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Aos agricultores (as) urbanos de Itajaí,  

Pela acolhida e partilha.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

E a história humana não se desenrola apenas nos campos de batalhas e 

nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, 

entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios [...].  

                                                                                         
                                                                                         Ferreira Gullar  
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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é investigar as práticas de Agricultura Urbana desenvolvidas em 

Itajaí. No cenário atual das cidades, sua expansão é acompanhada pela necessidade crescente 

de fornecer alimentos às famílias que nelas residem. Neste sentido, como referencial teórico, 

um dos conceitos norteadores do trabalho foi Agricultura Urbana, o qual compreende o 

exercício de diversas atividades relacionadas à produção de alimentos e conservação dos 

recursos naturais dentro dos centros urbanos e em suas respectivas periferias. Surge como 

estratégia efetiva de fornecimento de alimentos e de geração de empregos, além de contribuir 

para a segurança alimentar e melhoria da nutrição dos habitantes das cidades. Em se tratando 

ainda de referencial teórico, também norteia o trabalho o conceito de Desenvolvimento 

Territorial – a partir de diferentes abordagens, entendendo que através dos atores, das pessoas 

de um determinado território, de seus ativos, de suas potencialidades e vocações, é possível 

construir um projeto de desenvolvimento com mais participação social, mais equidade e 

sustentabilidade. A metodologia empregada foi pesquisa qualitativa baseada em entrevistas 

semi-estruturadas, observação participante e história de vida. Entre os principais resultados, 

detectou-se que os agricultores (as) urbanos são homens e mulheres oriundos de municípios 

catarinenses, confirmando a hipótese de que existe uma relação entre os agricultores (as) 

urbanos e o êxodo rural. A produção de hortaliças, ervas medicinais, frutas, plantas 

ornamentais e animais domésticos, em quintais, hortas comunitárias e institucionais, 

caracterizam as práticas de AU em Itajaí. Conclui-se que as áreas agrícolas urbanas 

constituem locais de grande importância para os envolvidos, para a conservação dos recursos 

naturais e da biodiversidade, para a manutenção de saberes tradicionais e são fundamentais na 

busca por sustentabilidade nessa cidade. 
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ABSTRACT 

 

This masters research aimed at analyzing the urban agricultural practices carried on in Itajai, a 

port city in Southern Brazil. Currently, the more cities expand in size, the greater is the need 

for food supplies to feed the families who inhabit them. Therefore, the theoretical framework 

is formed by different key concepts. One of the main ones being Urban Agriculture, which 

can be described as the exercise of different activities related to the production of food and 

conservation of natural resources inside the urban centers and their suburban areas. It started 

out as an effective strategy of food supplying and creating jobs, besides contributing to food 

security and improving the cities’ populations’ nutrition. The second main key concept is 

Territorial Development. This concept is used through various approaches, all agreeing that it 

is possible for society to achieve a more equal, sustainable and socially accessible project of 

development through the actors, the people of a specific territory, their assets, potentialities 

and vocations. For this qualitative research the methodology employed consisted in 

participant observation, semi-structured interviews and life history research. Among the main 

results, it was found that the urban agricultural workers are men and women who come from 

towns in inland Santa Catarina (the state where Itajai is on), thus confirming the hypothesis 

that there is a close bond in between the urban agricultural workers and the process of rural 

exodus. The fact that the production of vegetables, herbal medicines, fruit, ornamental plants 

and pets in Itajai takes place in yards and community or institutional gardens classifies it as a 

Urban Agriculture practice. The conclusion is that these urban agricultural areas are places of 

great importance to those involved, to the conservation of natural resources and biodiversity, 

to the conserving of traditional knowledge and are also fundamental in the search for 

sustainability in this city. 
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Este trabalho apresenta os resultados de pesquisa que teve como objetivo investigar as 

práticas de Agricultura Urbana (AU) no município de Itajaí, com o intuito de pontuar os 

principais potenciais e obstáculos para a construção de um processo de desenvolvimento 

territorial.   

Aproximando o leitor ao território de estudo, Itajaí em 2010 apresentava uma 

população em torno de 183.388 habitantes. Essa população distribuía-se na área rural e urbana 

na proporção de 9.923 habitantes e 173.465 habitantes, respectivamente
1
. De acordo com 

informações do governo do Estado de Santa Catarina
2
, a economia do município conta com a 

atividade portuária, comércio atacadista de combustível e pesca, produção industrial, bem 

como a comercialização de gêneros alimentícios. O município está localizado no Vale do 

Itajaí, a 91 km de Florianópolis. Em meio a esse cenário, agricultores (as) urbanos vivem e 

desenvolvem suas práticas agropecuárias na cidade.   

 

A motivação pessoal é um dos elementos pertinentes para a realização da pesquisa e se 

faz presente também neste trabalho quando retrato minha história no mundo acadêmico.  

Minha curiosidade pelo espaço rural surgiu quando ingressei no curso de Ciências Sociais, no 

ano de 2001, o qual me possibilitou realizar, como trabalho de conclusão, um estudo de caso 

sobre os agricultores (as) agroecológicos do Morro do Báu, no município de Ilhota/SC. Outras 

oportunidades surgiram enquanto acadêmica para compreender um pouco mais o espaço rural. 

Em outra ocasião tive a oportunidade de ser assistente de campo de uma antropóloga em uma 

pesquisa sobre a caracterização dos agricultores (as) caboclos do oeste catarinense. Em 

seguida, fui convidada a acompanhar uma mestranda em gestão pública, em uma pesquisa de 

campo referente ao perfil socioeconômico dos agricultores (as) do município de Iporã do 

Oeste/SC. No ano de 2006, poucos meses após finalizar minha graduação, embarquei para a 

cidade de Santa Terezinha, no estado da Paraíba, onde residi por três meses em uma fazenda 

no meio do sertão para estudar a memória coletiva dos moradores, em sua maioria 

trabalhadores rurais.  

