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1. Resumo 

O projeto aborda os processos da agricultura urbana e periurbana na cidade de 

São Paulo, com enfoque no estudo da expansão das hortas comunitárias, por meio 

de seu mapeamento, análise das condições de uso, público envolvido e os benefícios 

proporcionados a cidade, ao meio ambiente e ao indivíduo.  

Também se discute as diferenças entre sustentabilidade e permacultura, pois são 

termos que possuem intencionalidades comuns, mas são divergentes em questão de 

abordagem e tratamento do meio ambiente em relação ao ser humano. Esse 

comparativo é imprescindível, uma vez que a prática de agricultura urbana está 

inserida nos dois contextos e envolve a relação do homem com o meio, além de 

integrar e interagir com outras ocorrências como o manejo das águas, florestas, 

emissão de gases, cidades, relações socioeconômicas, políticas, entre outros.  

Palavras-chave: São Paulo; Agricultura; Hortas; Sustentabilidade; Permacultura. 

2. Introdução 

Alimentar as cidades atualmente é um grande negócio, mas de acordo com 

Carolyn Steel (2013), é necessário estar no final da cadeia de produção para lucrar. 

O poder da indústria alimentícia tira cada vez mais o encargo dos fazendeiros nesse 

aspecto, passando para aqueles que controlam a cadeia de abastecimento. Em 1996, 

o especialista em política alimentar Marion Nestle expôs que meros 20% dos lucros 

dos alimentos produzidos nos Estados Unidos iam direto para os produtores; o resto 

era destinado a mão de obra para empacotamento, transporte e propaganda. 

A indústria alimentícia, desde sua consolidação, contribuiu para o barateamento e 

produção de alimento em grande escala, mas aliado ao agronegócio moderno, torna 

a produção agrícola irrelevante no processo. Steel (2013) explica que alimentos 

básicos como os grãos e a batata, tornaram-se mercadorias tão comuns e sem valor, 

que muitas vezes seus produtores são pagos a menos do que valem para seu cultivo. 

Os preços de venda são definidos por comerciantes que quase não tem relação com 

estes produtos. 

Até o século XIX, o alimento e o solo em que ele é produzido determinaram como 

as cidades foram moldadas e como elas poderiam crescer. Mas as ferrovias 

permitiram que esse crescimento ocorresse de modo desordenado; para qualquer 

lugar e em qualquer dimensão. Foram responsáveis por quebrar a restrição existente 

para o crescimento urbano, deixando de lado barreiras geográficas. Da expansão 

formaram-se os subúrbios, que se conurbaram, tornando as áreas urbanas maiores e 



diminuindo, consequentemente, as áreas de produção rural. Com esse processo, os 

novos habitantes esperam ser alimentados, desvencilhando-se do consumo dos 

produtos oriundos de fora dos seus limites. 

Em 1950, 29% da população mundial habitava as áreas urbanas. Em 

1965, essa mesma população já era de 36%; em 1990, 50% e até 2025 

poderia ser pelo menos 60%. A taxa anual de crescimento da população 

urbana no mundo entre 1965 e 1980 foi de 2,6%, mas entre 1980 e 1990 

essa taxa foi de 4,5%. A quase totalidade do crescimento atual ocorre 

nos países pobres; por definição, aqueles com menos recursos e menor 

capacidade de eliminar o lixo urbano de forma adequada (ROGERS; 

1997: III).  

Esse processo gera alto grau de urbanização das cidades e resulta em problemas 

como a falta de oportunidade de trabalho, insegurança alimentar, especulação 

imobiliária e ocupação irregular das populações de baixa renda em territórios 

informais, colocando em risco a vida e o meio ambiente. 

Em São Paulo, esse fenômeno de crescimento foi vinculado ao contexto de 

industrialização entre 1950 e 1980, com pouco envolvimento do setor público em sua 

organização e regulamentação. Nesse período, houve um intenso processo de 

migração (rural-urbano), principalmente da região Nordeste para a Sul do Brasil, 

resultando em  um padrão de urbanização em que quase nenhum investimento em 

infraestrutura existia para apoiá-lo. 

