento Existente Integrado 
em Estrutura Ecológica com Áreas Históricas a oeste. Está também próxima a Áreas Verdes de 
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Utilização Pública (Jardim Arnaldo Gama) e a nordeste Áreas de Frente Urbana Contínua em 
Consolidação. Próximo ao Rio Douro, ao sul, encontram-se Zonas de Proteção de Recursos Naturais. 

A variação de 27,2% na taxa de população residente da freguesia da Sé é a terceira maior do município, 
indicando uma grande perda populacional. Consequentemente a densidade foi reduzida a 4.852 
hab/km2, abaixo da média da cidade evidenciados também pelos mapas das subsecções. O número de 
idosos também é um dado importante quando buscamos os benefícios sociais. A freguesia da Sé possui 
26,24% de idosos como residentes, acima da média municipal de 23,18%. As taxas liquidas de 
escolarização são baixas, porém a taxa de desemprego não varia muito em relação a média da cidade 
(20,5% na Sé e 19,4% no Porto). 

O papel desempenhado pela Horta da Sé urbanisticamente é um dos maiores do projeto, pois 
disponibiliza terras em um dos locais mais disputados da cidade. A horta desempenha um papel 
fundamental na distribuição territorial para a agricultura urbana no Porto. O uso da terra também condiz 
com o planeado, indicando maior coesão do PDM. 
 
4.3.3.4. Horta Social Albergues 

A Horta Social Albergues se encontra na freguesia de Campanhã, a leste da cidade, região essa uma das 
mais carentes social e economicamente da cidade. Afastada da sede, porém em uma das unidades da 
Associação, a horta possui 400 metros quadrados divididos em 17 talhões. Com o objetivo de produção 
de alimentos em modo biológico para a cantina dos Albergues Noturno do Porto, a horta prioriza os 
benefícios sociais e econômicos dos utentes da Associação parceira. O cultivo também é utilizado como 
forma de terapia ocupacional dos sem-abrigo. 

 
Figura 19 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta Social Albergues 

A proximidade da horta com a estação de comboios e metro de Campanhã (Área de Equipamento 
Existente) reforça a estrutura do projeto. Predominantemente encontram-se inúmeras residências 
próximas com respectivas grandes quantidades de residentes evidenciados pelos mapas das subsecções 
do Censo 2011 assim como grande quantidade de idosos e residentes sem atividade econômica. 

Segundo o PDM, a Horta Social Albergues se encontra em uma Área de Frente Urbana Contínua 
Consolidada circundada por Áreas em Consolidação, Edificações Isoladas com Prevalência de 
Habitação Coletiva e Unifamiliares. 

A freguesia de Campanhã também é uma zona em mutação com taxa de 15,7% de redução da população 
residente. Apesar de tal dado a freguesia ainda é uma das mais densas do município com 7.838 hab/km2. 
A freguesia é populosa em todas as faixas etária, prevalecendo entre elas pessoas adultas e idosas. A 
taxa de escolaridade é baixa comparada ao município e consequentemente a taxa de empregadores na 
região é a segunda menor da cidade. Lutando contra esse fato o poder das cooperativas se mostra 



Adaptação de Espaços Públicos à Agricultura Urbana 

 

 51 

fundamental para o crescimento da região e das hortas. A taxa de membros de cooperativa de Campanhã 
é a mais alta do munícipio, indicando um grande vetor de mudança e poder social. 

 
Figura 20 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta Social Albergues 

A Horta implantada na freguesia de Campanhã se mostra perfeitamente instalada baseando-se no fato 
da necessidade social da região, porém o uso do solo não condiz com o previsto pelo PDM indicando 
uma adaptação a necessidade social prestada pela Associação dos Albergues Noturnos do Porto. A falta 
de áreas verdes então foi vencida pelo projeto, porém ainda é necessária uma adequação de uso na região 
assim como uma intensificação de atividade voltadas a agricultura urbana. 
 
4.3.3.5. Horta da ACISJF 

No ano de 2013 o projeto adicionou a suas hortas a Horta da Associação Católica Internacional ao 
Serviço da Juventude Feminina do Porto (ACISJF) com o objetivo de promover integramente jovens do 
sexo feminino em risco social. O projeto busca a colaboração de mães solteiras, famílias monoparentais, 
privados do meio familiar, vitimas de maus tratos físicos e psicológicos com dificuldades de ordem 
socioeconómica e de inserção profissional. Todos esses utentes do programa da ACISJF possuem uma 
área de 200 metros quadrados para o plantio biológico. 

 
Figura 21 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta da ACISJF 

A horta em questão se encontra na freguesia do Bonfim e também visa benefícios principalmente nos 
meios sociais e econômicos. É uma das menores hortas do programa justamente por se localizar numa 
das regiões mais consolidadas das escolhidas pelo projeto. A proximidade com as Ruas Santa Catarina 
e Firmeza indicam a centralidade da horta além de pontos de referência como a rodoviária do Porto e o 
Jardim da Praça Campo 24 de Agosto. 

Segundo o PDM a região está dividida entre áreas de frente urbana contínuas em consolidação (leste) e 
consolidadas (centro e oeste, na qual a horta se localiza). É notável a falta de áreas verdes da região 
indicando a importância da horta no sistema urbano verde. Também são encontradas áreas de edificação 
isolada na região, porém sem grande expressividade para o planeamento local. 
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O censo de 2011 indica que a região do Bonfim é uma das regiões menos densas da cidade com 4.604 
hab/km2 devido também a notável retração populacional de 15,1% de variação da população residente 
desde o penúltimo censo de 2001, porém pelas subsecções é possível se observar uma população 
próxima expressiva. Na região predomina a população idosa com taxas superiores as médias de 
população aposentada (34,7% no Bonfim e 30,4% no Porto) representadas também pelos mapas que 
indicam a quantidade de residentes com idade superior a 65 anos e quantidade de residentes sem 
atividade econômica. Os demais indicies de desemprego e escolaridade médios encontram-se próximos 
a média da cidade. 

 
Figura 22 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta da ACISJF 

A Horta da ACISJF é uma grande ajuda para o sistema de hortas do programa, porém é uma adaptação 
para a verdadeira necessidade da freguesia, sendo essa refém da falta de áreas verdes. O próprio PDM 
indica a forte urbanização local e pouca incidência de zonas verdes, caso esse evidenciando a 
necessidade de adaptação de interiores de quadras e espaços públicos e indicando a incompatibilidade 
de usos. 

 
4.3.3.6. Horta Mãos à Obra 

As Hortas da PPP, LIPOR e CMP, inauguradas no ano de 2015, são a Horta Mãos à Obra e Horta Parque 
José Avides Moreira. A Horta Mãos à Obra é uma parceria com a Centro de Apoio à Deficiência (CIAD), 
responsável pela gestão, que auxilia social e economicamente os técnicos, monitores, funcionários e 
voluntários do CIAD. A horta conta com 8 talhões divididos para a atividade agrícola. 

 
Figura 23 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta Mãos à Obra 

A Horta Mãos à Obra localiza-se na freguesia da Cedofeita, região essa central e de atividade mista, 
entre comércio e moradia. Próxima a Igreja de São Martinho de Cedofeita (MN14) a horta é rodeada por 
Áreas de Frente Urbana Contínua Consolidadas e em Consolidação, além da presença de poucas Áreas 
Verdes de Utilização Pública. Está localizada em uma Área de Equipamentos Existentes, nomeadamente 
a Santa Casa da Misericórdia. Pontos de referência próximos como a estação de metrô Carolina 
Michaelis e a Rotunda da Boavista classificam a horta como uma das mais nobres do projeto. 
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A Cedofeita é a região mais densa da cidade do Porto, indicando a dificuldade em encontrar espaços 
destinados a agricultura. A freguesia também se caracteriza pela boa escolaridade de seus moradores 
assim como boas taxas de formação superior, porém também possui uma grande quantidade de idosos e 
reformados Informação reforçada pelos mapas do Censo 2011 que indicam uma grande concentração de 
residentes idosos a sudoeste da horta. Assim como residentes em atividades económicas. 

 
Figura 24 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta Mãos à Obra 

 
4.3.3.7. Horta Parque José Avides Moreira 

A Horta do Parque José Avides Moreira é um projeto em parceria com o Centro Hospitalar do Conde de 
Ferreira (CHCF) que visa benefícios sociais e econômicos aos colaboradores do CHCF e fregueses do 
Bonfim e Paranhos. A horta possui 230 talhões próximos a IC23 com proximidade a Faculdade de 
Engenharia e Economia da Universidade do Porto e vizinha ao Hospital Conde Ferreira. É a maior horta 
do programa com uma área total de 30.500 metros quadrados. A parceria com o centro hospitalar visa a 
melhoria do convívio de colaboradores e pacientes utilizando a agricultura como forma de terapia e 
tratamento.  

 
Figura 25 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta do Parque José Avides Moreira 

 
Figura 26 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta do Parque José Avides Moreira 
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O planeamento da região indica grandes Áreas Verdes de Enquadramento de Espaço Canal com as vias 
rápidas e Áreas Verdes de Utilização Pública. No entorno da horta encontram-se Áreas de Frente Urbana 
Contínua em Consolidação e predominantemente na horta Áreas de Equipamento Existente Integrado 
em Estrutura Ecológica. A Horta do Parque José Avides Moreira é uma das poucas que se enquadram 
no perfil de usos destinados pelo PDM tornando-a um exemplo. 

Assim como mencionado anteriormente, a freguesia de Paranhos, a mais populosa do município, possui 
baixa densidade populacional (4.061 hab/km2), variação de população residente negativa, porém abaixo 
da média da cidade. Possui níveis médios de escolarização, desempregados e idosos, porém, segundo os 
mapas do Censo, grande concentração de residentes próximos a horta. 

 
4.3.3.8. Horta da FPCE-UP 

No ano seguinte, 2016, o projeto Horta à Porta inaugurou mais três hortas no Município do Porto. A 
Horta da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCE-UP) é uma 
parceria entre a Universidade do Porto e a PPP do projeto frequentada pelos docentes e alunos, mas 
também é aberta à população. Recentemente o projeto vem se ampliando com a divulgação da doação 
de talhões a outros departamentos da Universidade do Porto com a Engenharia e Economia. A horta 
possui 20 talhões divididos em um lote de 400 metros quadrados de área. 

 
Figura 27 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta da FPCE-UP 

A proximidade com a Horta do Parque José Avides Moreira faz com que os dados indicados 
anteriormente se repitam neste caso, porém é de se evidenciar a forte presença de residentes próximos a 
horta. Segundo os mapas do Censo é uma população jovem, principalmente composta por estudantes e 
adultos. Relativamente ao PDM, algumas particularidades são encontradas no entorno da horta. É uma 
região mais densa e consolidada com presença forte de Áreas de Frentes Urbanas Contínuas em 
Consolidação e edificações Isoladas com presença de Habitação Coletiva. 

 
Figura 28 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta da FPCE-UP 
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A parceria com a Universidade transforma alguns objetivos da horta em prioritários, tais como as metas 
ambientais reforçadas pela educação dos docentes, e a preocupação social, estudada pela Faculdade de 
Psicologia, indicando inclusive a relação direta entre a prática e os benefícios sociais nela implícitos. 

 
4.3.3.9. Horta de Vilar 

A Horta de Vilar encontra-se na freguesia de Massarelos. Foi inaugurada em outubro de 2016 possuindo 
400 metros quadrados divididos em 12 talhões. A horta visa o auxilio a moradores da proximidade 
utilizando critérios de seleção geográficos como escolha dos agricultores. Assim como as primeiras 
hortas do programa, seus objetivos principais são o reforço econômico em busca da subsistência de seus 
praticantes, assim como melhorias ambientais para a cidade e entorno. 

Relativamente a localização e o PDM, a Horta do Vilar encontra-se numa congruência de usos da cidade, 
próxima a Áreas Verdes de Utilização Públicas famosas, no caso o Palácio de Cristal. Também próximo 
a horta se encontra a antiga fábrica da CUF do Porto (MN11), o Seminário de Vilar e o Museu Romântico 
da Macieirinha. É uma região de Áreas de Frentes Urbanas Contínuas em Consolidação (caso da horta) 
e Consolidada com presença de declives. Forte presença de Áreas de Equipamentos Existentes 
Integrados em Estrutura Ecológica e Áreas de Urbanização Especial. A oeste da horta se encontra uma 
grande Área Verde Mista já utilizada por agricultores informais para o cultivo urbano. 

 
Figura 29 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta de Vilar 

 

Figura 30 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta de Vilar 

A freguesia de Massarelos é uma das menos densas do município com apenas 3.490 hab/km2 com taxas 
de escolarização acima da média e grande atividade econômica. Os indicies de emprego são acima da 
média, comprovando a informação anterior. Apesar da baixa densidade, o mapa de residentes mostra 
uma grande concentração de pessoas próximas a horta, assim como de idosos. A região de Massarelos 
possui grandes facilidades geográficas por ser central, possuindo boa malha de transportes públicos além 
dos demais serviços. 
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A divergência entre o uso e o planeado se mostra ainda mais confusa ao observar a presença de grandes 
áreas verdes próximas a horta, indicando uma falta de planejamento entre o programa e as diretrizes 
urbanísticas da cidade do Porto. 

 
4.3.3.10. Horta da Lada 

A Horta da Lada, uma das mais famosas do programa pelo fato de estar inserida na zona histórica do 
Porto e classificada Património Mundial pela Unesco, também foi inaugurada em 2016. Conhecida por 
ter a melhor vista da cidade, a horta em questão possui 565 metros quadrados divididos em 13 talhões. 
A seleção é aberta a qualquer pessoa inscrita, favorecendo os moradores da Sé. Seus objetivos são o 
reforço econômico e social do centro do Porto voltando principalmente aos idosos, maioria da região. 