                                                 
1
 IBGE, Censo 2010. Disponível em: < www.ibge.gov.br>. Acessado em: <20/07/2011>.  

2
 Disponível em: <www.sc.gov.br>. Acessado em: <20/06/2011>.  

http://www.ibge.gov.br/
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Ao retornar da Paraíba, ingressei no quadro de funcionários da Secretaria da 

Agricultura de Itajaí.  Foi nesse período que tive meu primeiro contato com a agricultura 

desenvolvida na cidade, até então totalmente desconhecida para mim.  Através dessa 

passagem pelo poder público municipal tive a oportunidade de acompanhar dois projetos de 

Agricultura Urbana desenvolvidos em bairros periféricos. Essas experiências me permitiram 

uma aproximação direta com as comunidades carentes que ansiavam por uma alimentação de 

qualidade através de cultivos agroecológicos. Obtive com essas vivências inúmeros ganhos, 

podendo listar desde o conhecimento técnico até as relações de amizade que permanecem nos 

dias atuais.  Desde então, venho observando as iniciativas e movimentos (no qual também me 

insiro como agricultora urbana), buscando ficar atenta à discussão do tema, em especial no 

cenário político.  

 

A literatura já produzida relacionada com o tema de pesquisa está atrelada aos 

seguintes eixos temáticos: revolução verde, urbanização, agricultura urbana e periurbana, 

êxodo rural, planejamento urbano sustentável e políticas públicas.  

O primeiro tema a ser abordado é revolução verde, sua menção surge no sentido de 

contextualizar o leitor sobre alguns aspectos históricos pertinentes, que vão esclarecer como o 

processo do uso de um “pacote tecnológico” foi empregado na área rural. Neste sentido, 

conforme mencionam Guerra & Marçal (2006:29), em se tratando de um contexto mundial, 

partimos dos aspectos que ocorriam desde o final do século XVIII. Nesse período têm lugar 

transformações culturais e tecnológicas através do desenvolvimento das indústrias. A 

revolução verde reduziu o espaço necessário para sustentar a população e, consequentemente, 

aumentou a utilização de recursos naturais para manter tanto as indústrias que se 

multiplicavam quanto a população crescente das cidades.  

Como apontam Muller et al (2003), a revolução verde significou a difusão, em escala 

mundial, a partir da década de 1960, de uma proposta produtivista, “tendo como meta o 

aumento da produção e da produtividade agrícola, assentadas no uso intensivo de variedades 

de alto rendimento, melhoradas geneticamente, adubos de síntese química, agrotóxicos, 

irrigação e mecanização, gerando o que passou a ser conhecido como pacote tecnológico”. 

Este modelo produtivista, a despeito de ter aumentado a produtividade de algumas 

culturas, principalmente as destinadas à exportação, acabou por provocar uma série de 

problemas de vários tipos e de diferentes magnitudes. Entre estes destacam-se a exploração 

excessiva dos recursos naturais, a degradação ambiental dos solos e das águas, além da 

contaminação dos agricultores por agrotóxicos e a perda da biodiversidade.  
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A agricultura produtivista ou convencional, como também é reconhecida, está 

construída em torno de dois objetivos que se relacionam: a maximização da produção e do 

lucro. Na busca dessas metas, segundo Gliessman (2000:34), um rol de práticas foi 

desenvolvido sem cuidar das suas consequências não intencionais, de longo prazo, e sem 

considerar a dinâmica ecológica dos agroecossistemas
3
. São elas: cultivo intensivo do solo, 

monocultura, irrigação, aplicação de fertilizantes inorgânicos, controle químico de pragas e 

manipulação genética de plantas cultivadas, formam a espinha dorsal da agricultura moderna. 

Cada uma delas é usada por sua contribuição individual à produtividade, mas, como um todo, 

formam um sistema no qual cada uma depende das outras e reforça a necessidade de usá-las. 

Essas práticas são, também, integradas em uma estrutura com sua lógica particular. A 

produção de alimentos é tratada como um processo industrial no qual as plantas assumem o 

papel de fábricas em miniatura: sua produção é maximizada pelo aporte dos insumos 

apropriados, sua eficiência produtiva é aumentada pela manipulação dos seus genes e o solo 

simplesmente é o meio no qual suas raízes ficam ancoradas.  

O cultivo intensivo do solo ao ser combinado com rotações de curta duração, ainda 

conforme Gliessman (2000), faz com que as áreas sejam aradas ou cultivadas diversas vezes 

durante o ano e, em muitos casos, isto o deixa sem qualquer cobertura por longos períodos. 

Também significa que maquinaria pesada passa regular e freqüentemente sobre ele. 

Ironicamente, o cultivo intensivo tende a degradar a qualidade do solo de diversas maneiras. 

A matéria orgânica é reduzida, como resultado da falta de cobertura, e o solo é compactado 

pelo trânsito repetitivo das máquinas. A perda de matéria orgânica reduz a fertilidade do solo 

e degrada sua estrutura, aumentando a probabilidade de mais compactação e tornando o 

cultivo e suas melhorias temporárias ainda mais necessárias. O cultivo intensivo também 

aumenta acentuadamente as taxas de erosão do solo por água e vento. 

De outra parte, como lembram ainda Müller et al (2003:100),  

[...] as políticas de desenvolvimento agrícola que viabilizaram a implementação 

deste modelo tecnológico foram direcionadas à modernização das grandes 

propriedades, aprofundando ainda mais as desigualdades e a exclusão social no 

meio rural, principalmente em se tratando dos “agricultores familiares
4
. 