Diante desse cenário, a Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) ganhou força de 

forma multidimensional, visto que trouxe novas perspectivas para um 

desenvolvimento mais sustentável, não só em São Paulo, mas em diversas capitais 

do mundo que estão sujeitas às problemáticas da urbanização descontrolada. É 

definida por Alain Santandreu e Ivana Lovo (2007) como uma prática que inclui a 

produção, a transformação e a prestação de serviços, de forma segura para gerar 

produtos agrícolas (hortaliças, frutas, plantas medicinais, ornamentais, cultivados ou 

advindos do agro extrativismo, etc.) e pecuários (animais de pequeno, médio e grande 

porte) voltados ao auto consumo, trocas, doações ou comercialização, (re) 

aproveitando-se, de forma eficiente e sustentável, os recursos e insumos locais (solo, 

água, resíduos, mão de obra, saberes, etc.).  

3. Objetivos  

O intuito do projeto é explorar a abrangência da agricultura urbana e periurbana, 

assim como suas definições. Promover a compreensão de como as hortas urbanas 

fomentaram projetos mais robustos pela cidade, a partir do estudo da fundação de 



associações como Cidades Sem Fome e COOPERAPAS, que objetivam o 

desenvolvimento da AUP no município, por fim, analisar como a prática pode ser uma 

forma de tratamento dos problemas causados pela urbanização descontrolada e como 

esses problemas podem ser amenizados com a produção de alimentos e a 

subsistência dentro dos limites da mancha urbana. 

4. Metodologia 

O desdobramento da pesquisa foi feito por meio da leitura e resenha de autores 

que discutem o fenômeno da agricultura urbana, a dinâmica dos centros urbanos, o 

desenvolvimento tecnológico em prol da sustentabilidade das cidades, a permacultura 

e literaturas referentes a técnicas de manejo de hortas urbanas.  

Essa metodologia culminou na identificação e mapeamento de hortas comunitárias 

localizadas na cidade de São Paulo e em visitas de campo para identificação de seu 

processo de desenvolvimento, manutenção e relação produtiva. A seleção de alguns 

casos para visitação, levou ao aprofundamento do estudo e análise dos parâmetros 

que culminaram a criação sua implantação nos bairros. O conhecimento individual de 

cada projeto promoveu compreender que cada um dos casos ocorreu por motivos 

diversos, mas passaram a ter a mesma finalidade, que é a de educação ambiental.  

5. Desenvolvimento 

A AUP é definida previamente por outros autores como Luc Mougeot (2000), que 

a considera uma indústria localizada a margem ou dentro de uma cidade pequena, 

grande ou uma metrópole, que cresce e aumenta, processa e distribui diversos 

produtos alimentícios ou não alimentícios, além de necessariamente (re) utilizar a 

matéria prima e mão de obra do perímetro urbano e, em retorno, abastece-lo em maior 

escala.  

Mougeot (2000) caracteriza as determinantes em que se baseiam as definições de 

AUP: tipo de atividade econômica (categorias e subcategorias de produtos 

alimentícios e não alimentícios); caráter da localização (tipos de áreas em que é 

praticada); e tipos de sistemas de produção (destino e escala da produção). 

A agricultura urbana possui tantas definições como locais de implantação 

(pequenos a grandes terrenos, espaços públicos, cobertura de edifícios, abaixo das 

linhas de transmissão, etc.) à medida que se adapta e se modifica ao meio e a 

demografia, como explica Charles Lesher (2009). Além de contribuir o melhoramento 

da segurança alimentar e saúde pública, é um método que favorece as relações do 

meio urbano com o meio ambiente e pode ser articulada à administração dos lixos 



sólidos, desperdício de água, planejamento do uso da terra e até a diminuição da 

pobreza. 