 
Figura 31 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta da Lada 

Relativamente ao planeamento a Horta da Lada localiza-se em Área Verde Privada a Salvaguardar. É 
uma horta de muito declive, próxima a Áreas de Frente Urbana Contínua Consolidadas e reforçada pela 
segurança dada ao centro histórico da cidade. Abaixo da Horta encontra-se o Túnel da Rua do Clube 
Fluvial Portuense, impossibilitando futuras construções no local. 

 
Figura 32 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta da Lada 

Os dados do censo 2011 relativos a freguesia de São Nicolau são muito parecidos com os da Sé, 
repetindo a taxa massiva de idosos e aposentados (25,18% de moradores acima dos 65 anos) e de baixa 
escolaridade (5,6% do total dos residentes possui ensino superior, valor muito abaixo da média do 
município de 22,3%). Outro dado importante do censo é a densidade de São Nicolau, acima da média, 
indicando a dificuldade de se encontrar áreas agriculturáveis. Em suma uma horta fundamental para a 
distribuição da atividade na cidade. 
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4.3.3.11. Horta da Oliveira 

A freguesia de Campanhã recebeu o reforço da Horta da Oliveira no ano de 2017, a segunda maior horta 
do projeto. Possui 80 talhões (10 inaugurados no ano de 2018) destinados aos moradores de Campanhã, 
priorizando a ordem de chegada dos candidatos. A horta beneficia seus colaboradores principalmente 
através de foco nos setores econômicos e ambientais, assim como as primeiras hortas do projeto. 

 
Figura 33 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta da Oliveira 

Encontra-se em Área de Equipamento Proposto Integrado em Estrutura Ecológica, com proximidade a 
Áreas de Frente Urbana Contínua em Consolidação e Edificações Isoladas com Prevalência de 
Habitação Coletiva. Seus pontos de referência são a Piscina Municipal de Cartes e Complexo Desportivo 
de Campanhã Sintético. Predominantemente a região de implantação é uma região verde com fácil 
acesso e próximo a paragens de autocarro. 

 

Figura 34 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta da Oliveira 

Assim como a Horta Social Albergues, também é uma zona de grande migração negativa apesar da alta 
densidade. Caracteriza-se por uma população ativa, porém com baixa taxa de escolaridade. Mais uma 
vez é citado o poder das cooperativas na região indicando grande importância de áreas como a da Horta 
da Oliveira na sociedade. Os mapas do Censo também indicam grande quantidade de residentes idosos 
e sem atividade financeira próximos a horta. 

 

4.3.3.12. Horta do Britinho 

A Horta do Britinho, também inaugurada no ano de 2017 é uma parceria entre LIPOR, CMP e a 
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM a 
aproximadamente 600 metros do local da horta) que prioriza a prática da agricultura urbana a idosos em 
condições de limitação. Com o objetivo de promoção integral da cidadania de seus utentes a APPACDM 
busca fomentar laços afetivos e institucionais entre os colaboradores envolvidos de modo a garantir a 
melhoria contínua do projeto e seus serviços. A horta é mais uma ferramenta da associação que beneficia 
social e ambientalmente seus frequentadores. 
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Figura 35 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta do Britinho 

A respectiva horta encontra-se na freguesia de Aldoar próxima a Escola Básica Manoel de Oliveira. 
Segundo o PDM do Porto a região possui predominantemente residências localizadas em Áreas de 
Edificações Isoladas com Prevalência de Habitações Coletivas além de proximidade a áreas de frente 
urbana contínua em consolidação. Próximo a horta também se observa a presença de áreas de 
equipamento existente integrado em estrutura ecológica, indicando possibilidades de ampliação. 

Relativamente ao censo 2011, a freguesia de Aldoar apresenta uma densidade populacional média, no 
valor de 5.333 hab/km2 com forte presença de estrangeiros (4,7%, terceira maior da cidade). Sua 
população reflete a mesma média etária do município com taxas também médias de escolaridade e 
empregabilidade. Próxima a Horta de Aldoar, a Horta do Britinho vem reforçar a atividade nas 
proximidades do Parque da Cidade com subsecções altamente populosas e idosas. 

 
Figura 36 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta do Britinho 

 
4.3.3.13. Horta O Quintal 

O próximo passo do projeto Horta à Porta será o lançamento da Horta O Quintal, ainda sem data para a 
inauguração. O novo projeto será fruto da parceria entre a LIPOR, CMP e a Junta de Freguesia do 
Bonfim que possuirá 231 metros quadrados para o plantio. O Quintal será um projeto que liga o 
agricultor urbano com a terra possibilitando partilha de afetos e alimentos. O programa pretende 
promover o bem-estar e combater o isolamento social através da introdução de agricultores urbanos em 
quintais de seniores. A atividade utiliza métodos de cultivo biológicos promovendo companhia, melhoria 
na qualidade de vida, biodiversidade, contato com a natureza, subsistência, responsabilidade social e 
cidadania participativa. 

Além da horta do programa, serão acompanhados quintais de inscritos para a atividade em quintais 
caseiros. Será um projeto sem custos aos participantes. Cursos serão dados além de acompanhamento. 
Muito próximo ao Campo 24 de Agosto, a futura horta encontra-se em zona altamente edificada com 
facilidade de locomoção através do metrô e inúmeras paragens de autocarro. 

O PDM da região indica forte presença de áreas de frente urbana contínua consolidada e em 
consolidação. Presença próxima de áreas verdes de utilização pública (Campo 24 de Agosto) e áreas 
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verdes de enquadramento de espaço canal da Avenida de Camilo. Um forte ponto de referência é a Rua 
de Santo Idelfonso que começa próxima a horta em questão, além do terminal rodoviário. 

 
Figura 37 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta O Quintal 

A freguesia do Bonfim, assim como citado na Horta ACISJF, não é uma região densa, porém a localidade 
da Horta O Quintal difere da média da região. A retração populacional mais uma vez é citada assim 
como a presença de população idosa, evidenciando a proposta do futuro programa na inclusão de pessoas 
aposentadas. 

 
Figura 38 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta O Quintal 

 
4.3.4. HORTAS URBANAS INFORMAIS DO PORTO 

Somadas às hortas dos programas da iniciativa pública e privada, a cidade do Porto abriga inúmeras 
hortas informais geridas por individuais e por iniciativas comunitárias. É possível encontrar essas hortas 
em todas as freguesias em diferentes escalas. O papel desempenhado por essas hortas é silencioso, porém 
fundamental para a subsistência de muitas famílias, além da distribuição local de alimentos aos 
consumidores. 

As hortas informais podem ser encontradas em diferentes tipos de ocupação do solo como também em 
diferentes previsões de uso do PDM indicando uma divergência entre o planeado e o real. Apesar da 
resiliência das hortas, a informalidade torna-as também sensíveis aos movimentos urbanísticos da 
cidade. Qualquer adaptação do solo referente ao setor imobiliário pode eliminar essas zonas dos seus 
locais de implantação. 

 
4.3.4.1. Horta da Partilha 

A Horta da Partilha surgiu no ano de 2015 a partir do convite de Sara Alves, fundadora do projeto, aos 
“prossumidores” do projeto da Associação pela Manutenção da Economia de Proximidade (AMEP), 
uma rede de consumo, produção e distribuição de alimentos em própria moeda patrocinado pela 
Organização Não-Governamental (ONG) Moving Cause. A associação serve de plataforma ao projeto 
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da Horta da Partilha trazendo possibilidade ao projeto de alargar a possibilidade de autoprodução dos 
agricultores envolvidos. 

Segundo Moreira (2016) a primeira grande investida coletiva ocorreu em abril de 2015, com o plantio 
de mil pés de hortícolas biológicos. O projeto é dividido em 5 zonas distintas divididas entre casa e eira, 
hortas, aromáticas, galinheiros. Pomar, cultivos de pouca extensão e culturas extensivas. O grande 
diferencial da horta em questão é a venda dos produtos excedentes com o fortalecimento de um grupo 
focado e unido. Os benefícios alcançados no projeto em questão são basicamente sociais e econômicos 
voltados principalmente pela obtenção da subsistência de seus agricultores. 

A região onde se localiza a Horta da Partilha é a freguesia do Paranhos, sendo a primeira da região junto 
à Horta José Avides Moreira inaugurada no mesmo ano. Segundo o PDM, muitas Áreas de Frente 
Urbana Contínua em Consolidação ao entorno da horta, assim como a presença de Áreas Históricas 
(Região da Arca D’agua), Áreas Verdes de Enquadramento de Espaço Canal, periféricas a VCI e Áreas 
de Equipamento Existente Integrado em Estrutura Ecológica. Especificamente o terreno encontra-se em 
Área de Urbanização Especial, não condizendo com o atual uso. 

 
Figura 39 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta da Partilha 

 
Figura 40 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta Partilha 

Segundo o Censo de 2011, Paranhos é a freguesia mais populosa do município (44.298 habitantes), 
devido principalmente a sua extensão territorial, ocasionando baixa densidade populacional (4.061 
hab/km2). A horta em questão, próxima a VCI, concentra seus vizinhos a sul, indicado pelos mapas do 
Censo. Possui níveis médios se comparados a cidade do Porto em relação ao número de desempregados 
(8,8% ) e idosos (23,69% do total de residentes). 

 
4.3.4.2. Horta da Alegria 

A nomeada Horta da Alegria localiza-se na freguesia do Bonfim na rua que dá o nome a horta. Apesar 
de central a horta em questão possui aproximadamente 3.900 metros quadrados de área distribuídas no 
centro da quadra das ruas da Alegria, Santa Catarina, Dozes Casas e Escola Normal. Pontos de referência 
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próximos a horta são nomeadamente a Torre de Água do Monte dos Congregados, o Jardim do Marquês 
de Pombal e a Fábrica Social Fundação Escultor José Rodrigues. 

Os talhões da horta em questão estão localizados em propriedades particulares e são mantidos pelos 
moradores da região. A horta é mantida para fins de subsistência onde o excedente é distribuído para os 
vizinhos e familiares. A atividade é basicamente mantida por reformados em ciclos de trabalho divididos 
por todos os usuários mantendo a horta sempre em atividade e cuidados. 

Segundo os mapas do Censo, a região da horta é uma região densa com grande quantidade de residentes 
de todas as faixas etárias. Também caracterizada por Áreas de Frente Urbana em Consolidação e 
Consolidadas. A horta se encontra, segundo o PDM, em Área de Urbanização Especial indicando a 
atenção da CMP ao local, porém divergência de uso atual. 

 
Figura 41 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta da Alegria 

 
Figura 42 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta da Alegria 

 
4.3.4.3. Horta da Escola de Viso e de Requesende 

A Horta da Escola de Viso, juntamente com a Horta de Requesende são as únicas hortas da freguesia de 
Ramalde registradas na pesquisa, porém as com maior área. Somada totalizam 41.750 metros quadrados 
predominantemente em Áreas Verdes de Utilização Pública e de Proteção dos Recursos Naturais. Em 
alguns talhos os terrenos se mesclam com Áreas de Edificação Isolada com Prevalência de Habitação 
Coletiva e Áreas Verdes de Enquadramento de Espaço Canal dividindo assim a posse dos terrenos entre 
o poder público e privado. 

O Censo de 2011 indica a freguesia de Ramalde como a segunda mais populosa do município com a 
maior taxa de variação populacional positiva (1,0%). A densidade populacional da freguesia é muito 
acima da média, chegando a 7.446 hab/km2, a terceira maior do município. Possui níveis médios de 
aposentados, pensionistas, desempregados e escolaridade com uma ligeira população de estudantes 
maior que o resto da cidade (8,3% em Ramalde e 7,6% no Porto). 
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A horta periférica a Escola EB 2,3 do Viso circunda a Rua Arthur Brás com a facilidade de paragens de 
autocarro próximas. No local são encontrados aproximadamente 25 agricultores de famílias tradicionais 
da região que cultivam alimentos no local a mais de 30 anos. Em entrevista, o agricultor tradicional da 
horta afirmou que o cultivo feito no local beneficia apenas os agricultores e suas famílias pois as hortas 
da região são todas de subsistência. Segundo o aposentado quase todos os utilizadores também são 
idosos. Os terrenos particulares e públicos sofrem divergências na liberação do uso tendo alguns 
agricultores posses ilegais dos terrenos enquanto outros a licença dos donos. 

 

Figura 43 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Escola de Viso 

 
Figura 44 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta de Requesende 

 
Figura 45 – Fotos da Horta da Escola de Viso 

A poucos metros a sul, a horta da Travessa de Requesende possui acessos mais restritos, porém 
mantendo as mesmas características da horta vizinha. Caracterizada pelo cultivo de subsistência, as 
hortas utilizam o cultivo biológico para a produção de alimentos com o benefício de uma obra no córrego 
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da região para irrigar as plantações. No local é possível encontrar uma grande variedade de produções 
com colheitas anuais que auxiliam as famílias de baixa renda a manterem-se. 

 
Figura 46 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta da Escola de Viso 

 
Figura 47 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta de Requesende 

 
4.3.4.4. Horta de Campanhã 

A Horta de Campanhã fica a poucos metros da estação de comboios de Campanhã e na no canteiro da 
congruência entre a N12 e a A20. Sua morada é a Rua Pinheiro de Campanhã com uma pequena entrada 
em um dos terrenos desocupados da região. A horta possui aproximadamente 8.450 metros quadrados 
distribuídos entre vários talhões. Apesar da proximidade da estação, a horta apresenta má distribuição 
de serviços próximos. 