                                                 
3
 Agroecossistemas são ecossistemas, naturais ou não, modificados pela ação humana para o desenvolvimento 

dos sistemas agrícolas de cultivo. Estes sistemas passam a receber subsídios (através de fertilizantes), controles 

(de suprimentos de água, das pragas e das doenças), objetivando processos de colheita e de comercialização 

(Lowrance et al, 1984). 
4
  Conforme Wanderley (1999), trata-se de uma categoria de agricultores na qual a família, ao mesmo tempo em 

que é proprietária dos meios de produção – sobretudo da terra – assume o trabalho no estabelecimento produtivo. 
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Outro eixo aglutinador da literatura sobre o tema é o que trata do processo de 

urbanização. Este eixo também é fundamental para que o leitor tenha clareza de como 

ocorreu o processo de ocupação intensa nas cidades. Ainda na obra de Guerra & Marçal 

(2006:29), compreende-se que os processos de urbanização e industrialização têm tido um 

papel fundamental nos danos ambientais ocorridos nas cidades. O rápido crescimento causa 

uma pressão significativa sobre o meio físico urbano, tendo as consequências mais variadas, 

tais como: poluição atmosférica, do solo e das águas, deslizamentos e enchentes. A expansão 

das cidades é acompanhada pela necessidade crescente de fornecer alimentos às famílias que 

nelas residem. Os índices de pobreza das populações urbanas também têm crescido, bem 

como a dificuldade de acesso à alimentação básica.  

De acordo com Vesentini (1994), a intensa urbanização que vem ocorrendo no Brasil 

tem sido acompanhada por um processo de metropolização, isto é, concentração demográfica 

nas principais áreas metropolitanas do país. Esse fenômeno iniciou a partir do momento em 

que a indústria passou a representar o setor mais importante da economia nacional. Entre suas 

características aparecem aspectos da passagem de uma economia agrário-exportadora para 

uma economia urbano-industrial, fato esse que só ocorreu no século XX e que se tornou mais 

pronunciado a partir da década de 1950.  

Guerra & Marçal (2006:13) ressaltam que a expansão das áreas urbanas promovem 

atividades de construção de obras civis. A expansão das atividades agrícolas e pastoris, entre 

outras atividades desenvolvidas pelas sociedades ao longo dos séculos, no Brasil e no mundo, 

vêm alcançando estágios de desenvolvimento, eficiência e domínio tecnológico que, na 

maioria das vezes, não vêm acompanhados do processo de organização e planejamento 

necessários para a sustentabilidade do desenvolvimento urbano.  

Santos (2008:10) observa, no início do século XXI, depois de longo período de 

urbanização social e territorialmente seletiva. Segundo o autor, depois de ser litorânea (antes e 

mesmo depois da mecanização do território) a urbanização brasileira tornou-se praticamente 

generalizada a partir do terceiro terço do século XX. Mais que a separação tradicional entre 

um Brasil urbano e um Brasil rural, há hoje no país uma verdadeira distinção entre um Brasil 

urbano, onde se vislumbram relações complexas, e um Brasil agrícola, onde predominam 

relações diretamente produtivas.  

Neste sentido, “a cidade em si, como relação social e como materialidade, torna-se 

criadora de pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico, de que é o suporte, como por sua 

                                                                                                                                                         
No Brasil, como em outras partes do mundo, esta é uma categoria genérica, dentro da qual a propriedade e o 

trabalho se combinam, no tempo e no espaço, assumindo uma grande diversidade de formas sociais. 
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estrutura física, que faz dos habitantes das periferias (e dos cortiços) pessoas mais pobres. A 

pobreza não é decorrência apenas do modelo socioeconômico vigente, mas, também, do 

modelo espacial” (Idem:11).  

Para Mumford (1998:567), muitos países estão ingressando em uma era na qual a 

população urbana não é simplesmente maior que a população rural, mas também registra que 

a área real ocupada ou invadida pelo crescimento urbano competirá com aquela dedicada ao 

cultivo. Neste sentido, um dos sinais dessa mudança tem sido o aumento do número, área e 

população das grandes cidades.  

Silva (2006:65) entende o processo de urbanização brasileiro como sendo resultado de 

uma ação articulada de diferentes agentes e com diferentes interesses. Assim, defende o autor, 

para a realização da análise acerca do urbano no Brasil faz-se necessária a discussão sobre os 

diferentes contextos econômicos, sociais e políticos que são deflagrados e que resultam na 

produção do espaço.  

A urbanização constitui, para Miguel & Grando (2002:09), a mais importante 

transformação social da atualidade. Segundo dados da ONU, apresentados pelos autores, no 

ano de 1800 somente três por cento da humanidade vivia na cidade. No entanto no fim do 

século XX cerca de cinquenta por cento da população mundial era urbana
5
.  

 

Como alternativa à situação apresentada anteriormente, apresenta-se a prática da 

agricultura dentro ou em volta das cidades e metrópoles - agricultura urbana e peri-urbana, 

sendo este outro eixo a ser considerado. Trata-se de um fenômeno em expansão, 

particularmente nos países em desenvolvimento onde os sistemas urbanos de suprimento de 

alimentos não são acessíveis à toda população. Um número crescente de moradores urbanos 

está cada vez mais suplementando sua alimentação diária e reforçando seus orçamentos 

domésticos com o cultivo dos próprios alimentos nas condições que se mostrarem possíveis. 

A criação de animais domésticos, nas áreas peri-urbanas, também se torna cada vez mais 

comum. A FAO
6
 destaca a necessidade de "políticas e planejamentos específicos" para 

administrar as questões ligadas à agricultura urbana e enfatiza que ela não deve ser 

desenvolvida em competição com a agricultura rural, "mas deve se concentrar em atividades 

nas quais ela tem uma vantagem comparativa, tal como na produção de alimentos perecíveis, 

frescos”.   

                                                 
5
 Deve-se anotar que a polêmica a respeito do tema rural/urbano tem sido uma constante sem nenhuma conclusão 

definitiva à vista. 
6
 Disponível em: < www.rlc.fao.org>. Acessível em: <01/10/2011>.  

http://www.rlc.fao.org/
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A prática da AU vem sendo realizada tanto no hemisfério Norte quanto no Sul e tem 

recebido apoio governamental em vários países, entre os quais podemos destacar Tanzânia, 

Zâmbia, Cuba, Filipinas e Indonésia (Machado & Machado, 2002).  

Um forte incentivo à AU é a tendência da concentração da população mundial em 

grandes cidades e a utilização de espaços domésticos, coletivos ou públicos, para produção de  

alimentos. Na América Latina, América do Norte e Europa, três quartos das respectivas 

populações já vivem nos centros urbanos.       