A AUP pode ser vista como uma atividade de subsistência, a partir do momento 

que a produção é utilizada como uma resposta à dificuldade ao acesso e poder de 

compra do alimento. Se torna uma alternativa economicamente viável na promoção 

do consumo de alimentos frescos e nutritivos, principalmente para as populações que 

residem em assentamentos informais, uma vez que ao produzir no próprio local, 

excluem-se intermédios como transporte, armazenamento frio, processamento e 

embalagem, que acarretam gastos. 

A partir desse princípio, a agricultura urbana e periurbana é uma fonte alternativa 

de renda, que contribui para o desenvolvimento socioeconômico local e inclusão social 

da sua população. Esses benefícios alavancam a produção de insumos agrícolas 

essenciais (como pesticidas orgânicos, coleta e compostagem de resíduos urbanos, 

viabilização do abastecimento e reutilização de água), o processamento artesanal e 

comercialização.  

Em 2007, foi realizada uma pesquisa pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), com o intuito de identificar e caracterizar iniciativas de AUP 

nas regiões metropolitanas do Brasil. Foram reconhecidas mais de 600 iniciativas e, 

de acordo com os autores Alain Santandreu e Ivana Lovo (2007), 75% delas localizam-

se nas capitais das regiões metropolitanas, o que representa uma característica 

importante da AUP no Brasil, pois as capitais concentram importantes contingentes 

da população, falta de solo e porcentagens elevadas de urbanização. 

Outras questões importantes são favorecidas, como o uso das águas residuais 

para irrigação, incentivando seu tratamento e a atenuação do despejo irregular em 

recursos hídricos. Estes, preservados à medida que a prática agrícola urbana e 

periurbana sucede como método de contenção da mancha urbana sobre os 

mananciais que abastecem a cidade. Sendo assim, essa produção torna as cidades 

“espaços ambientalmente produtivos, tratando não apenas com alimentos locais, mas 

também com problemas como redução de gases de efeito estufa (CO2), melhoria da 

qualidade e umidade do ar, filtragem de ruído e biodiversidade” (VILJOEN et al.; 2005: 

11). 

Carlos Leite (2012) discorre que, sob o prisma do desenvolvimento urbano 

sustentado, voltar a crescer para dentro da metrópole e não mais expandi-la é um 

aspecto altamente relevante: reciclar o território é mais inteligente que substituí-lo. 



Reestrutura-lo produtivamente é possível e desejável no planejamento estratégico 

metropolitano, de forma que regenerar produtivamente territórios metropolitanos 

existentes deve ser face da mesma moeda dos novos processos de inovação 

econômica e tecnológica. 

Em 2002, a aprovação do Plano Diretor Estratégico – PDE (Lei Municipal 

13.430/2002) determinou que todo território paulistano seria considerado urbano, 

embora existissem ainda áreas com características rurais, principalmente na zona sul, 

e um número significativo de lotes e glebas que continuaram a ser tributados pelo 

Imposto Territorial Rural (ITR). Mas com o surgimento de grupos ativistas, que 

construíram uma opinião pública ao decorrer da implantação desse plano, garantiram 

que em 2014 na aprovação do atual Plano Diretor Estratégico – PDE (Lei Municipal 

16.050/2014), fosse novamente considerada a existência da zona rural, que abrange 

uma área de 445km², correspondentes a quase 30% da área total da cidade. Nos 

perímetros delimitados como rurais somente é permitida a instalação de usos 

compatíveis com o desenvolvimento rural sustentável, não sendo admitidos 

parcelamentos urbanos. (CMDRS; 2016: 7) 

Essa mudança impulsionou a criação de diretrizes que correlacionam as zonas 

rural e urbana, utilizando como vínculo a produção agrícola no meio urbano. André 

Biazoti (2016) comenta sobre a criação da Lei nº 16.140/2015, que visa o 

fortalecimento da agricultura familiar, do empreendedor familiar rural local e a 

obrigatoriedade de inclusão de alimentos orgânicos ou de base agroecológica na 

alimentação escolar do sistema municipal de ensino.  

No Artigo 18, da Lei 16.402/2016, a agricultura urbana também é colocada como 

método de conservação da paisagem e como uma das atividades econômicas 

compatíveis com a manutenção e recuperação dos serviços ambientais a serem 

prestados nas Zonas de Preservação e Desenvolvimento Sustentável (ZPDS). 