 
Figura 48 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta de Campanhã 

Relativamente ao PDM, a horta situa-se em Área Verde Mista ao sul com predominância em Área de 
Edificação Isolada com Prevalência de Habitação Coletiva. Também está prevista uma proposta viária 
cortando a horta ao meio. A freguesia de Campanhã, como mencionada anteriormente, é caracterizada 
por uma grande migração negativa, porém os mapas do censo indicam que a ilha formada pelas áreas de 
serviço ao redor da horta, apesar de isolada é populosa com níveis altos de residentes sem atividade 
financeira. 
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Os utilizadores da Horta de Campanhã são os próprios residentes da proximidade caracterizados 
principalmente por idosos e reformados que mantém o cultivo para a subsistência. A horta em questão 
abastece as famílias donas dos terrenos a mais de 20 anos. O acesso é restrito e dificultado pela topografia 
do terreno. 

 
Figura 49 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta de Campanhã 

 
4.3.4.5. Horta dos Moinhos 

A Horta dos Moinhos localiza-se na freguesia de Massarelos próxima a pontos famosos da cidade do 
Porto, nomeadamente o Palácio de Cristal, o Museu do Carro Elétrico, o Museu Romântico da Quinta 
da Macieirinha, Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), além também da Horta de Vilar 
do programa Horta à Porta. Apesar de sua centralidade, os seus acessos são limitados uma vez que se 
encontra em terrenos de grande desnível e em vias estreitas e internas. A horta é dividida em três áreas 
totalizando 11.550 metros quadrados. 

 
Figura 50 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta dos Moinhos 

Segundo o PDM, a horta encontra-se em três diferentes qualificações, sendo elas Área Verde Mista, 
Área Histórica e Área Verde Privada a Salvaguardar. Ainda é de se notar a presença de Zonas de 
Proteção dos Recursos Naturais ao norte da horta, indicando, portanto, a divergência do planeado para 
o real. 

A caracterização dos residentes da região segue os mesmos padrões da Horta do Vilar, sendo, portanto, 
uma região pouco densa, apesar da concentração das quadras próximas a horta em questão. Os indicies 
de empregabilidade altos comparados com a média do município são justificados também pela baixa 
densidade de residentes sem atividade econômica mostrada pelo mapa do Censo. 

De acordo com os agricultores locais, as hortas englobadas pela nomeada Horta dos Moinhos, são 
cultivadas por aproximadamente 18 residentes próximos da região, inclusive alguns deles sendo 
moradores da Rua Casal do Pedro a sul da horta. Os agricultores citam que o cultivo busca a subsistência 
alimentar de seus utilizadores que, assim como a maioria das hortas, são na maioria idosos. 
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Figura 51 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta dos Moinhos 

 
4.3.4.6. Horta da FAUP 

Próxima a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Porto (FAUP), a horta intitulada 
com o nome da universidade é mais um cultivo realizado nas encostas do Rio Douro de grandes 
desníveis. Além da mencionada faculdade, encontram-se próximos também o Museu do Carro Elétrico 
(indicando a proximidade com a Horta dos Moinhos), o Planetário do Porto e o Teatro Campo Alegre. 
O local possui pontos de autocarro próximos, mas sua forma topográfica restringe o acesso. 

 
Figura 52 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta da FAUP 

 
Figura 53 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta da FAUP 

A caracterização da população próxima a horta se faz muito semelhante as Hortas do Vilar e do Moinho 
com a diferença de que a Horta da FAUP está mais isolada do que as demais. De acordo com os mapas 
do Censo 2011, a horta se localiza numa ilha populacional rodeada por quadras de serviços que 
consequentemente não possuem residentes. Apesar deste último fato, a horta em questão possui 8.050 
metros quadrados de área. 

O PDM indica que a horta está localizada em Área Verde de Enquadramento de Espaço Canal com a 
adição de Áreas de Proteção dos Recursos Naturais. Os residentes do local encontram-se principalmente 
a sul da horta em Áreas de Frente Urbana Contínuas Consolidadas, assim como Áreas de Edificação 
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Isolada com Prevalência de Habitação Coletiva e a norte, os serviços (Áreas de Equipamento Existente 
Integrado em Estrutura Ecológica). 

De acordo com o relato dos agricultores do local, a nomeada Horta da FAUP é uma das hortas urbanas 
mais antigas do Porto. Também é caracterizada por possuir grande quantidade de idosos na manutenção 
do local, porém, diferente das demais hortas, os utilizadores da obra não residem próximos ao local 
necessitando grandes deslocamentos para chegarem ao local. 

 
Figura 54 – Foto da Horta da FAUP 

 
4.3.4.7. Horta Maria Borges 

A Horta Maria Borges é a única horta da freguesia da Foz do Douro analisada. Está dividida em quatro 
lotes por ruas de terra indicando a falta de infraestrutura e informalidade. Somando todos os lotes a horta 
possui 25.700 metros quadrados, a terceira maior horta analisada do Município do Porto. Como ponto 
de referência encontram-se próximos a Praça do Império e a Rua do Crasto à norte. 

De acordo com o PDM, a horta se encontra em Área de Urbanização Especial com a previsão de novos 
traçados viários também sendo uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (U.O.P.G.1 Avenida 
Nuno Álvares). Além da proximidade a Áreas Verdes de Utilização Pública a região, 
predominantemente residencial, possui também Áreas de Habitação do Tipo Unifamiliar e Área de 
Edificação Isolada com Prevalência de Habitação Coletiva. 

Segundo o Censo 2011 a freguesia da Foz do Douro possui uma densidade habitacional muito próxima 
a média do município (5.449 hab/km2). Os mapas indicam que os residentes próximos a horta são bem 
distribuídos com baixas concentrações de idosos. A Foz também é caracterizada pelos baixos indicies 
de desemprego comparativamente ao resto da cidade, dado esse confirmado pela baixa concentração de 
residentes sem atividade econômica indicada no mapa do Censo. Há de se salientar a alta concentração 
de empregadores da região (22,2% na Foz do Douro contra 12,3% do Porto) indicando um alto nível de 
empreendedorismo da zona. 

A Horta Maria Borges é composta por 15 agricultores residentes da zona, que se dividem entre os 25.700 
metros quadrados de área. Os agricultores são todos reformados acima dos 65 anos que praticam o 
cultivo no terreno a mais de 35 anos. Os terrenos são de particulares que liberam o uso para a manutenção 
dos agricultores com também alguns casos de custos de arrendamento. 
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Figura 55 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta Maria Borges 

 
Figura 56 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta Maria Borges 

 

Figura 57 – Fotos da Horta Maria Borges 

 
4.3.4.8. Horta da Albergaria 

A Horta da Albergaria, próxima a Horta Maria Borges, possui características muitos similares sua 
vizinha. Com a área estimada em aproximadamente 22.000 metros quadrados divididos em dois lotes, a 
horta é a única estudada da freguesia de Nevogilde. Próximo a horta se encontram a Avenida da Boavista, 
o Parque da Cidade e a Praia do Homem do Leme. Possui acesso regular, uma vez que apesar de próxima 
a vias importantes encontra-se no interior de uma unidade de operação urbana. 

A mencionada operação urbana é a mesma da Horta Maria Borges, a U.O.P.G. 1 da Avenida Nuno 
Álvares. A horta encontra-se em Área de Urbanização Especial sendo o proprietário do terreno o poder 
público. É rodeada por Áreas de Habitação do Tipo Unifamiliar, Áreas Históricas, Áreas de Frente 
Urbana Contínua em Consolidação e Áreas de Equipamento Existente e Proposto (Centro Social 
Paroquial De São Miguel De Nevogilde). 
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A freguesia de Nevogilde possui a menor densidade habitacional do município (2.724 hab/km2) com 
taxas de variação populacional baixas se comparadas com o média da cidade (-4,5%). Possui números 
medianos em relação ao número de idosos, porém com números elevados de escolaridade e ensino 
superior completo valores esses acompanhados pela grande presença de estudantes na região (11,3%, a 
maior taxa do município). Em relação a empregabilidade, a freguesia apresenta-se um pouco acima da 
média em relação ao número de desempregados, porém é a região com as maiores taxas de empregadores 
e empregados do Porto com o expressivo valor de 27,3% de empregadores como força de trabalho. 

 

Figura 58 – Caracterização do PDM e imagem de satélite da Horta da Albergaria 

 

 

Figura 59 – Análise do Censo 2011 nas proximidades da Horta da Albergaria 

 
Figura 60 – Fotos da Horta da Albergaria 

As hortas são administradas por moradores próximos da região em terrenos particulares cedidos aos 
agricultores para a preservação dos terrenos não sendo cobrado nenhum arrendamento pela ocupação. 
Também conhecida por Horta da Formiga, a produção de parte dos talhões é destinada a venda em 
mercados locais orgânicos criando as cadeias de produção curtas. A horta também fornece subsistência 
dos agricultores do local sendo um dos exemplos mais dinâmicos da cidade. 
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4.3.5. ENTREVISTAS DO CASO PORTUENSE 

O estudo de caso do Porto contou com uma série de entrevistas buscando a caracterização dos 
utilizadores e a avaliação dos poderes envolvidos nas atividades agrícolas da cidade. As entrevistas 
foram divididas em três frentes, sendo elas, agricultores, setor público e setor privado.  

As entrevistas voltadas aos agricultores, ou também utilizadores das hortas, indicaram, como 
mencionado anteriormente, que grande parte das hortas no Porto é gerida e mantida por idosos, sejam 
elas formais ou informais. A maioria dos entrevistados indicam também que a prática é destinada para 
o reforço alimentar e econômico proveniente da agricultura urbana. Os agricultores também indicam a 
falta de interesse das novas gerações para o cultivo urbano citando inclusive o receio de que no futuro 
não existam interessados no mantimento da cultura e tradição agrícola das famílias envolvidas nas hortas 
estudadas. 

Relativamente ao caso da LIPOR, a gestora do Programa Horta à Porta, a entrevista revelou o sucesso 
do programa iniciado em 2003. A entrevista revelou que existem aproximadamente 900 pessoas em fila 
de espera na busca de um talhão do programa. A parceira da Câmara indica também que o programa irá 
crescer, porém ainda sem divulgar os futuros locais de implantação das novas obras. A LIPOR indica 
que a atual meta do programa é ter ao menos uma horta em cada freguesia da cidade. 

A entrevista com o setor público foi realizada junto a representantes da Câmara do Município do Porto, 
revelando a sinergia entre a órgão público e a parceira. Assim como mencionado pela LIPOR, a meta de 
se ter uma horta ao menos em cada freguesia foi mais uma vez salientada. A câmara cita ainda o desejo 
de alinhar novas políticas de construções verdes para a cidade, porém ainda citam que é uma fase de 
estudo prévia. Outro ponto bastante citado pela municipalidade é a importância da educação e divulgação 
das atividades voltadas a sustentabilidade que a Câmara realiza, porém não existem indícios de um 
envolvimento do planeamento urbano em relação a regulamentação e correção dos usos do solo das 
atuais atividades de AUP da cidade.   

 
4.4. AUP NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

4.4.1. ENQUADRAMENTO NACIONAL 

A agricultura sempre possuiu um papel econômico fundamental no Brasil. Baseado na fertilidade do 
solo e extensão territorial, o país acabou tornando-se um dos grandes produtores mundiais de alimentos. 
Durante o colonialismo a adaptação do clima e a mão-de-obra selecionaram o cultivo da cana-de-açúcar 
como principal produto produzido para a importação portuguesa. 

Prado Júnior (2004) chamou de “sentido da colonização” a base composta por quatro elementos da 
composição brasileira enquanto nação periférica, nomeadamente a monocultura, o trabalho escravo, o 
latifúndio e a produção dos gêneros primários voltados ao mercado externo. Relativamente ao mercado 
interno, a produção de alimentos sofreu mutações similares as portuguesas. O valor do solo urbano 
crescente fez com que as produções alimentares se afastassem das cidades e transformando a agricultura 
urbana em uma prática de subsistência e cultural. 

Após a declaração da independência, o Império Brasileiro baseou-se fortemente na agricultura, atividade 
essa responsável por 80% dos empregos sendo o do restante 13% ao setor se serviços e 7& ao setor 
industrial. Segundo Fausto (1995) o interior do país era o responsável pelo abastecimento local. O cultivo 
era praticado pelos próprios produtores (sem a utilização de escravos). 
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De acordo com Sodré (2004), para se manterem competitivos nos mercados internacionais, os produtores 
agrícolas, com ajuda governamental, o governo buscou modernizar a produção, adotando inovações 
técnicas e tecnológicas. Os benefícios eram muitos, mas o principal era o barateamento do custo de 
produção, pois o sustento de escravos revelara-se mais oneroso que o pagamento de salários a 
trabalhadores livres. 

A agricultura mostrou seu maior poder no início da República quando a economias de São Paulo e Minas 
Gerais revezavam a presidência da república, período esse denominado República café com leite, 
analogia direta as produções provenientes de cada estado. No período posterior a crise de 29, o processo 
tardio de industrialização começa a desfazer o poder dos agricultores, além de uma revolução política e 
cultural. 

A agricultura urbana, sofrendo concorrências injustas durante toda a história brasileira, permaneceu 
durante todo o tempo como uma atividade indigna, destinada apenas a pessoas de baixa renda, porém a 
partir da redemocratização do Estado em 1985 e a preocupação mundial da sustentabilidade e 
preservação ambiental fizeram com que o tema ganhasse relevância. 

O primeiro passo brasileiro em direção à criação de políticas públicas voltadas a AUP foi a promulgação 
da Constituição Federal em 1988 a qual cita que os municípios ganham destaque pela maior autonomia 
administrativa, política e econômica. Segundo Souza (2000), a “Constituição expressou um 
compromisso com a institucionalização de valores democráticos, em que a descentralização política, 
financeira e administrativa assumiu papel relevante”. 