Segundo cálculo do Programa
7
 das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

em 1996, 800 milhões de pessoas estavam engajadas na prática da agricultura urbana ao redor 

do mundo, sendo a maioria delas habitantes de cidades asiáticas. Desses agricultores, 200 

milhões são considerados produtores comerciais, empregando 150 milhões de pessoas em 

tempo integral.  

 

Outro eixo da literatura trata do fenômeno êxodo rural e descreve como este tema 

afeta as práticas de Agricultura Urbana. Segundo Wanderley (2000b:05), o êxodo rural atinge 

um grande número de pequenos agricultores (as), especialmente os que não são proprietários 

ou os que o são de forma insuficiente, o que os torna extremamente vulneráveis no que se 

refere à sua permanência no local de origem. Assim, o que mais ameaça o dinamismo do meio 

rural é o êxodo da sua população, que se traduz pela perda direta e imediata da vitalidade 

social, representada pela saída em número expressivo de seus habitantes. O êxodo está 

diretamente associado à estrutura fundiária dominante no País.  

Neste sentido, Vieira et al (2009:344) ressaltam que, do ponto de vista do 

ordenamento territorial, uma das consequências mais visíveis da crise estrutural do “modelo” 

de desenvolvimento implantado no Estado de Santa Catarina diz respeito à urbanização 

intensiva e à concentração demográfica – sobretudo na zona costeira. Apesar do Estado deter 

um dos menores índices de concentração fundiária relativamente ao contexto nacional, o 

enfraquecimento da pequena produção agrícola de base familiar e a consequente 

intensificação do êxodo rural, além da urbanização descontrolada e da redução progressiva do 

nível de oferta de empregos nas áreas urbanas, constituem desafios cruciais a serem 

enfrentados daqui em diante nos fóruns regionais e locais de planejamento simultaneamente 

integrado e participativo. 

                                                 
7
 Disponível em: <www.pnud.org.br>. Acessado em: <10/08/2011>.  
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Como decorrência das transformações no cenário da economia nacional, expõe Giehl 

(2000), muitos agricultores foram expulsos do campo em direção às cidades, transformando-

se em força de trabalho barata em atendimento ao discurso político da época que propunha 

aos camponeses “ajudar a impulsionar o crescimento econômico do Brasil”, nas décadas de 

1960 e 1970. Com o fim do período chamado de “milagre econômico brasileiro
8
”, a 

economia entrou em crise e as indústrias deixaram de absorver a força de trabalho que migrou 

das zonas rurais para as cidades. A massa de migrantes que continuou sendo atraída para os 

grandes centros acabou intensificando ainda mais o processo de suburbanização ou 

favelização em curso, além de contribuir para a elevação dos índices de miséria e desemprego 

(ou subemprego), o que tem reflexos também no aumento da violência e criminalidade. 

A discussão no Brasil, em se tratando do êxodo rural, traz contribuição de Graziano da 

Silva (1981) ao mencionar que, na década de 1970, cerca de 15 milhões de pessoas migraram 

para as cidades sendo que aproximadamente 2/3 desse total foram para as periferias das três 

maiores metrópoles: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.  

 

O planejamento urbano sustentável constitui outro eixo da literatura tratada. Dessa 

forma, como estratégia de Planejamento Urbano Sustentável, algumas cidades brasileiras 

recentemente desenvolvem projetos de fomento à prática de Agricultura Urbana (AU) em 

diversas comunidades, em alguns casos com apoio do Poder Público. No Brasil, cidades como 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília possuem bons exemplos deste movimento de 

produção (Machado & Machado, 2002). Em contribuição ao assunto, Simões (2010) descreve 

um processo embrionário de desenvolvimento territorial presente no município de São 

Bonifácio/SC, marcado pela economia solidária, mobilização social e identidade cultural.  

O presente eixo temático é contemplado na esfera federal pelo Ministério das 

Cidades
9
, prevendo a inclusão da sustentabilidade nas três esferas de atuação: - Habitação, 

onde busca-se “retomar o processo de planejamento do setor habitacional e garantir novas 

condições institucionais para promover o acesso à moradia digna a todos os segmentos da 

população”. - Saneamento, “assegurar à população os direitos humanos fundamentais de 

acesso à água potável em qualidade e quantidade suficientes e à vida em ambiente salubre nas 

                                                 
8
 “O protecionismo industrial sob a presidência de Kubitschek esteve associado com a promoção do investimento 

estrangeiro direto. Isto aumentou a taxa de absorção do progresso técnico e logrou manter o impulso de 

crescimento herdado dos anos 1940. A convulsão política, associada a uma inflação em aceleração no início da 

década de 60, interrompeu temporariamente este processo. Os tecnocratas que ascenderam ao poder com o golpe 

militar de 1964 conseguiram estabilizar a economia, enquanto introduziam reformas impositivas e financeiras 

significativas. O boom de poupança e investimento que resultou, associado a uma alta taxa de progresso técnico, 

ficou conhecida como o “milagre econômico brasileiro” do período 1965-74” (Bacha & Bonelli, 2005:166). 
9
 Disponível em: < www.cidades.gov.br>. Acessado em: <21/09/2011>.  

http://www.cidades.gov.br/
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cidades e no campo”, e - transporte e mobilidade, onde pretende-se “coordenar ações para a 

integração das políticas da mobilidade e destas com as demais políticas de desenvolvimento 

urbano e de proteção ao meio ambiente”.  