Embora apresente tamanha relevância, a agricultura urbana ainda é muito 

desconexa das políticas públicas. Não existem incentivos agrícolas pelo governo, 

vinculados à produção de alimentos dentro do perímetro urbano, assim como 

dificilmente houve incentivo para a indústria, por exemplo, o que desencadeou em sua 

migração para polos mais distantes do meio urbano. 

Esse fenômeno de migração das indústrias para a região metropolitana e interior 

de São Paulo, é reflexo das mudanças no modo de produção capitalista, que 



impulsionou a desocupação de terrenos e galpões utilizados por elas nas áreas 

centrais da cidade.   

O abandono das áreas centrais metropolitanas pelo setor industrial e a 
consequente degradação urbana de espaços com potencial tão 
evidente de desenvolvimento – afinal, dotados de preciosa 
infraestrutura e memória urbana – é face da mesma moeda que expõe 
a urbanização ilegal, porém real e incontrolável, de nossas periferias. 
As consequências desse chamado espraiamento urbano são 
dramáticas em termos de total insustentabilidade ambiental, social, 
econômica e urbana (ocorre, invariavelmente, em áreas de proteção 
ambiental). (LEITE, AWAD; 2012: 9) 

O espraiamento urbano contribuiu diretamente para degradação do centro de 

São Paulo, a medida que surgiram terrenos ociosos, com construções inabitáveis e 

contaminação de solo, devido a prévia ocupação por atividades industriais. A 

reestruturação produtiva e a recuperação urbana desses territórios devem ocorrer a 

partir da interação público-privado, na qual se tem como pressuposto o melhoramento 

e/ou implantação de infraestruturas básicas e atuais, como mobilidade e 

acessibilidade, por parte do poder público. Em contrapartida, estimula-se o 

investimento privado em clusters tecnológicos, ou seja, em ambientes nos quais a 

economia é regida por uma alta concentração de pessoas de talento, criativas e que 

atraem mais pessoas, incentivando a diversidade e a inovação. 

“É fundamental que se tenha total e ágil conhecimento dos territórios industriais 

disponíveis, quais seus graus de contaminação do solo e quais as novas 

oportunidades de regeneração urbana específicas (...)” (LEITE, AWAD; 2012: 95). 

Nesse aspecto, quando se trata da recentralização da cidade, a prática de AUP 

encaixa-se como método de auxílio em dois momentos: como meio de 

descontaminação dos solos urbanos, viabilizando a implementação de novas funções 

a essas áreas, e como contenção do espraiamento urbano nas periferias. 

Os clusters tecnológicos desenvolvem-se em cidades densas, com o intuito de 

aumentar a eficiência energética a partir da melhora da mobilidade, infraestrutura 

urbana e manejo das águas, diminuindo os níveis de poluição e descarte de lixo no 

meio ambiente, de forma a promover a sustentabilidade. É a chamada ‘cidade 

compacta’, definida por Richard Rogers (1997) como uma cidade densa, dinâmica e 

socialmente diversificada, na qual as atividades econômicas e sociais se sobrepõe 

por meio do uso misto do solo, onde as comunidades concentram-se em torno das 

unidades de vizinhança. 



Quando se trata da existência de hortas comunitárias, pode-se dizer que elas 

surgem nessas unidades de vizinhaça, no caso o interior de um bairro e é capaz de 

gerar um ponto de encontro entre seus moradores, onde poderá ser estimulado os 

princípios da permacultura, a interação social, a educação ambiental, a reciclagem de 

materiais, reutilização de resíduos, desenvolvimento de atividades pedagógicas, bem-

estar físico e psicológico e uma aproximação da garantia de segurança alimentar e 

nutricional da região a partir da produção de alimentos.  