O segundo passo foi a criação do Estatuto das Cidades (Lei Federal n° 10.257 de 10/07/2001), que 
convalida o município como agente responsável pelo planejamento urbano e, com isso, permite que a 
participação popular exerça papel sobre o processo de planejamento. O Estatuto estabelece também a 
participação pública na decisão dos princípios e diretrizes do planeamento urbano, tornando possível a 
inclusão social associada ao desenvolvimento urbano e consequentemente social. 

De acordo com Rosa e Paulo (2011) atualmente, a nível nacional, o Brasil conta com um Programa de 
Agricultura Urbana e Peri-Urbana (PROAURB) desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), porém é importante revelar que a condução da politica de agricultura 
urbana desenvolvida pelo MDS está no bojo das políticas relativas à Segurança Alimentar e Nutricional 
(SAN) necessitando reforço. 

As regiões Sul e Sudeste possuem o maior número de municípios om legislação específica de AUP 
aprovada ou em processo de aprovação, com destaque para o Programa de Agricultura Urbana e Peri-
Urbana, cuja lei estabelece um marco legal para a cidade de São Paulo. Em São Paulo a AUP ainda se 
faz presente no Plano Diretor Estratégico e conta ainda com assistência técnica agroecológica. Outros 
destaques positivos relativos a AUP no Brasil são as cidades de Santo André (Estado de São Paulo), 
Porto Alegre (Estado do Rio Grande do Sul) e Maracanaú (Estado do Ceará), com legislações específicas 
sobre o tema, Belo Horizonte (Estado de Minas Gerais) com o programa Cidades Cultivando o Futuro 
da RUAF, Governador Valadares (Estado de Minas Gerais), com o programa Cidades Verdes uma 
parceria do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) com a ONU, e Brasília (Distrito Federal) com 
legislação específica que promove o cultivo urbano. Também é de se destacar negativamente o Rio de 
Janeiro que sem lei específica, esbarra na definição de áreas agrícolas e na legislação urbanística com 
parâmetros restritivos, apesar da luta do setor privado para difusão da prática (Rosa e Paulo, 2011).  
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4.4.2. ENQUADRAMENTO MUNICIPAL 

O Município de São Paulo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui 
1.521,11 km2, conta com uma população de 11.253.503 habitantes e densidade demográfica de 7.398,26 
hab/km2 (2018, baseado no censo de 2010). De acordo com a classificação usada pela ONU, São Paulo 
é uma das megacidades do mundo, ou seja, conta com uma população superior a 10 milhões de habitantes 
(Nagib, 2016). 

Segundo Rolnik (2014), todas as expressões se aplicam a São Paulo, sejam aquelas provenientes da 
pesquisa e da academia, sejam aquelas presentes nas músicas, nos filmes, nos romances, nas poesias 
etc.: metrópole, megacidade, megametrópole, cidade global, cidade-mundo, cidade-fluxo, cidade 
vertical, cidade milionária, cidade pós-moderna, entre outras. 

Fundada em 1554 pelos jesuítas vindos do litoral (de São Vicente), a cidade de São Paulo se originou a 
partir da construção do Pátio do Colégio (Prado Jr., 1998) a cidade possuía o objetivo de ligar o litoral 
às planícies do novo continente servindo como ponte da produção agrícola do interior aos portos 
portugueses em solos brasileiros. 

A partir da década de 1870, que a cidade de São Paulo passará a vivenciar um acelerado e significativo 
processo de crescimento populacional e econômico. Este processo está diretamente vinculado a: (a) 
expansão cafeeira do Vale do Paraíba aos solos férteis de origem basáltica do Oeste Paulista (“terra 
roxa”); (b) consequente expansão das ferrovias; (c) expressivo incremento imigratório (em uma década 
– 1870-80 –, a atividade cafeeira atraiu cerca de 900 mil imigrantes, sendo que 70% deles eram italianos; 
entre 1908 e 1930, a cidade recebeu outros milhares de imigrantes, nos quais se destacam os árabes – 
sírios e libaneses –, japoneses e judeus – provenientes, em sua maioria, do Leste Europeu); (d) afluxos 
de capitais estrangeiros; (e) criação do parque industrial paulistano; (f) loteamento de grandes 
propriedades, resultando na proliferação de novos bairros; (g) atração de migrantes provenientes de 
outras cidades ou do campo, em busca de melhores oportunidades de vida (Azevedo, 1958; Rolnik, 
2014). 

A agricultura, graças às evoluções tecnológicas provindas da revolução industrial, torna-se uma 
atividade periférica, porém fundamental para a economia da cidade. O poder político e económico da 
cidade e até mesmo nacional foi ditado pelos barões do café paulistano fazendo com que a cidade se 
tornasse uma das mais importantes da república brasileira. 

A facilidade de se encontrar terras livres no interior do Estado de São Paulo transformou a AUP numa 
atividade obsoleta, destinada apenas a manutenção de uma tradição, porém, além da tradição, a prática 
sobreviveu pela importância económica que trazia a famílias carentes. Pelo lado tradicional, famílias de 
imigrantes mantiveram diferentes práticas agrícolas ao longo da cidade promovendo uma grande 
diversidade de cultivo e produção e relativamente a subsistência, as periferias mantiveram pequenas 
hortas para consumo próprio. 

O crescimento populacional do século XX não foi acompanhado de políticas públicas e planejamento 
culminando numa cidade desorganizada e insustentável. Apenas em 1972 que se promulgou um 
zoneamento prevendo usos e formas de ocupação para a totalidade da zona urbana. As terras baratas da 
zona rural, de localização peri-urbana, foram destinadas à moradia popular, fomentando a contínua 
expansão horizontal e agravando problemas de circulação e abastecimento urbano (Nagib, 2016). Tais 
fatos indicam o esquecimento do sistema produtivo urbano classificando a cidade como não ecológica. 

As ideologias dominantes de planejamento, nas últimas décadas, deram prioridade a territorialidades 
individualistas, fragmentando o espaço urbano e reduzindo a função da cidade como local de encontro 
e fórum social. Os agentes de mercado, fomentadores de novas tendências urbanísticas e arquitetônicas, 
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não deram prioridade ao espaço público, às áreas de pedestres e às possibilidades de promoção de 
encontro entre os citadinos, mas, ao contrário, mudaram o foco para os edifícios individuais e isolados. 
Os pedestres perderam a preferência nas vias públicas e a mobilidade a pé́ foi dificultada em detrimento 
do rodoviarismo, prejudicando, por conseguinte, as funções sociais e culturais do espaço urbano (Gehl, 
2013). 

No que tange à agricultura urbana, esta atividade pode fazer parte de uma agenda de reforma urbana, 
constituindo-se como ferramenta de democratização do planejamento e da gestão do espaço urbano. 
Quando a agricultura urbana é desenvolvida em espaço público, por exemplo, ela serve aos diferentes 
grupos sociais e à materialização de políticas públicas criativas, que fomentam a integração social e, em 
certos casos, até o aumento da renda de populações mais vulneráveis. Por isso, a agricultura urbana é 
uma atividade da qual a sociedade civil pode se utilizar para conduzir a almejada reforma urbana (Nagib, 
2016). Ou ainda, como afirma Herzog (2013): 

“As cidades se expandem sobre áreas agricultáveis, e os alimentos estão sendo produzidos cada vez mais 
distantes dos centros urbanos. Em sua maioria, são cultivados em monoculturas [...] com uso de 
agrotóxicos nocivos à saúde dos agricultores e consumidores. O Brasil é campeão no uso de agrotóxicos. 
Essa tendência tem se revertido em diversas cidades, em todos os continentes. A agricultura urbana está 
presente em fóruns e que debatem e propõem cidades ecológicas, sustentáveis e resilientes.” (pg. 138). 

A adensamento da cidade foi e é uma das maiores barreiras para o crescimento do cultivo urbano em 
São Paulo. Sua densidade populacional comparada com a extensão territorial indica dificuldades de 
planeamento e gestão para a AUP. As hortas urbanas, esquecidas pelo poder público foram sobrevivendo 
através de iniciativas privadas destinadas principalmente a programas sociais no auxilio da população 
pobre. 

 
Figura 61 - Distribuição das Hortas no Município de São Paulo 
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Em São Paulo, a agricultura urbana tradicionalmente se destaca enquanto atividade geradora de renda 
ou de complementação das necessidades alimentares familiares, sobretudo nos bairros mais periféricos, 
onde há maior disponibilidade de terras – e terras mais baratas – para o desenvolvimento dos cultivos, 
ou, ainda, no que coloquialmente se denomina produção de “fundo de quintal”, aquela que é realizada 
nos quintais e jardins domésticos (Nagib, 2016). 

A chegada do novo milénio e a preocupação mundial da busca da sustentabilidade veio por fim 
reestruturar as bases de cultivo de São Paulo. Mais intensamente a partir da segunda década do século 
XXI a agricultura urbana vem se difundindo como prática na capital paulista reforçando a paisagem 
verde na urbanidade da cidade e redefinindo os mecanismos de apropriação, vivência do espaço urbano 
e consumo. A partir desse ativismo, cada vez mais espaços públicos vem sendo tomados por iniciativas 
de AUP.  

Segundo Nagib (2016), como ainda não há uma política municipal bem estruturada para a agricultura 
urbana em São Paulo e o ativismo de guerrilha verde (ou nele ele inspirado) é recente, existe certo 
impasse jurídico quanto à ocupação de áreas públicas para a criação de hortas. De um lado, as 
autoridades públicas procuram não interferir em uma ação social pacífica e que estimule o bem-estar 
comunitário, afinal, uma resposta autoritária à guerrilha verde poderia ganhar maiores dimensões e afetar 
a popularidade dos governantes. Por outro lado, muitas pessoas não têm tempo para se inteirarem de 
todas as transformações e acontecimentos da cidade (a cidadania também é corrompida pela falta de 
tempo nas grandes metrópoles). 

Em São Paulo, quando o ativismo de bairro produz novos espaços de convivência comunitária, a 
exemplo das hortas em praças e parques públicos, reinventa-se a cidade e permite-se a materialização 
do direito coletivo, e que este se sobreponha ao direito individual. Consequentemente, este ativismo 
também está trabalhando para alterar a ordem que (re)produziu, no espaço urbano, as características 
excludentes do planejamento conservador (Nagib, 2016). 

A partir de 2004 com a criação de incentivos por parte da ONG Cidades sem Fome para a prática da 
agricultura urbana, o tema foi tornando-se cada vez mais visível. No mesmo ano a criação do 
PROAURB, citado anteriormente, traduz o envolvimento público no tema. O programa tem por objetivo 
incentivar e apoiar a produção agroecológica e a comercialização na cidade de São Paulo reforçando a 
atividade através de programas educativos. 

O despertar foi acompanhado pelo interesse da mídia e do meio acadêmico culminando com a criação 
do grupo Hortelões Urbanos em 2011 com o objetivo de reunir pessoas interessados em trocar 
experiências pessoais sobre plantio orgânico doméstico inspirando a formação de hortas comunitárias 
por toda a cidade. O grupo em questão é responsável por um mapeamento da atividade na capital paulista 
e atua como grande incentivador da prática disponibilizando formação, locais de cultivo e auxilio legal 
para os produtores. 

As hortas urbanas paulistanas normalmente acontecem em espaços como praças, parques e canteiros de 
avenidas. A Lei Municipal Nº 16.212 de 10 junho de 2015 trata da gestão participativa de praças públicas 
por meio de comitês de moradores, em conjunto com as Subprefeituras, e inclui em seu texto as hortas 
comunitárias. 

 
4.4.3. HORTAS URBANAS FORMAIS DE SÃO PAULO 

A legitimação da agricultura urbana no Município de São Paulo através da PROAURB possibilitou a 
transformação de instituições públicas em locais de cultivo. A coordenação do programa dividiu a cidade 
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em 5 regiões de intervenção com uma maior intensidade na Zona Leste de São Paulo, região essa mais 
carente tanto em serviços como economicamente. As hortas são implantadas em jardins e espaços livres 
de edifícios públicos, buscando uma adaptação de antigas construções ao cultivo de alimentos para os 
utilizadores dos respectivos locais. 

Quadro 10 – Hortas Formais de São Paulo 

 
O programa aqui é traduzido em quatro intervenções realizadas em diferentes regiões da cidade. As 
hortas formais de São Paulo visam principalmente o apoio e incentivo das produções locais, auxiliando 
a implantação de projetos de hortas (comunitárias, educativas, medicinais, de autoconsumo e com 
geração de renda), criação de pequenos animais, pomares e produção de plantas ornamentais. Os 
participantes acompanhados pelo PROAURP têm acesso à orientação técnica, agroecológica, 
ferramentas, sementes e outros insumos. 

 
4.4.3.1. Horta da UBS Horizonte Azul 

No extremo sul da capital paulista, a Horta da UBS Horizonte Azul foi criada pela PROAURB para 
beneficiar os funcionários e usuários da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro da Chácara Enseada. 
A horta foi inserida nos fundos do terreno aproveitando um local em desuso do terreno da unidade. O 
terreno é de propriedade pública e é utilizado para o plantio de alimentos para auxiliar a dieta dos 
pacientes e funcionários numa área aproximadamente de 1.600 metros quadrados. 

 
Figura 62 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta da UBS Horizonte Azul 

Referente a sua localização, a horta se encontra em uma região periférica do município próxima ao 
circulo viário Rodoanel Mário Covas. Característico da região, as Zonas Especiais de Proteção 
Ambiental, próximas a horta, são matas fechadas protegidas pela represa de Guarapiranga, limitando o 
crescimento da horta. Outros pontos de referência da horta são as Escolas Estaduais Joana Mitsue Ishii 
e Deputado José Blota Júnior. 