O Estatuto da Cidade, regulamentado na Lei n°10.257, de 10 de julho de 2001, 

contempla no Art. 2º, entre alguns dos objetivos da política urbana, a importância das cidades 

sustentáveis e planejadas, através das passagens abaixo: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área 

de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e 

seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

O outro eixo da literatura relacionado com Agricultura Urbana é o que trata das 

políticas públicas. No âmbito federal, o portal do Ministério de Desenvolvimento Social, 

mostra o processo de construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 

coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
10

, aponta o 

estabelecimento de uma política nacional de agricultura urbana como alternativa para se 

promover a segurança alimentar e nutricional – SAN. A Agricultura Urbana, enquanto 

ferramenta de gestão do espaço urbano, também tem interface com ações do Ministério das 

Cidades e do Ministério do Meio Ambiente (Lara & Almeida, 2008:14). Como política 

pública, fomenta a produção de alimentos de forma comunitária com uso de tecnologias de 

bases agroecológicas em espaços urbanos e peri-urbanos ociosos. Com a mobilização 

comunitária, em especial com atuação das prefeituras, são implementadas hortas, lavouras, 

viveiros, pomares, canteiros de ervas medicinais, criação de pequenos animais, unidades de 

processamento/beneficiamento agroalimentar e feiras e mercados públicos populares. Os 

alimentos produzidos são destinados para auto-consumo, abastecimento de restaurantes 

populares, cozinhas comunitárias e venda de excedentes no mercado local, o que resulta em 

inclusão social, melhoria da alimentação e nutrição e geração de renda. 

Em contribuição ao tema políticas públicas voltadas para o incentivo e implementação 

da agricultura urbana, Machado & Machado (2002) ressaltam que é possível favorecer e 

promover o desenvolvimento local das periferias de grandes cidades. Além disso, os autores 

                                                 
10

 Disponível em:< www.mds.gov.br>. Acessado em: <20/07/2011>.  

http://www.mds.gov.br/
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defendem que pelo redirecionamento dos objetivos da comunidade, com ações participativas 

em todos processos de desenvolvimento, é possível oferecer opções de vida saudável para 

jovens e crianças além de gerar empregos e melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas 

ou desempregadas. A produção de alimentos de boa qualidade nutricional e sem agrotóxicos, 

desenvolvida a custo relativamente baixo, pode contribuir não só para melhorar a qualidade 

de vida, como também para aumentar a renda familiar.  

 Almeida (2004) ressalta o exemplo de AU associada a políticas públicas que vem 

sendo realizado pela Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas (REDE
11

) em Belo 

Horizonte. Para a autora, as famílias envolvidas residem nos “núcleos de desenvolvimento”, 

que são geograficamente definidos pelas redes locais para experimentar uma ação integrada e 

multiplicadora entre os vários atores dessas comunidades. Esses núcleos apresentam 

características distintas, em termos de grau de organização comunitária e de atuação do poder 

público e de ONGs, tempo de ocupação, densidade populacional e localização – são áreas de 

encostas, beiras de córregos, conjuntos habitacionais em regiões intra ou periurbanas.   

Segundo informações do Centro Internacional de Pesquisas para o Desenvolvimento-

CRDI (2003), mais e mais governos locais, estaduais e nacionais se comprometem 

decididamente com o desenvolvimento da AU, mobilizando recursos locais existentes, 

institucionalizando-a e procurando sua ampliação no âmbito municipal e nacional. A 

Intendência de Rosário (Argentina) promove a assistência técnica e o apoio financeiro aos 

produtores/as (peri) urbanos. O Município de Cuenca (Equador) apóia a produção e 

comercialização de produtos ecológicos em colaboração com várias instituições locais. O 

Estado de Mato Grosso do Sul tem um programa de apoio à transformação e comercialização 

da pequena produção agrícola que fortalece as agroindústrias familiares. 

Em Santa Catarina, Vieira (2009) menciona que, desde 2005, a organização não 

governamental Cepagro
12

 (Centro de Estudos e Promoção de Agricultura em Grupo), com 

sede em Florianópolis, vem desenvolvendo ações em AU e atualmente trabalha em quatro 

localidades, em duas cidades: em Florianópolis, no Sul da Ilha (bairro Morro das Pedras e 

Tapera) e no continente (bairro Monte Cristo); em Itajaí, nos bairros São Vicente e 

Espinheiros (loteamento Portal I). Os trabalhos são realizados em creches, escolas, centros de 

saúde ou diretamente com moradores de áreas menos favorecidas, fomentando e valorizando 

práticas de compostagem, hortas comunitárias, hortas escolares e cultivos domésticos na 

perspectiva de auxiliar projetos pedagógicos em educação ambiental.  

                                                 
11

 Disponível em: <www.rede-mg.org.br>. Acessado em: <20/06/2011>.    
12

 Disponível em: <www.cepagro.org.br>. Acessado em: <20/06/2011>.   

http://www.rede-mg.org.br/
http://www.cepagro.org.br/
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Abreu (2006), ao investigar a comunidade da Praia das Areias, situada em 

Florianópolis, constatou que a prática da Agricultura Urbana nessa comunidade possibilitou 

uma forte mobilização política para a conquista de seus lotes uma vez que a comunidade é 

resultante de êxodo rural e, finalmente, que demonstra interesse e práticas significativas em 

cultivo nos seus quintais.  

Alves (2009) observou que a prática de agricultura urbana na comunidade Chico 

Mendes, em Florianópolis, promoveu a diminuição do lixo orgânico espalhado nas ruas, a 

redução de ratos e de doenças, como também constatou que a atividade contribuiu para um 

maior envolvimento comunitário, aumento da consciência ambiental e ecológica dos 

moradores e maior articulação entre as entidades locais.  

Outra pesquisa recente neste sentido foi realizada no município de Itajaí, no bairro 

Espinheiros (loteamento Portal I), por Vieira (2009). O trabalho mostrou quais as motivações 

da comunidade ao se envolver num projeto de AU, dentre eles: geração de renda, melhoria na 

qualidade de vida pelo consumo de alimentos orgânicos e prazer pela atividade de lidar com a 

terra. 

Ao observarmos Itajaí, notamos que o município também fez parte da história de um 

êxodo rural maciço. Segundo dados da AMFRI (2010), o município sofreu um inchaço na 

área urbana nos últimos 30 anos, como demonstram os índices: em 1980 o município contava 

com 78.779 habitantes, ao passo que em 2010 totalizava 183.388 habitantes.  Um dos motivos 

desse crescimento é o fenômeno conhecido como “êxodo rural”, ocorrido em todo o cenário 

brasileiro. Diante dessa conjuntura, existem os agricultores (as) urbanos de Itajaí que 

desenvolvem em seus domicílios iniciativas de Agricultura Urbana (AU), proporcionando 

através desta pesquisa uma discussão frente às temáticas já mencionadas anteriormente.  