“São Paulo tem se destacado por apresentar um processo social inovador de 

criação e consolidação de hortas comunitárias de forma autônoma e autogestionada 

pelos cidadãos” (BIAZOTI; 2016: 57), que incentivam a adesão de seus vizinhos à 

prática, organizando-se por redes sociais e reuniões semanais, a fim de definir papeis 

para que cada um seja responsável por uma parte do cuidado da horta.  

Embora tenham surgido algumas políticas públicas como o PROAURP (2004) e a 

aprovação do Plano Diretor Estratégico (Lei Municipal 16.050/2014), que considera 

novamente a zona rural do município, a maior problemática para consolidação AUP 

ainda é o conflito com o poder público no reconhecimento das iniciativas e na gestão 

dos espaços públicos da cidade. 

Foram mapeadas as hortas existentes no município de São Paulo para verificar 

sua ocorrência (Figura 1 – Hortas Comunitárias). Observa-se maior incidência de 

hortas comunitárias a partir da região Oeste da cidade, espalhando-se para a região 

Norte e parte da Sul, com pelo menos uma ocorrência. Enquanto na região Leste, 

quase não houve registro. Nota-se também, a existência de mais iniciativas em 

distritos que são, de certa forma, mais desenvolvidos economicamente. O mapa 

considera as hortas comunitárias criadas a partir de iniciativas próprias de moradores 

dos bairros dessas regiões, o que não significa que na região Leste, por exemplo, não 

exista nenhum tipo de iniciativa relacionada à agricultura urbana. 



Figura 1 – Hortas Comunitárias (Por: Brunna Belfiore) 

6. Resultados  

Os objetivos do desenvolvimento do artigo científico foram alcançados com êxito. 

Todos os estudos pretendidos foram realizados e foi possível observar e compreender 

os princípios da agricultura urbana e periurbana ao olhar dos academistas, do cidadão 

comum que se torna um ativista ao contribuir na promoção da melhoria da qualidade 

de vida na cidade de São Paulo, das políticas públicas, dos pequenos produtores 

localizados nas áreas periurbanas, que caminham ao reconhecimento no mercado de 

trabalho e até mesmo a visão dos grupos vulneráveis inseridos em programas como 

o Cidades Sem Fome, que por meio do processo participativo e treinamento 

vocacional, foram capacitados a utilizar o uso da terra como fonte de renda. 



A conclusão é que a implantação das hortas comunitárias de forma pontual, tal 

qual é feita na cidade atualmente, possui maior relação com a questão da educação 

ambiental, sem fins de produção voltados especificamente para o consumo, 

abastecimento ou alavancagem socioeconômica. Já os projetos de maior porte como 

os propostos pela COOPERAPAS e pela ONG Cidades Sem Fome, objetivam a 

inserção no mercado de trabalho das famílias e grupos em situação de vulnerabilidade 

econômica que possuam precedentes com a agricultura ou que se encontram ociosos, 

e são capacitados profissionalmente para gerar renda a partir da venda dos insumos 

produzidos. 

7. Considerações finais 

Ainda que São Paulo seja uma cidade que apresenta inúmeros problemas em 

relação a administração de políticas públicas, socioeconômicas, ambientais e 

urbanísticas, na gestão de espaços públicos, adequação do uso e ocupação do solo, 

é uma cidade com potencial em promover projetos de grande importância. 

É de conhecimento geral que a abordagem governamental não é de extrema 

qualidade e eficiência e o tempo para que sejam geradas medidas adequadas e bons 

frutos é muito maior do que se espera. Dessa forma surge a necessidade de existir a 

mobilização por parte dos cidadãos, afinal habitantes dos centros urbanos, em prol 

dos seus direitos sociais e ambientais, que se relacionam por meio do mutualismo. 

A agricultura urbana é só um exemplo do que pode ser praticado para melhorar a 

qualidade da vida nas cidades. Mas é um exemplo capaz de associar diversas áreas 

do conhecimento e classes sociais, contribuir para a solução de problemas de saúde 

pública e ambiental, para o desenvolvimento sustentável da cidade com o bom uso 

das inovações tecnológicas, no que diz respeito a reutilização de recursos e 

diminuição do consumo, assim como a conexão do homem com a natureza. 
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