Nome da Horta Bairro Endereço Inauguração Gestão Zoneamento Posse do 
Terreno

Área do 
Terreno

Horta da UBS 
Horizonte Azul Chácara Enseada Rua Albergati Capacelli, 

2200 2011 PSP Zona Especial de Interesse 
Social Público 1.600 m2

Horta Bibliotecária 
Terezine Ferraz Parque Casa de Pedra Rua Ushikichi Kamiya, 1300 2011 PSP Zona Mista Ambiental Público 300 m2

Horta da UBS Bosque 
da Saúde Vila Mariana Rua João Baptistussi, 55 2011 PSP Zona Eixo de Estruturação 

da Transformação Urbana Público 200 m2

Horta da UBS 
Mascarenhas

Conjunto Habitacional 
Mascarenhas

Rua Sargento Edgar 
Lourenço Pinto, 116 2011 PSP Zona Mista Público 700 m2

Total 2.800 m2



Adaptação de Espaços Públicos à Agricultura Urbana 

 

 75 

O bairro em questão é um bairro com grande prevalência de residências caracterizando por uma 
população residente grande, porém não densa. As construções térreas são consequência da baixa 
atividade econômica da região que acompanha a baixa renda dos moradores da região. Por consequência, 
o zoneamento indica Zonas Especiais de Interesse Social buscando a melhoria da zona, fato esse que 
também evidencia a incoerência do planejamento para a horta.  

 

4.4.3.2. Horta Bibliotecária Terezine Ferraz 

A Horta Bibliotecária Terezine Ferraz encontra-se ao norte do município na divisa do espaço urbano 
com a Serra da Cantareira. Assim como a horta anterior, o espaço de cultivo foi criado pelo mesmo 
órgão público com o objetivo de reforçar a educação alimentar dos estudantes e funcionários da Escola 
Estadual Bibliotecária Terezine Ferraz. A horta foi implantada nas divisas da escola e possui 
aproximadamente 300 metros quadrados. 

A escola na qual a horta está implantada localiza-se no bairro do Parque Casa de Pedra, região 
predominantemente residencial com grande concentração de residentes. Próximos a escola se encontram 
o Cemitério Parque dos Pinheiros, a Rodovia Fernão Dias e a Estrada da Cachoeira. A zona é 
caracterizada por inúmeras ocupações irregulares onde a ausência do estado dificulta o desenvolvimento 
dos moradores, indicando um déficit social grande. 

 
Figura 63 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta Bibliotecária Terezine Ferraz 

Segundo o zoneamento previsto, a escola, e consequentemente a horta, se localizam em Zona Mista 
Ambiental indicando divergência entre o planeado e o real. O próprio zoneamento indica que apesar da 
proximidade a zonas protegidas, as construções ocupam o local causando grandes impactos ambientais 
locais, mesmo essas construções sendo públicas. 

 

4.4.3.3. Horta da UBS Bosque da Saúde 

A Horta da UBS Bosque da Saúde é uma das hortas mais centrais do PROAURB. Localiza-se no bairro 
da Vila Mariana, divisa entre as regiões sul e oeste da cidade com ótimas ligações dentre elas a estação 
de metrô Santos Imigrantes. O cultivo na horta destina-se ao plantio de ervas medicinais de valor 
homeopático utilizados nos tratamentos do local. A horta do bosque da saúde possui um espaço pequeno, 
porém de grande valia para os utilizadores pela raridade das plantas. 
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Figura 64 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta da UBS Bosque da Saúde 

A região onde está instalada a unidade de saúde é uma zona predominantemente residencial, densa de 
grande população. A zona também vem sofrendo grande verticalização devido a sua proximidade com 
o centro e bons acessos causando também uma especulação e consequente valorização do solo. Alguns 
pontos de referência próximos a horta são o Aquário de São Paulo, o Hospital Santa Cruz, a Avenida 
Doutor Ricardo Jafet e o Parque Independência. 

A alta densidade da zona justifica seu planeamento definindo o uso do determinado terreno como Zona 
Eixo de Estruturação da Transformação Urbana, contrário ao que é utilizada a horta, porém é de se 
considerar que o pequeno porte do plantio não justifica um zoneamento específico para a atividade.  

 
4.4.3.4. Horta da UBS Mascarenhas 

Implantada na região mais carente da cidade, a Zona Leste, a Horta da UBS Mascarenhas é umas uma 
iniciativa do poder público na promoção de hortas urbanas em São Paulo. O plantio é executado no final 
do terreno da prefeitura, vizinho de uma área de proteção ambiental. As atividades da horta são 
promovidas para o benefício dos utilizadores e trabalhadores do centro de saúde buscando 
principalmente benefícios sociais e econômicos. 

 
Figura 65 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta da UBS Mascarenhas 

O bairro do Conjunto Habitacional Mascarenhas é região residencial caracterizado pela alta densidade 
construtiva e de moradores. Fica próximo da Avenida Sapopemba, da Escola Técnica de Sapopemba e 
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do Centro Educacional Unificado Sapopemba. As construções locais na sua maioria são térreas e os 
espaços livres quase inexistentes. A adequação da UBS possibilita a inclusão da agricultura urbana em 
um lugar com poucos verdes trazendo moradores da região a auxiliarem no plantio. 

Segundo o zoneamento proposto, a região da horta é uma Zona Mista, classificação esta condizente com 
a realidade da unidade de saúde, mas não da horta. Assim como os exemplos de pequenas hortas, o caso 
em questão se enquadra na proporção micro que a horta tem comparada com o verdadeiro uso do solo, 
indicando a desnecessidade de alteração. 

 
4.4.4. HORTAS URBANAS INFORMAIS DE SÃO PAULO 

A fraca presença do poder público transformou a atividade do cultivo urbano na cidade de São Paulo 
primordialmente numa ação comunitária. O grupo dos Hortelões Urbanos e a ONG Cidades Sem Fome 
receberam forte auxilio na divulgação das atividades através da mídia e principalmente redes sociais, 
recuperando o tempo perdido caracterizado pelo atraso das iniciativas de agricultura urbana. Atualmente 
são mais de 90 hortas espalhadas pelo município com diferentes objetivos e principalmente diferentes 
previsões de uso pelo zoneamento. 

Quadro 11 – Hortas Informais de São Paulo 

 
O mapeamento das atividades agrícolas de São Paulo é feito por diversas organizações comunitárias que 
buscam a divulgação das ações voluntárias promovendo uma maior disseminação do cultivo urbano 
ligando interessados a terrenos desocupados. A rede proporciona uma rápida fonte de informações aos 
agricultores interessados, possibilitando a troca de experiências. A rede possibilita também a publicação 
quase diária das novidades regulamentárias divulgadas pelos órgãos responsáveis tornando a sociedade 
civil muito atuante perante os posicionamentos da prefeitura. 

As hortas informais, como informado anteriormente, são em grande maioria comunitárias, reforçando a 
agricultura urbana através de ações sociais realizadas por uma forte sociedade civil participativa. Para 
uma análise do cenário da AUP em São Paulo, foram selecionadas 10 hortas que caracterizam a atividade 
através de diferentes proporções, localizações e gestões. O estudo busca mais uma vez uma comparação 
entre o planeado e o real através de mapas do zoneamento da cidade, ferramenta que condiciona o uso 
do solo da cidade, além de uma análise dos utilizadores. 
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4.4.4.1. Horta do Centro Cultural de São Paulo 

A Horta do Centro Cultural de São Paulo (CCSP) é a primeira parceria do grupo Hortelões Urbanos. 
Juntamente ao CCSP foi criada uma horta comunitária no jardim da instituição aliando a prática da 
agricultura urbana aos trajetos e atividades cotidianas dos vizinhos do edifício. A proposta de 
intervenção alimentou tal necessidade dado o contexto heterogêneo dos frequentadores do Centro, além 
de histórico em relação à horticultura urbana. 

 

Figura 66 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta do Centro Cultural de São Paulo 

Localizada próxima a uma das vias de maior tráfego de São Paulo, a Avenida 23 de Maio, a horta em 
questão é um exemplo de adaptação espacial de regiões muito densas. A horta encontra-se na Rua 
Vergueiro, no bairro do Paraíso, próxima ao centro econômico da cidade com facilidade de acessos e 
boa infraestrutura urbana. 

A produção é destinada aos frequentadores do centro e aos seus agricultores. Mensalmente são feitos 
mutirões para a manutenção da horta e colheita. O público responsável pelo cultivo é composto por 
funcionários do CCSP e moradores próximos. Não existe seleção dos candidatos, apenas adesão. 

Relativamente ao zoneamento, por se tratar de uma horta adaptada em edifício público, não é possível 
julgar a incoerência dos usos destinados, porém é de se salientar a proximidade da horta a zonas de 
canteiro, possíveis adaptações para ampliação da atividade. O edifício encontra-se em Zona Eixo de 
Estruturação da Transformação Urbana com alta concentração de edifícios e consequentemente 
residentes. 

 
4.4.4.2. Horta do Ciclista 

A Horta do Ciclista é a horta mais nobre e central da capital paulista. Se encontra no encontro da Avenida 
Paulista e a Avenida Consolação em um pequeno espaço no canteiro central chamado Praça do Ciclista. 
A horta é mais uma iniciativa do grupo Hortelões Urbanos inaugurada em 2012 com o intuito de divulgar 
a atividade ajudando a comunidade próxima e disponibilizando espaços para o cultivo aos moradores da 
região. 

A horta é uma apropriação do espaço público numa proposta de uso equitativo da cidade. Junto ao grupo, 
a direção é somada pela parceria dos ciclistas, um grupo social e politicamente forte da cidade. Seus 
agricultores são basicamente ciclistas e residentes próximos, porém, assim como todas as hortas do 
grupo dos Hortelões Urbanos, não existem critérios de seleção para a adesão do projeto. 
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O projeto busca a promoção do grupo, além de primordialmente estabelecer uma aproximação da 
alimentação ao cultivo. Os benefícios da horta se voltam a melhoria social e ambiental dos agricultores 
e moradores próximos, principalmente pela visibilidade que o local de implantação da horta possibilita. 

 
Figura 67 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta do Ciclista 

Segundo o zoneamento da cidade, a horta encontra-se em uma Zona de Praça, indicando coerência no 
planeamento proposto. Encontra-se próxima a Zonas de Corredor (Avenida Consolação) e circulada por 
Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana com alta densidade construtiva. A região também 
é caracterizada pela grande concentração de Zonas Mistas com uma das maiores concentrações 
populacionais da cidade. O auge dessa congruência é indicado pela grande estruturação urbana com 
shoppings próximos, estações de metrô e ônibus, além de museus, hospitais, hotéis, escolas e outros 
serviços. 

 
4.4.4.3. Horta das Corujas 

No ano de 2012, no bairro da Vila Madalena, foi criada a Horta das Corujas, mais uma ação comunitária 
do grupo dos Hortelões Urbanos, adaptando um espaço público, a Praça Dolores Ibarruri, para o cultivo 
urbano. Num espaço de 800 metros quadrados há diversos cultivos e acesso a água limpa desde que 
recuperaram uma das nascentes que abastecem o Córrego das Corujas. A horta é aberta a todos e recebe 
apoio do Conselho Regional de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz 
(CADES) da subprefeitura de Pinheiros. 

 
Figura 68 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta das Corujas 

O bairro de Vila Madalena é caracterizado por uma população mais jovem comparada a média do 
município com forte poder econômico e altos indicies de escolaridade. É tradicionalmente um bairro 
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residencial com grande crescimento nas ultimas décadas. Próximo a horta são encontradas boas 
infraestruturas urbanas como a estação de metrô Vila Madalena. A região é predominantemente 
residencial com alta concentração de residentes. 

A Horta das Corujas localiza-se, segundo o zoneamento, em Zona de Praça adequada ao uso atual. A 
praça é circulada por Zonas Predominantemente Residenciais e Zonas Exclusivamente Residenciais 1 
(áreas destinadas exclusivamente ao uso residencial com predominância de lotes de médio porte), 
indicando seus agricultores como moradores da região. Tal fato também evidencia os objetivos da horta 
que são principalmente sociais. 

 
4.4.4.4. Horta da FMUSP 

A Horta da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) foi criada em 2013, durante a comemoração da 
semana do meio ambiente. A partir da sociedade criada por um grupo de 22 funcionários do complexo 
da Faculdade de Medicina, Hospital do Coração e do Instituto do Coração, a horta foi construída. Os 
alunos da Medicina e docentes iniciaram a horta utilizando-se de oito bombonas de 200 litros (barril 
aberto ao meio), em um terreno cimentado de 520 metros quadrados da FMUSP, sem uso até então. Os 
agricultores da horta são os utentes do complexo médico em questão. 

 
Figura 69 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta da FMUSP 

A horta está localizada próxima da Horta do Ciclista, no bairro de Pinheiros na Avenida Doutor Arnaldo. 
Segundo o zoneamento é uma Zona de Ocupação Especial caracterizada pelo complexo da Faculdade 
de Medicina e o centros médicos. Próxima a horta se encontram Zonas Eixo de Estruturação da 
Transformação Urbana a sul de alta densidade populacional. Também é servida de boas infraestruturas 
urbanas. A divergência entre o planeado é devida a adaptação de uma cobertura do edifício em horta. 

Atualmente a horta comunitária também faz parte do grupo de Hortelões urbanos. A horta em questão é 
o local escolhido pelo grupo para desenvolver vários conceitos e atitudes sobre sustentabilidade 
colocadas na prática diária, com o envolvimento da comunidade que diariamente frequenta a FMUSP, 
auxiliando a incorporar as medidas de sustentabilidade no campus. São dadas aulas de cultivo a 
interessados utilizando o espaço como um local de formação. Desde a inauguração, a Horta da FMUSP 
foi crescendo e tornou-se referência para outras iniciativas de hortas comunitárias, na cidade de São 
Paulo. 
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4.4.4.5. Horta e Viveiro Zilda Arns 

Na região leste da cidade, a Horta e Viveiro Zilda Arns é o resultado de uma iniciativa promovida pela 
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente responsável pela distribuição de três mil mudas de 
plantas herbáceas e arbustivas. Após a ação, moradores da região resolveram apostar na prática do 
cultivo urbano e começaram a desenvolver uma estufa em uma das partes do Parque Linear. 