Itajaí também possui um histórico quando o assunto são as enchentes
13

. No ano de 

2008, uma enchente “varreu” os cultivos e promoveu o enfraquecimento de alguns projetos de 

Agricultura Urbana. Conforme exposto por Santos (2010), esse fato é presente no município 

justamente pelo mesmo “estar estabelecido sobre uma grande planície de inundação”, associado 

à ocupação do núcleo urbano ao longo das últimas décadas.   

Percebe-se que esta abordagem transversal da agricultura urbana vem contribuindo 

para um possível espaço de diálogo entre diferentes setores do governo e da sociedade, onde 

surgem propostas de ações articuladas com as políticas urbanas e sociais. Nesta perspectiva, 

                                                 
13

 Vale destacar que no ano de 2011, no mês de setembro, a cidade foi novamente atingida pelas enchentes, mas 

na ocasião, os agricultores (as) urbanos não sofreram tantos estragos quanto a ocorrida em 2008, havendo 

somente algumas áreas de plantio atingidas, em se tratando daqueles que participaram da amostra.  
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vislumbra-se a construção coletiva das bases de uma política municipal de agricultura urbana, 

além do planejamento e implementação de ações relacionadas ao tema.  

Desta forma, com base na contextualização do tema realizada anteriormente, se 

pretendeu com a pesquisa esclarecer algumas questões de caráter científico: 01) Qual a 

relação que se verifica entre a AU e o fenômeno do êxodo rural?;  2) Quais as contribuições 

das práticas de agricultura urbana para a qualidade de vida da população envolvida?;  3) Quais 

são os sujeitos envolvidos na promoção da Agricultura Urbana em Itajaí? e 4) Quais os 

aspectos ambientais das áreas cultivadas?   

 

Como problema de pesquisa, buscou-se refletir se é possível conceber as iniciativas de 

Agricultura Urbana desenvolvidas no município de Itajaí como uma ferramenta legítima que 

fomente melhorias na qualidade de vida dos praticantes, garantindo segurança alimentar, 

ganhos sociais e econômicos. 

A pesquisa objetivou investigar a origem dos adeptos de AU e sua integração na 

sociedade local; bem como inventariar os ganhos sociais, econômico e ambiental decorrentes 

da prática de AU; cabendo ainda identificar quais são os atores envolvidos na discussão e 

reflexão sobre AU e, por fim, observar as condições ambientais nas quais são inseridas as 

experiências de AU
14

.  

Dentro de um contexto mais amplo, a presente pesquisa se justifica pelo fato de inserir 

de maneira mais aprofundada o componente segurança alimentar na discussão das cidades, 

sem deixar de lado os componentes econômicos, técnico e ambiental, buscando, ao contrário, 

analisá-los à luz da realidade social.  

Além disto, a Agricultura Urbana é um tema ainda timidamente estudado no meio 

acadêmico, talvez por causa da pouca emergência de projetos e programas implantados. A 

Agricultura Urbana merece, também, ser investigada em função dos ganhos e avanços que 

possibilita dentro do cenário das cidades e das comunidades locais.   

Finalmente, mas não menos importante, esta abordagem permitirá problematizar o 

conceito de desenvolvimento territorial e seus derivados, contribuindo desta maneira para 

ampliar a discussão de temas relacionados ao planejamento territorial. 

 

                                                 
14

 Vale esclarecer, neste objetivo específico, que a presente pesquisa não realizou análise de água ou de solo, 

conforme sugerido dentro do MPPT. A não realização se justifica pelo recorte social estabelecido, entendendo 

que este item compete à área de agrárias e não de humanas, havendo a sugestão de futuramente ser estudado e 

desenvolvido uma tese somente sobre esta temática. O método utilizado foi somente visual.  
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 A pesquisa é embasada em diversos conceitos norteadores, sendo estes pertinentes no 

sentido de fornecer subsídios para esclarecer as questões acadêmicas que o projeto tem por 

objetivo desvendar. O referencial teórico é baseado nos seguintes conceitos: agricultura 

urbana, desenvolvimento territorial e cultura.  

A ênfase inicial é dada em torno do conceito de Agricultura Urbana, o qual é 

conceituado, segundo o Panorama da Agricultura Urbana no Brasil e Diretrizes Políticas para 

sua promoção 

[...] na produção e beneficiamento, de forma segura, de produtos agrícolas 

(hortaliças, frutas, plantas medicinais, ornamentais) e pecuários (animais de 

pequeno, médio e grande porte). Estes produtos são utilizados para o consumo 

próprio, trocas, doações e/ou comercialização, e (re) aproveitam, de forma 

eficiente e sustentável, os recursos e insumos locais (solo, água, resíduos, mão-de-

obra, saberes). A prática da agricultura urbana acontece no espaço urbano, como 

quintais, lotes vagos, áreas verdes/vazios urbanos, áreas institucionais (Lara & 

Almeida, 2008:11). 

De acordo com Machado & Machado (2002), podemos destacar três áreas 

fundamentais de contribuição da AU: bem-estar, meio ambiente e economia. O aumento da 

segurança alimentar, a melhoria da nutrição e da saúde humanas nas comunidades carentes e o 

ambiente mais limpo reduzindo os surtos de doenças, estão relacionados ao bem-estar da 

população. Em relação ao meio ambiente, destacam-se a conservação dos recursos naturais, a 

amenização do impacto ambiental decorrente da ocupação humana e a grande ação nas 

comunidades, buscando a sustentabilidade. O incremento da reutilização e reciclagem de 

resíduos é também de grande importância. Em relação à economia, ressaltam-se o aumento na 

geração de empregos e o incentivo aos jovens, adultos e idosos com possibilidades de 

trabalho desvinculadas daquelas marginais que, muitas vezes, geram insegurança e violência. 