Através do trabalho dos voluntários a ação comunitária foi crescendo e atualmente a Horta e Viveiro 
Zilda Arns é um centro de agricultura urbana no bairro Jardim Grimaldi no extremo da região leste da 
cidade. O local da horta também é palco de eventos públicos como oficinas ambientais focado na 
educação e treinamento dos interessados em cultivar alimentos ou qualquer tipo de planta. 

 
Figura 70 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta e Viveiro Zilda Arns 

A região da horta, próxima a Avenida Sapobemba, é considerada uma periferia da cidade pelo seu 
distanciamento ao centro, porém é uma zona de alta concentração de serviços. Assim como todas as 
regiões periféricas, o Jardim Grimaldi possui uma alta concentração de moradores residentes em 
edifícios baixos e térreos. Pontos de referência da horta são o Hospital Doutor Benedito Montenegro, a 
Prefeitura Regional de Sapobemba e a Escola Estadual Aroldo de Azevedo. 

O zoneamento indica que a região onde se encontra a horta em questão é uma Zona Especial de Proteção 
Ambiental a qual a agricultura urbana pode se enquadrar, indicando coerência no urbanismo. Para 
usufruir da horta não é necessária nenhuma seleção, somente a aderência as atividades. Segundo a 
organização da horta qualquer pessoa pode participar do projeto e se beneficiar de sua produção. 

 
4.4.4.6. Horta Comunitária da Saúde 

A Horta Comunitária da Saúde é mais uma horta gerida pelo grupo dos Hortelões Urbanos. A horta foi 
iniciada por Sergio Shigeeda e outros vizinhos da região que transformaram um antigo local degradado 
em uma horta orgânica. Após a autorização da subprefeitura os fundadores realizaram um estudo do solo 
para análise da qualidade e através de resultados positivos começaram a desenvolver o projeto. 

A horta está localizada no bairro da Saúde, região de grande densidade demográfica da capital paulista. 
É também uma região caracterizada pela grande quantidade de edifícios, próxima a infraestruturas 
urbanas como metrô e vias arteriais e de alta concentração comercial. Próximos a horta encontram-se o 
Centro Universitário Estácio Campus Jabaquara, o Aeroporto de Congonhas e o Shopping Plaza Sul. 

Atualmente a horta é mantida por um grupo de vinte voluntários, porém é aberta a qualquer interessado 
não possuindo nenhum critério de seleção. A área pública está localizada numa Zona Eixo de 
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Estruturação da Transformação Urbana indicando divergência entre o zoneamento e a realidade. 
Próximo ao local de estudo são encontradas Zonas Exclusivamente Residenciais e Zonas de Corredor. 

 
Figura 71 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta Comunitária da Saúde 

 
4.4.4.7. Horta Orgânica da Tia Bela 

A Horta Orgânica da Tia Bela é uma ação individual da região leste de São Paulo criada com o auxilio 
da parceria da Organização Não-Governamental Cidades Sem Fome. Considerado a segunda maior 
organização social de São Paulo sobre agricultura urbana, a ONG é responsável pela transformação de 
terrenos públicos e particulares da Zona Leste, região periférica de São Paulo, em hortas comunitárias. 
O projeto nesta região, conhecida pela vulnerabilidade e pela carência de suas comunidades, visa 
melhorar a precária situação dos habitantes através de projetos sustentáveis de AUP, baseados em 
processos de produção orgânica. 

A horta foi inaugurada em 2013 através da iniciativa do casal Florisbela Azevedo Silva e José Aparecido 
Cândido Vieira, após um curso do Cidades Sem Fome, com a intenção de produzir apenas produtos 
orgânicos. O projeto aproveita o terreno livre ocasionado pela passagem de fios de alta tensão para a 
implantação das hortas. 

 
Figura 72 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta Orgânica Tia Bela 

O terreno foi cedido pela empresa local de eletricidade e é a atual fonte de renda dos dois fundadores da 
horta. A horta produz diferentes tipos de hortaliças e distribui sua produção a mercados locais e 
residentes próximos que buscam os alimentos diretamente de onde são produzidos. 

A horta está localizada no bairro Jardim Imperador próximo a Praça Miguel Ramos de Moura e da Escola 
Estadual Dona Pilar Garcia Vidal. A região é caracterizada principalmente por residências térreas com 



Adaptação de Espaços Públicos à Agricultura Urbana 

 

 83 

alta densidade de residentes. Próxima a Avenida Aricanduva, a região é bem servida de transportes, 
porém com uma infraestrutura urbana baixa em comparação com a média do município. 

Segundo o zoneamento, os fios de alta tensão criam uma linha de Zonas de Praça e Canteiros, indicando 
que a horta em questão está coerente com o planeamento e deve seguir como modelo para áreas parecidas 
da cidade. A prática de atividades paisagísticas próximas a torres de alta tensão é uma atividade comum 
da capital paulista, inclusive a lei direciona o uso de terrenos com essas características para atividades 
básicas como a agricultura. 

 
4.4.4.8. Hortão da Casa Verde 

O Hortão da Casa Verde, localizado no bairro da Casa Verde na região da Zona Norte de São Paulo, é 
mais uma horta gerida pelo grupo de Hortelões Urbanos. Os fundadores da horta, os paisagistas André 
Carretta e Carmen Sampaio ao avistarem um terreno abandonado buscaram os donos para a apresentação 
do projeto de revitalização através da implantação de uma horta orgânica. Após o aceite o local foi se 
transformando com a ajuda de voluntários vizinhos ao terreno. 

 
Figura 73 – Caracterização do Zoneamento e Satélite do Hortão da Casa Verde 

A horta é próxima ao Aeroporto Campo de Marte, ao Sambódromo do Anhembi e de vias importantes 
da cidade como a Avenida Brás Leme e a Marginal Tietê.  É uma região basicamente residencial com 
boa infraestrutura urbana. A horta possui 1.997 metros quadrados, tamanho esse considerável pelo local 
de implantação. 

A ação comunitária do local criou espaços de convivência dentro da horta possibilitando treinamentos, 
feiras de troca e ações sociais. O local é mantido por voluntários que se distribuem durante os dias da 
semana para manterem a horta produzindo. Assim como as demais hortas geridas pelo grupo, a horta 
não possui seleção de voluntários abrindo o local a qualquer interessado no cultivo urbano. 

Relativamente ao zoneamento, a Prefeitura de São Paulo prevê uma expansão para o local referenciando 
o terreno como uma Zona Eixo de Estruturação da Transformação Metropolitana com proximidade a 
Zonas Mistas e Zonas de Centralidade. Tal previsão não protege a horta de futuras incorporações 
imobiliárias além de não condizem com o atual uso da horta, indicando a necessidade de revisão do 
planeamento. 
 
4.4.4.9. Horta da Praça Nascente 
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Em 2013 a partir de um grupo de formação de agricultura urbana do Células da Transformação surgiu a 
Horta da Praça Nascente. Local da nascente do córrego Água Preta a Praça onde se localiza a horta foi 
palco de uma ação de reabilitação em 2013 feita pelos moradores da região criando inclusive a horta. O 
sucesso da ação foi estendido pela prefeitura que beneficiou o local com obras de renovação e 
paisagismo. 

 
Figura 74 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta Praça Nascente 

Gerida também pelo grupo dos Hortelões Urbanos a horta urbana localiza-se no bairro de Perdizes na 
região oeste da cidade numa das avenidas mais importantes, a Avenida Pompeia. A praça está próxima 
ao Hospital São Camilo e a Escola Estadual Brigadeiro Faria Lima. A região é caracterizada pela grande 
presença de residentes numa área construtivamente densa. As infraestruturas da região são boas com 
uma boa distribuição de transportes públicos e serviços. 

Os utilizadores da horta seguem os parâmetros do grupo comunitário dos hortelões abdicando dos 
critérios de seleção liberando o acesso a todos os interessados. A horta também serve de palco para 
treinamento e festivais que promovem a prática da agricultura urbana na cidade. 

O local de implantação da horta, segundo o zoneamento de São Paulo, é uma Zona Especial de Proteção 
Ambiental devida principalmente a nascente presente na praça. O planeamento se mostra coerente com 
o real. A Horta da Praça Nascente é mais um caso do poder comunitário na transformação dos espaços 
públicos paulistanos tornando-se mais um exemplo de gestão e envolvimento da sociedade civil na 
promoção do cultivo urbano. 

 
4.4.4.10. Horta das Flores 

Numa região originalmente industrial e com poucas áreas verdes, a Horta das Flores é mais uma horta 
comunitária urbana do grupo Hortelões Urbanos sem fins lucrativos. Está localizada na Praça Alfredo 
Di Cunto, na Avenida Alcântara Machado (mais conhecida por Radial Leste), atuando também como 
uma importante área com possibilidades de minimização de impactos ambientais. A horta é uma das 
únicas da região se destacando por sua raridade relativa aos entornos. 

Em sua estrutura, a Horta das Flores possui estufa, composteira e sistema de captação de água de chuva. 
Ao lado da estufa se cultiva uma agrofloresta urbana, iniciada no início do ano de 2016. O espaço 
também é utilizado pelos voluntários como palco de eventos, encontros e oficinas relacionadas a 
educação ambiental e cultivo urbano. A horta em questão também é adepta ao cultivo orgânico. 

A região da Mooca, na Zona Leste da Capital, caracterizada pela forte presença de italianos imigrados 
no século XX é uma região em transformação gerando grandes atividades imobiliárias. Possui alta 
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concentração de residentes e antigas industrias. Próximas a horta encontram-se a Escola SENAI 
Theobaldo de Nigris, a Biblioteca Affonso Taunay, o Hospital Salvalus o Estádio Conde Rodolfo Crespi 
e a estação de metrô Bresser-Mooca. 

 
Figura 75 – Caracterização do Zoneamento e Satélite da Horta das Flores 

O terreno da horta é classificado como uma Zona de Centralidade por sua importância no bairro da 
Mooca. Ao redor se encontram Zonas Mistas de serviços e a norte Zona Eixo de Estruturação da 
Transformação Urbana de forte concentração residencial. A uso do solo da horta em questão, portanto, 
não está coerente com o planeado indicando necessidade de revisão para o uso atual. 

 

4.4.5. ENTREVISTAS DO CASO PAULISTANO 

As entrevistas realizadas para o caso de São Paulo seguiram dois focos principais, respectivamente a 
caracterização dos agricultores e a participação dos grupos comunitários nas atividades voltadas a 
agricultura urbana. As entrevistas em questão foram realizadas através de ligações e vídeo chamadas 
com líderes comunitários do Grupo Hortelões Urbanos. 

Relativamente a caracterização dos agricultores paulistanos, ao contrário do que foi encontrado no caso 
do Porto, normalmente são adultos de atividade econômica funcional, porém é de se destacar a grande 
variedade de classes sociais, faixas etárias e miscigenação no respectivo caso. As entrevistas indicam 
que, por se tratar de uma atividade comunitária em grande maioria, os utilizadores das hortas em São 
Paulo buscam as mais variadas iniciativas como benefício generalizando também seus perfis. 

Os líderes comunitários do Grupo Hortelões Urbanos citaram que o poder de divulgação das plataformas 
sociais atuais possibilitou uma difusão de técnicas e, principalmente, iniciativas de grande escala 
envolvendo uma grande quantidade de interessados. Segundo os fundadores do grupo, novos membros 
são adicionados diariamente a iniciativa possibilitando uma rápida e eficiente difusão da agricultura 
urbana em São Paulo. O grupo já possui mais de 78.000 membros e está se difundindo por várias cidades 
do país. A meta, segundo os organizadores é atingir todas as regiões do país buscando uma forte difusão 
das práticas e atividades geridas pelo grupo. 

As entrevistas também questionaram o envolvimento público com as ações comunitárias desenvolvidas 
pelo grupo dos Hortelões Urbanos. Os entrevistados indicam que o único envolvimento que existe 
atualmente é da subprefeitura, faltando, portanto, uma representatividade geral da atividade por parte da 
prefeitura. Positivamente, os agricultores paulistanos indicam que existe interesse privado na divulgação 
da atividade, principalmente buscando a capitalização das atividades. 
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4.5. SÍNTESE COMPARATIVA DOS ESTUDOS DE CASO 

A comparação dos estudos de caso estudados deve levar em conta as diferentes proporções que cada 
cidade possui. Relativamente a área de estudo, o Porto apresenta-se 36,74 vezes menor do que o 
Município de São Paulo. Na mesma linha, em relação a população, a cidade brasileira apresenta-se como 
a mais populosa da américa latina com uma população 47,36 vezes maior que a cidade europeia. 

Quadro 12 – Áreas de Hortas Formais e Informais dos Estudos de Caso 

 
Tais escalas são contrárias quando se analisa as áreas de estudo. O caso portuense possui uma área total 
de hortas urbanas de 163.048 metros quadrados (91,68% da área total), enquanto o caso paulista possui 
apenas 14.797 metros quadrados (8,32% da área total). Isso ocorre principalmente pela dificuldade de 
se obter a verdadeira escala da atividade na cidade de São Paulo, justamente pela proporção de área a 
ser analisada. 

Quadro 13 – Distribuição de Áreas Formais e Informais do Porto Segundo o PDM 

 
Quando comparada a proporção da formalidade das hortas, nota-se a semelhança nas iniciativas dos 
casos estudados. O Porto possui uma maior representatividade de atividades informais caracterizadas 

 Classificação do PDM Área das Hortas Informais 
(m2)

Área das Hortas Formais 
(m2) Área Total (m2) Área em 

Porcentagem (%)

Área de Urbanização Especial 50950 0 50950 31.25%

Área Verde de Utilização Pública 19180 1170 20350 12.48%

Área de Edificação Isolada com Prevalência de 
Habitação Colectiva

10815 1050 11865 7.28%

Área de Habitação do Tipo Unifamiliar 12300 0 12300 7.54%

Área Verde Mista 11955 0 11955 7.33%

Área Histórica 2160 0 2160 1.32%

Área Verde Privada a Salvaguardar 5040 565 5605 3.44%

Área Verde de Enquadramento de Espaço Canal* 8050 0 8050 4.94%

Área de Frente Urbana Contínua em Consolidação 4450 1232 5682 3.48%

Área de Equipamento Existente Integrado em Estrutura 
Ecológica

0 32900 32900 20.18%

Área de Equipamentos Existentes 0 831 831 0.51%

Área de Frente Urbana Contínua Consolidada 0 400 400 0.25%

Total 124900 38148 163048

% 76.60% 23.40% 100.00%
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principalmente pelas antigas hortas informais periféricas, totalizando 76,97% dos casos estudados 
(Quadro 13), enquanto São Paulo, muito similar ao primeiro exemplo, possui 81,08% (Quadro 14). 

A posse do terreno apresenta oposição pelos casos estudados. Os casos da parceria LIPOR, CMP e 
Associações Sociais possuem maioria de posse particular nas hortas estudadas, totalizando 61,54% das 
hortas formais, enquanto em São Paulo todos os terrenos são de propriedade pública com adaptações a 
implantação de hortas (Cf. Quadro 15).  

Relativamente às hortas informais, a mesma oposição ocorre. O Porto possui uma elevada quantidade 
de hortas informais particulares, caracterizada pelo arrendamento pago pela manutenção dos terrenos, 
totalizando 77,78% dos casos analisados, enquanto no Brasil a doação de terras pelo setor público 
proporciona uma representação de 80,00% dos casos de hortas informais dos casos estudados (Cf. 
Quadro 15). 

O planeamento nos casos estudados apresenta nomenclaturas diferentes para funções semelhantes. No 
caso português a regulamentação, caracterizada pela carta de qualificação do solo, equivale à Lei 
16.402/16 do Zoneamento da cidade de São Paulo. 

Em relação aos agricultores, nota-se uma grande disparidade nas categorias etárias e raciais, porém 
acompanhadas pelo Censo com uma ligeira intensidade superior à média de idosos no caso português. 
No caso da idade, os utilizadores do Porto em grande maioria são idosos reformados que utilizam a 
prática como meio de subsistência e por tradição. Os utilizadores de São Paulo, caracterizados 
principalmente pelo grupo Hortelões Urbanos, são miscigenados de diferentes faixas etárias. 

O tipo de cultivo da comparação apresenta primordialmente orgânico nos dois casos. Os benefícios por 
sua vez apresentam grande diversidade em ambos casos, divididos proporcionalmente no reforço 
económico, social como os principais. 

Quadro 14 – Distribuição de Áreas Formais e Informais de São Paulo Segundo o Zoneamento 

 

As potencialidades dos casos do Porto e São Paulo são, respectivamente o auxílio do setor público 
portuense e o neoliberalismo social paulistano. O caso português, portanto, conta com o reforço das 
atividades voltadas à agricultura urbana pela Câmara Municipal da Cidade do Porto, o que transforma a 
cidade num exemplo de gestão, porém a falta de movimentação da comunidade ainda não ativa 
completamente as valências sociais abrangentes que a atividade proporciona. 

Classificação do Zoneamento Área das Hortas Informais 
(m2)

Área das Hortas 
Formais (m2) Área Total (m2) Área em 

Porcentagem (%)

Zona Especial de Interesse Social 0 1600 1600 10.81%

Zona Mista Ambiental 0 300 300 2.03%

Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana 2440 200 2640 17.84%

Zona Mista 0 700 700 4.73%

Praça / Canteiro 4140 0 4140 27.98%

Zona de Ocupação Especial 520 0 520 3.51%

Zona Especial de Proteção Ambiental 1500 0 1500 10.14%

Zona Eixo de Estruturação da Transformação 
Metropolitana 1997 0 1997 13.50%

Zona de Centralidade 1400 0 1400 9.46%

Total 11997 2.8 14797

% 81.08% 18.92% 100.00%
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Quadro 15 – Proporção de Hortas Formais e Informais, Particulares e Públicas  

 
Relativamente às políticas, o caso europeu se completa com a as valências paulistanas que, ao contrário 
do Porto, possui grande atividade nos movimentos sociais da cidade. O município de São Paulo possui 
políticas neoliberais que possibilitam a movimentação civil na adaptação de espaços públicos facilitando 
e tornando rápidas as inovadoras atividades verdes necessárias para as próximas décadas. 

O contrário também se aplica. O caso paulistano apresenta grande deficiência, apesar das iniciativas do 
PROAURB, na gestão pública para o crescimento da agricultura urbana. A comparação, portanto, indica 
que unificando os pontos positivos de cada caso é possível montar um exemplo de boa gestão e de 
iniciativas para a agricultura urbana com ainda uma necessidade de reforço do planeamento. 

 

4.6. PROPOSTA PARA POTENCIALIZAR A AUP NO PORTO 
É de se observar que a AUP na cidade do Porto é uma atividade em crescimento. Desde o início do 
Projeto Horta à Porta a atividade vem sendo reforçada por parcerias principalmente com o enfoque nos 
benefícios sociais e econômicos, apesar da fundação do programa ser baseada na recuperação ambiental. 
A eclosão do programa indica que o melhor vetor para o sucesso do programa é o agricultor. 

Quadro 16 – Distribuição de Áreas das Hortas Urbanas do Porto Existentes segundo o PDM 

 
Para que esse vetor de mudança tenha possibilidade de praticar o cultivo urbano, o planeador deve 
resguardá-lo e incentivá-lo. Partindo do agricultor, o planeamento da cidade deve ser voltado para a 
necessidade de seus cidadãos. A partir de uma política neoliberal deve se garantir o uso da terra aos 

Qnt. % Qnt. % Qnt. % Qnt. %

Porto 8 61.54% 5 38.46% 13 7* 77.78% 2* 22.22% 9

São Paulo 0 0.00% 4 100.00% 4 2 20.00% 8 80.00% 10

Total 8 47.06% 9 52.94% 17 9 47.37% 10 52.63% 19

*Valores Considerando Hortas em Ocupações Mistas como Divididos Igualmente

Total Total

Hortas Formais Hortas Informais
Estudo de 

Caso Particulares Públicas Particulares Públicas
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agricultores de forma regulamentada ativando a sociedade civil a apropriar-se da prática como o exemplo 
paulistano estudado. Também deve ser revisado o PDM garantindo um parcelamento do solo destinando 
áreas à agricultura urbana com devidas obras de infraestrutura. Para a manutenção e fiscalização da 
atividade também são necessários órgãos públicos administrativos visando as boas práticas e sucesso do 
programa através de um acompanhamento próximo. 

Quadro 17 – Crescimento de Registros de Alojamentos Locais no Porto e Lisboa de 2012 a 2017 

 
Fonte: RNAL – Registro Nacional de Alojamento Local 

O PDM deve regularizar as atuais ocupações da cidade, sendo cerca de 48,37% da área total hortas 
implantadas em qualificações do solo condizentes com o planeado (Cf. Quadro 16), adotando as Áreas 
Verdes de Utilização Publica, Equipamentos Existentes Integrados a Estrutura Ecológica, Verdes 
Privadas a Salvaguardar, Verdes Mistas e Verdes de Enquadramento de Espaço Canal como áreas que 
possibilitem atividades de agricultura urbana. Os demais 51,63% devem ser revistos buscando uma boa 
e correta distribuição condizente com os usos prioritários das áreas. 

Quadro 18 – Valor Total de Registros de Alojamentos Locais no Porto e Lisboa de 2012 a 2017 

 
Fonte: RNAL – Registro Nacional de Alojamento Local 
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Quadro 19 – Valor Médio das Vendas por m² de Alojamentos Familiares no Porto 4ºT 2017 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 

O PDM deve também ampliar a rede de áreas agrícolas produtivas em todas as regiões da cidade 
buscando a distribuição ausente dentre as hortas estudadas neste trabalho, considerando um novo 
levantamento numa escala micro mais detalhada. Aliada a esta proposta devem ser consideradas também 
as hortas informais, fundamentais para a distribuição dos benefícios da AUP no Porto legalizando suas 
atividades e áreas com os mesmos critérios das demais hortas incoerentes. 

Reforçando a proposta de resguardar as áreas agricultáveis (principalmente das hortas informais), é de 
se observar que a cidade do Porto vem perdendo espaços livres possíveis para a agricultura. Segundo 
dados do Registro Nacional de Alojamentos Locais (RNAL), a cidade do Porto vem ganhado 
alojamentos em todas as freguesias. A partir da lei que exige que plataformas eletrônicas como o Airbnb 
e Booking apresentem o número de licença de cada anúncio, em abril de 2017, os números aumentaram 
drasticamente, indicando o aumento do turismo e consequente aquecimento econômico da cidade (Cf. 
Quadro 18). 

Outro dado importante é o crescimento do valor imobiliário das vendas por metro quadrado no Porto 
que vem crescendo. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) o valor mediano do Porto já 
ultrapassa os 1.500 euros por metro (Cf. Quadro 19), valor esse muito superior aos anos anteriores. Tais 
fatos evidenciam que a previsão de áreas agriculturáveis asseguradas pelo PDM é fundamental para que 
as hortas sobrevivam ao crescimento econômico, demográfico e imobiliário da cidade. 

Propõem-se também a ampliação da rede de hortas urbanas do programa Horta à Porta distribuindo 
linearmente a oportunidade de cultivo para todas as regiões e moradores do Porto. Analisando a 
disposição das hortas urbanas no Porto, nota-se a ausência de hortas nas freguesias centrais de Santo 
Ildefonso, Miragaia e Vitória. Também é proposta a ampliação da rede de hortas das freguesias de 
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Campanhã, Paranhos, Cedofeita e Massarelos devido às suas extensões territoriais e concentração de 
espaços livres para a adaptação. 

É de se analisar também que, apesar da divulgação voltada às camadas mais carentes e idosas, a prática 
da AUP deve ser destinada a todos os cidadãos uma vez que sua multidisciplinaridade beneficia todas 
as camadas sociais. Para isso, o poder público deve prestar apoio na promoção da atividade, afim de 
reforçar o número de praticantes e ativar o cultivo espontâneo por toda a cidade de forma mais 
organizada e integrada. Indica-se, também, a criação de uma rede de monitoramento para a elaboração 
de uma cadeia produtiva integrada curta que possibilite uma maior variedade de alimentos e consequente 
segurança alimentar a população da Cidade do Porto.  

O sucesso do programa deve ser medido através da análise da produção e adesão do programa através 
de balanços econômicos e estatísticos analisados pela rede de monitoramento citada anteriormente. Em 
caso de êxito, programas de ampliação devem ser desenvolvidos, como por exemplo a criação de parques 
agrícolas, mercados orgânicos locais e licitações de projetos inovadores para fins de produção e cultivo, 
assim como os estudos de caso analisados anteriormente. 
 
4.7. PROPOSTA PARA POTENCIALIZAR A AUP EM SÃO PAULO 
As políticas de AUP em São Paulo são claramente neoliberais possibilitando grade liberdade à sociedade 
civil de intervenção nos espaços públicos, porém, conforme indicado anteriormente por While, Jonas e 
Gibbs (2004), é necessária uma maior ação do estado para a direção do crescimento do movimento de 
agricultura urbana. A direção neste caso se deve principalmente pela divulgação da atividade com o 
reforço da regulamentação e criação de locais destinados a atividade. 

 

 

 

Quadro 20 – Crescimento Construtivo de São Paulo de 1930 a 1980 

 

Fonte: Folhapress 
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Quadro 21 – Crescimento Construtivo de São Paulo de 1990 a 2010 

 

Fonte: Folhapress 

A densidade construtiva de São Paulo e seu exponencial crescimento tornam necessária medidas rápidas 
para a manutenção das áreas já implantadas como o caso do Hortão da Casa Verde que já é um terreno 
procurado por construtoras para a futura implantação de um edifício residencial. Segundo o IBGE (2017) 
a população do município cresceu em sete anos 7,6% (853.417 habitantes), ritmo abaixo das últimas 
décadas, porém considerando os números absolutos é um crescimento expressivo. 

Acompanhando o crescimento habitacional, a densidade construtiva da cidade é um obstáculo à 
agricultura urbana, uma vez que a expansão das incorporações limita os terrenos livres, possíveis locais 
de implantação de hortas. Segundo o levantamento realizado pela Folhaspress (Cf. Quadro 20) em 2017 
a partir dos Impostos Prediais (cerca de 1,5 milhões de registros), nota-se um expressivo aumento 
espacial da cidade em relação às construções desde a década de 30 com uma atual periferização devida 
à falta de espaços próximos ao centro. 

As medidas necessárias para a manutenção das hortas urbanas em São Paulo devem também auxiliar os 
casos de hortas adaptadas como os casos das Hortas do Centro Cultural de São Paulo e FMUSP, 
buscando o reforço da atividade através de incentivos fiscais a iniciativas parecidas com os casos citados 
voltadas a agricultura urbana. 

As demais hortas analisadas no caso paulistano indicam a necessidade de uma revisão no zoneamento 
que difere em 40,14% do planeado pelo zoneamento (Cf. Quadro 23), contando com uma adaptação de 
Zonas de Praça e Canteiros, Zona Mista Ambiental e Zonas Especiais de Proteção Ambiental como 
possíveis cenários regulamentados às hortas urbanas. A divergência se deve principalmente pela falta de 
importância dada para a atividade nas últimas décadas, cenário esse que deve ser revertido para o sucesso 
da agricultura urbana em São Paulo. Também devem ser analisados os demais casos que totalizam 
59,86% da área total estudada, buscando uma maior coerência entre o zoneamento e o real. 