Os trabalhos na agricultura urbana fortalecem a base econômica, diminuem a pobreza e 

fomentam o empreendimento, gerando trabalho para mulheres e outros grupos 

marginalizados. 

Conforme entendimento de Bisso et al (2003:03), o conceito de agricultura urbana é 

bastante amplo, pois inclui desde a produção vegetal, a criação de pequenos animais até 

atividades de transformação de dejetos sólidos e líquidos (reciclagem de lixo, produção de 

composto, reutilização de águas). 

Para Silva (2005), agricultura urbana é entendida “não só pelo cultivo de 

hortigranjeiros, frutas, flores e os bosques usualmente associados à coleta de combustíveis 
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lenhosos, mas também a apicultura, piscicultura e criação de gado para a produção de leite, 

ovelhas, carneiros e cabritos” (p. 409).  

Van Veenhuizen (2006:01) compreende por Agricultura Urbana e Periurbana o uso de 

espaços públicos ou privados, de forma individual ou coletiva, que se destinam à produção de 

alimentos, plantas medicinais, ornamentais ou criação de pequenos animais para consumo ou 

comercialização local. Dependendo da localização desses espaços, no interior ou na periferia 

dos centros urbanos, poderá surgir a denominação de agricultura urbana e periurbana.  

Posso concluir que estes autores não se contradizem de maneira importante, razão pela 

qual esclarecem suficientemente o conceito a ser empregado. 

 

Outro conceito norteador do trabalho é o conceito de  desenvolvimento territorial, que 

fomenta diversos ganhos sociais, ambientais, econômicos e políticos adquiridos pela prática 

da AU. Dentro deste tema, existe uma diversidade de entendimentos e percepções propostos 

por vários autores. Zapata (2007:24), ao informar sobre o que é desenvolvimento territorial 

endógeno, afirma que:   

Trata-se de uma estratégia e de um processo intencional dos atores, das pessoas de 

um determinado território, para, a partir de seus ativos, de suas potencialidades e 

vocações, construir um projeto de desenvolvimento com mais participação social, 

mais equidade e sustentabilidade. 

Em complementação ao conceito de desenvolvimento territorial, é importante a 

contribuição de Pecqueur (2004:34):  

O Desenvolvimento Territorial visa revelar os recursos inéditos e é por isso que 

ele se constitui numa inovação. Novas configurações e conhecimentos territoriais 

podem ser produzidos quando saberes heterogêneos são articulados e combinados. 

A metamorfose de recursos em ativos específicos é indissociável da história 

longa, da memória social acumulada e de um processo de aprendizagem coletiva e 

cognitiva (aquisição de conhecimento) característica de um dado território. 

O enfoque territorial tem sido amplamente abordado como forma de repensar ações 

em torno de elementos integradores e de identidade, concebendo desenvolvimento com base 

na percepção dos atores locais e na disponibilidade do patrimônio natural e cultural existente. 

Compreende-se, a partir de Vieira, Cazella & Cerdan (2006:13), que a conexão com a noção 

de sustentabilidade ecológica e social das estratégias de desenvolvimento territorial é vista da 

seguinte forma:  
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[...] como uma dimensão crucial a ser levada em conta daqui em diante. 

Precisamos agregar ao debate sobre esse novo estilo de desenvolvimento a 

tomada de consciência das diferentes percepções e dos conflitos de interesse 

relativos aos modos de apropriação e uso do patrimônio natural e cultural, bem 

como da complexidade envolvida nas inter-relações entre os seres humanos e o 

meio ambiente biofísico e construído. 

É nesta perspectiva, portanto, que o conceito é aqui empregado. 

 

Outro referencial teórico tratado é o conceito de cultura. O conceito de cultura, 

empregado a partir de Laraia (2001) recupera a noção onde cultura significa a complexidade 

que inclui conhecimentos, crenças, arte, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. O conceito é construído a 

partir do termo germânico kultur - que era utilizado para simbolizar todos os aspectos 

espirituais de uma comunidade - e da expressão francesa civilization - que referia-se às 

realizações materiais de um povo. A noção de cultura, nesta perspectiva antropológica, nos 

ajudará a manter presente o pressuposto de que toda forma de existência humana possui uma 

lógica própria e equivalente a quaisquer outras formas, o que representa um alerta para que o 

tema seja abordado desde uma perspectiva não preconceituosa. 

 

Ao conceituar a metodologia de pesquisa, é oportuno fazer menção às palavras de 

Minayo (2001), orientando o processo de construção de primordial importância para o 

andamento e realização da pesquisa. A autora compreende por metodologia “o caminho do 

pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. Neste sentido, a metodologia 

ocupa um lugar central no interior das teorias e está sempre referida a elas” (p.16). A autora 

enfatiza que toda investigação se inicia por um problema, articulados a conhecimentos 

anteriores, denominado de teoria. Portanto, a teoria é um conhecimento do qual nos servimos 

no processo de investigação como um sistema organizado de proposições que orientam na 

obtenção de dados e análise de conceitos que veiculam seu sentido. Na utilização de um 

conjunto de proposições relacionadas, a teoria busca uma ordem e uma tentativa de ser 

compreendida pelos membros de uma comunidade que seguem o mesmo caminho de reflexão 

e ação. A autora também faz uma diferenciação entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa. A 

primeira se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado ou reduzido à 

operacionalizações de variáveis, enquanto a outra se opõem a esta na utilização dos termos do 

tipo matemático para a compreensão da realidade .  
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Outra contribuição oportuna ao debate em torno dos métodos de pesquisa é 

apresentada por Demo (1981) quando enfatiza que o problema central da metodologia é sua 

demarcação científica. Dessa forma, o autor compreende que a metodologia consegue 

elaborar elementos aptos à condução de uma reflexão mais crítica sobre o tema para que as 

opções metodológicas se tornem tanto mais seguras quanto mais consciência tiverem de sua 

imanente precariedade. Salienta, ainda, que embora a metodologia não deva ser 

supervalorizada, por ser apenas uma disciplina instrumental, desempenha um papel decisivo 

na formação do cientista à medida que o faz consciente de seus limites e de suas 

possibilidades (p.13).  