A proposta para o caso de São Paulo busca corrigir a ausência do setor público na promoção da 
agricultura urbana associando o reforço do planeamento para a garantia na manutenção das áreas já 
utilizadas como hortas urbanas e ampliação dessas zonas agrícolas urbanas. A partir do modelo criado 
baseado nos projetos analisados anteriormente é proposta a adição de Zonas de agricultura urbana no 
zoneamento de São Paulo. 
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Somada adequação do zoneamento é proposta a busca de parcerias entre poder público e setor privado 
para a busca de novos vetores para o crescimento da prática. A proximidade da PPP proporciona um 
maior controle legal da prática guiando desde o princípio a atividade aos moldes corretos. Para o sucesso 
da implantação deste projeto, similar ao Horta à Porta do Porto, deve se associar o PROAURB a 
atividades de monitorização e promoção da prática buscando parcerias privadas para a implantação de 
novas hortas em São Paulo. Deve ser estudada também a possibilidade de transformar terrenos 
abandonados ou impossibilitados (como o caso da Horta Orgânica da Tia Bela) para a implantação de 
hortas urbanas. 

Quadro 22 – Década de Construção dos Atuais Edifícios de São Paulo 

 

Fonte: Folhapress. Dados Obtidos até o ano de 2017. Tendência de totalizar 4% até o final da década. 

Quadro 23 - Distribuição de Áreas das Hortas Urbanas de São Paulo segundo o Zoneamento 

 

Assim como na proposta do Porto, o sucesso do programa deve ser medido através da análise da 
produção e adesão dos novos agricultores através de balanços econômicos e estatísticos. Em caso de 
êxito, programas de ampliação devem ser desenvolvidos, como os exemplos já citados de criação de 
parques agrícolas, mercados orgânicos locais e demais iniciativas do mercado verde estimulando o 
cultivo para as cadeias de produção curtas. 
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5 
CONCLUSÃO 

 
 
5.1. CONTRIBUTO PARA A DEFINIÇÃO DE UM MODELO DA AUP  

Baseado nos casos apresentados com diferentes implantações, proporções, políticas e objetivos é traçado 
um plano básico para a implantação da agricultura urbana nas cidades através de medidas voltadas ao 
planeamento urbano e políticas urbanas. As análises anteriores indicam que para se criar um modelo se 
deve atingir diferentes tipos de iniciativas e principalmente incentiva-las para o crescimento natural que 
os próprios benefícios geram no caso do cultivo urbano. 

Partindo de uma divulgação da atividade e possibilitando a ação liberal dos interessados a prática cresce. 
Aliada a promoção, a ação liberal deve ser focada na adoção de espaços públicos por interessados através 
da legitimação legal e fiscal das autoridades locais como juntas de freguesia ou subprefeituras. A 
legitimação deve ser feita através de leis que tratem da gestão participativa de praças públicas, canteiros, 
parques e terrenos desocupados em conjunto com a municipalidade liberando a transformação ou 
adaptação desses espaços em hortas comunitárias ou demais atividades voltadas para a agricultura 
urbana. 

Além do neoliberalismo, outra estratégia política que deve ser associada ao modelo em questão é a busca 
de parcerias entre os governos locais e particulares, reforçando a distribuição de atividades e locais para 
diferentes camadas sociais. Tal medida fortalece a distribuição da prática a todos os interessados. O 
papel das parcerias é reforçado principalmente em atividade voltadas a camadas mais carentes da 
população onde a falta de poder econômico dificulta a inovação, direcionando, portanto, as parcerias 
principalmente aos benefícios sociais e econômicos.  

A garantia de todos os projetos criados e a serem criados necessita resguardo legal possibilitando a 
verdadeira adesão da prática. Para isso é necessário regulamentar os locais de cultivo além de 
principalmente garanti-los. A proposta do modelo, seguindo os recentes exemplos de revisão dos usos 
do solo, é criar zonas urbanas agrícolas pela cidade garantidas pelos Planos Diretores Municipais e 
zoneamentos. Através do PDM a agricultura urbana se perpetua como uma atividade citadina 
fundamental para o futuro das cidades e o bem-estar de seus habitantes. 

A combinação dessas atividades cria não só uma nova cultura urbana, mas também um novo mercado. 
Esse mercado também deve ser previsto pelas políticas públicas. A previsão deve contar com incentivos 
para a produção das cadeias de produção curtas tornando os produtos orgânicos cultivados urbanamente, 
competitivos. Os incentivos fiscais também devem resguardar a produção tornando-a mais competitiva. 
Diante a tais fatos, também devem ser estudadas reduções fiscais relativas aos impostos territoriais onde 
as hortas se perpetuam. 
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A produção e comercialização também devem ser fiscalizadas afim de garantir a melhor prática. Diante 
a tais fatos, devem ser criados órgãos públicos de fiscalização e monitoração da produção e 
comercialização, garantindo a segurança alimentar dos consumidores e a prática correta na produção. 

O sucesso das medidas criadas deve ser acompanhado de reforços infraestruturais para a comercialização 
dos produtos provenientes da agricultura urbana, portanto, por fim, devem ser estudas implantações de 
mercados voltados à comercialização dos produtos orgânicos próximos aos locais de cultivo 
incentivando a atividade e a troca de experiências e produtos por parte dos produtores. 

 

5.2. CONCLUSÕES GERAIS 
O cenário político, no qual se insere a agricultura urbana, apresenta evolução, porém, assim como todas 
as medidas associadas a adaptação cultural e econômica aos desafios ambientais da atualidade, encontra 
defasagem. A urgência na correção da sustentabilidade deve ser tratada com maior importância pelas 
administrações políticas para que a sociedade enfrente corretamente as mudanças comportamentais 
cotidianas necessárias, garantindo a saúde e sobrevivência das futuras gerações. 

O reforço das práticas e regulamentações da agricultura urbana é fundamental para o futuro das cidades. 
A quebra iminente dos sistemas econômicos urbanos aponta para a revisão das atuais politicas traçando 
planos para a recuperação de espaços verdes agriculturáveis na busca de transformar nossas cidades em 
ambientes resilientes e sustentáveis. 

A importância política para a evolução da prática é encontrada em todos os casos estudados. A reinserção 
da atividade agrícola no meio urbano depende da vontade política e para que ocorra é fundamental o 
envolvimento social na reivindicação dessa necessidade. Sem a pressão coletiva e a organização do 
eleitorado, a tradução política das regulamentações voltadas a agricultura urbana necessárias se perdem, 
postergando o crescimento da atividade. 

O monitoramento também é fundamental para o sucesso da atividade, ainda mais em fases iniciais. 
Fundamentalmente a agricultura urbana é regularizada pelo poder público, evidenciando mais uma vez 
o importante papel das políticas. Através da aproximação e do ensino, é possível direcionar a atividade 
as boas práticas, possibilitando o alcance dos benefícios citados. O monitoramento permite também a 
comercialização dos produtos excedentes capitalizando a agricultura urbana, característica importante 
para o crescimento da prática. 

A participação política também deve ser complementada pelo individual o qual, garantido por um 
sistema neoliberal, é responsável pela ativação social das necessidades coletivas. O neoliberalismo 
facilita o crescimento da atividade possibilitando uma aproximação entre os órgãos públicos e a 
população local vencendo barreiras burocráticas que atrasam a implantação de novas iniciativas da 
sociedade civil. Como no exemplo paulistano, apesar de liberal, o sistema deve possuir um controle 
público garantindo a monitorização das licenças e práticas garantindo a correta atividade. 

O neoliberalismo também possui fraquezas, caracterizadas principalmente pelo conflito entre os 
interesses comunitários e individuais. As transformações públicas legalizadas pelas licenças públicas 
devem seguir uma série de preceitos que garantam o bem-estar comunitário possibilitando uma 
adaptação que beneficie a todos os usuários do terreno.  

Importante também a avaliação dos agricultores urbanos que, apesar da forte iniciativa dos programas 
em setorizar a atividade a camadas mais idosas da população, devem ser diversificados. Se analisarmos 
o tempo necessário juntamente com a capacidade técnica os idosos realmente são os mais propícios a 
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executarem o cultivo, porém exemplos de partilha possibilitam uma melhor divisão das atividades 
reforçando o trabalho coletivo. 

Relativamente a revisão bibliográfica, nota-se a divisão de dois contextos que moldam a prática na 
atualidade. Os cenários políticos e culturais de cidades subdesenvolvidas caracterizam a agricultura 
urbana como uma atividade complementar a economia, reflexo de uma cultura agrária onde a produção 
normalmente fornece subsistência. As políticas das cidades desenvolvidas busca, por sua vez, uma 
compensação das fortes atividades industriais e desertificação urbana, reintroduzindo a atividade como 
um reforço ecológico e social. 

Apesar dessa divisão, a multidisciplinaridade do tema possibilita uma difusão em ambos casos a 
pequenos movimentos que diversificam os benefícios da atividade. A importância dada a 
sustentabilidade, principalmente no meio urbano, criou uma nova frente inovadora que busca soluções 
para a falta de proximidade entre a produção de alimentos e os consumidores. Os casos estudados 
apontam para uma forte iniciativa privada na busca da resiliência das cidades que busca inovar 
acelerando o processo de adaptação da atividade ao meio urbano. É fundamental que os interesses 
privados sejam incentivados pelo poder público mantendo a importância da inovação para a quebra das 
barreiras físicas e territoriais que a agricultura sofre atualmente. 

A análise dos casos do Porto e São Paulo apontam inicialmente a uma divergência contextual grande, 
porém suas valências e ausências cruzadas justificam a escolha. Os cenários opostos indicam que o 
reforço da atividade deve ocorrer de forma conjunta envolvendo todos os setores e principalmente 
liberando a sociedade civil que praticamente molda e encaminha a atividade. O planeamento é 
fundamental para a evolução da atividade agrícola urbana nos dois casos, indicando uma falta de 
envolvimento político. Não existem ligações entre as atuais gestões municipais das cidades estudadas e 
o planeamento evidenciando uma das principais falhas administrativas da agricultura urbana. 

Apesar da inexistência da gestão urbanística relativa à agricultura urbana, a prática apresenta 
crescimento em ambas as cidades, fato esse que mais uma vez indica incoerência política referente ao 
tema. A busca de novos locais cresce assim como as próprias hortas. A própria falta de neoliberação 
trava o processo no caso portuense, porém, contrariamente, em São Paulo o movimento verde crescente 
está difundindo a atividade que cada vez mais necessita uma regulamentação e uma organização 
espacial. 

As administrações públicas devem basear-se na unanimidade da prática da agricultura urbana, que 
através de todas as frentes apresenta benefícios aos cidadãos. A atividade é capaz de reforçar a qualidade 
de vida do ambiente urbano possibilitando uma maior harmonia entre as densas cidades e o ecossistema. 
Tal valia abastece a necessidade atual e futura da aproximação ecológica dos nossos costumes na busca 
de um equilíbrio entre o sistema económico e urbano. 

O planeamento, de uma forma geral, precisa assumir um papel mais atuante referente a distribuição 
espacial destinada a agricultura urbana. Através do poder regulador, o planeamento deve garantir 
espaços, cada vez mais raros, a atividade do cultivo urbano para que no futuro os sistemas produtivos 
urbanos funcionem como respiros e aproximem os alimentos dos consumidores. O planeamento deve 
anteferir, também, uma nova consciência construtiva que priorize a harmonia das edificações às 
necessidades ecológicas. 

Por fim, conclui-se que os atuais cenários urbanos já indicam para o fortalecimento da agricultura urbana 
mesmo na falta do envolvimento político. O passado já indica que a exclusão dos sistemas agrícolas 
urbanos não é benéfica a resiliência das cidades, portanto é fundamental uma rápida e correta adaptação 
das crescentes inciativas às políticas urbanas atuais. 
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5.1. RECOMENDAÇÕES 

A coleta de informações e as lacunas encontradas durante o estudo indicam futuras recomendações para 
a evolução da discussão em questão. Sendo assim, aponta-se a necessidade da criação de medidas 
empíricas capazes de avaliar os impactos urbanísticos, sociais, econômicos e ambientais da prática da 
agricultura urbana, fortalecendo a argumentação da indispensabilidade da atividade nos sistemas 
urbanos. 

A análise também indica a desconexão entre o planeamento e a atividade agrícola urbana, 
consequentemente recomenda-se uma ligação entre as hortas estudadas e as estruturas ecológicas da 
cidade buscando uma visão espacial coerente. 

Para estudos futuros recomenda-se também a avaliação total das dinâmicas voltadas ao cultivo urbano 
nas cidades estudadas, buscando uma visão geral que a atividade possui. A avaliação deve ser somada a 
uma caracterização do mobiliário das hortas estudadas buscando classificar em cada localidade as 
infraestruturas disponíveis assim como também os acessos e facilidades. Recomenda-se uma maior 
aproximação aos grupos comunitários buscando uma escala mais aproximada a realidade. A abrangência 
possibilita a criação de um plano coerente e focado para o reforço da agricultura urbana. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Legendas do PDM do Porto. Qualificação do Solo. 
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Anexo 2 – Censo 2011 do Município do Porto.
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Anexo 3 – Legenda do Zoneamento de São Paulo. 
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Anexo 4 – Tabela Comparativa de Estudos de Caso (Parte 1) 

 

 

 

 



Adaptação de Espaços Públicos à Agricultura Urbana 

 

 116 

Anexo 5 - Tabela Comparativa de Estudos de Caso (Parte 2) 
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