Tendo clareza dos cuidados metodológicos apresentados pelos autores, a abordagem 

aqui proposta é do tipo qualitativa, onde se busca a interação com os sujeitos observados e a 

compreensão da sua condição e intencionalidade, tomando como recorte os praticantes de AU 

e seus interlocutores.  Desta forma, a pesquisa qualitativa se distingue por se preocupar com o 

aprofundamento da compreensão do objeto em estudo (Goldenberg, 1999). 

Conforme salienta Haguette (1987) ao defender a pesquisa qualitativa, sua 

contribuição se dá em virtude deste tipo de pesquisa enfatizar as especificidades de um 

fenômeno em termos de suas origens e de sua razão de ser, ou seja, o método qualitativo 

dispõe, segundo a autora, de uma compreensão profunda de certos fenômenos sociais (p.55).  

O universo da pesquisa compreende o município de Itajaí, localizado no litoral Centro-

Norte catarinense, entre os municípios de Navegantes (ao norte), sendo o divisor o rio Itajaí-

Açu; Balneário Camboriú (ao sul) e o Oceano Atlântico. Ao passo que o recorte do objeto 

contemplou os agricultores (as) urbanos que possuem quintais domiciliares ou aqueles (as) 

que participam de hortas comunitárias ou projeto de horto medicinal, servidores (as) públicos, 

representantes de organizações não governamentais e iniciativas desenvolvidas em entidades 

assistenciais. Quanto às instituições públicas municipais/assistenciais, foram entrevistados 

funcionários (as) do Asilo Dom Bosco, Centro de Convivência do Idoso do bairro São Judas, 

Casa de Apoio Social, Lar Fabiano de Cristo, Carmelo
15

 de Santa Teresa e Fundação 

Municipal de Meio Ambiente de Itajaí – Famai. Para as organizações não governamentais, 

foram entrevistados articuladores do Cepagro, Cepesi e do Instituto LouvaDeus. A pesquisa 

também se aproximou de agricultores (as) urbanos que possuíam quintais domiciliares, ainda 

aqueles vinculados a projetos de hortas comunitárias: Ação Social do bairro do São Vicente e 

Portal I, bairro Espinheiros, de um horto medicinal desenvolvido pela Pastoral da Saúde do 
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 Em virtude da clausura à qual são submetidas as freiras, a entrevista ocorreu por contato telefônico.  
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bairro São João, agricultores rurais do bairro Espinheiros e projeto de hortas escolares 

presentes no colégio particular São José e no colégio público Gaspar da Costa Moraes. O 

trabalho de campo foi realizado entre os meses de março e julho do ano de 2011, totalizando 

28 entrevistas
16

.  

Para atingir os objetivos específicos, foram aplicadas as seguintes estratégias: no 

primeiro objetivo, “Investigar a origem dos adeptos de AU e sua integração na sociedade 

local”, a pesquisadora se aproximou de alguns agricultores (as) urbanos já familiares, em 

virtude de seu envolvimento com trabalhos anteriores, para apresentar a proposta da pesquisa. 

Nesse momento, foram elencados alguns atores chaves, praticantes de AU. Paralelamente, a 

pesquisadora observou no município quintais comestíveis, ou seja, hortas ou animais 

domésticos, enquanto transitava em perímetro urbano, buscando elencar mais iniciativas.  

Para atingir o segundo objetivo, qual seja, “Inventariar os ganhos sociais, econômico 

e ambiental decorrentes da prática de AU”, feita a aproximação com os atores sociais na 

etapa anterior, nesse momento se procedeu à coleta de dados empíricos. A coleta foi realizada 

através de entrevistas
17

 semi-estruturadas
18

, contendo uma série de perguntas–guias, 

relativamente abertas, que tiveram como propósito receber informações sobre o tema de 

estudo diretamente dos atores sociais envolvidos com a questão.  

Algumas entrevistas aconteceram diretamente nas áreas de plantio, outras foram 

filmadas, mas sua maioria realizou-se em residências onde a pesquisadora anotou 

manualmente as informações relatadas. Ao final da entrevista, foi solicitada a cada 

participante sua assinatura e dados para o preenchimento do termo de cessão
19

 onde o 

entrevistado (a) autoriza a pesquisadora a utilizar sua imagem, voz e depoimento coletados. 

Como devolutiva, após concretização da defesa deste trabalho, a pesquisadora irá remeter a 

cada entrevistado (a) um DVD com as imagens, filmagens e trabalho final. Cabe ressaltar, 

ainda, no que diz respeito às entrevistas, que a pesquisadora utilizou entrevistas já realizadas 

no ano de 2009, quando participou do projeto de agricultura urbana, destinado aos bairros 

                                                 
16

 Embora a amostragem seja caracterizada como pequena, no sentido quantitativo, vale ressaltar a importância 

de sua realização, pois são consideradas as experiências evidentes no município, identificadas por gestores 

públicos e os civis. Neste caso, não se tem conhecimento de um mapeamento das experiências de agricultura 

urbana em Itajaí, realizado anteriormente a esta pesquisa.  
17

 O modelo do roteiro de entrevista utilizado está disponível como anexo 4.  
18

 Segundo Quivy & Campenhoudt (1992), nesse tipo de entrevista deve-se, o tanto quanto possível, deixar andar 

o entrevistado para que possa falar abertamente com as palavras que desejar e na ordem que lhe convier. 

Contudo, o entrevistador deve preocupar-se em reencaminhar a conversa com os objetivos centrais sempre que o 

informante se afastar demasiadamente deles, devendo fazer isso de forma tão natural quanto possível. Minayo 

(1998) define entrevista semi-estruturada como uma “conversa com finalidade”, onde o roteiro tem a função de 

orientação e balizamento para o pesquisador e não de cerceamento da fala dos entrevistados. 
19

 O modelo de termo de cessão utilizado está disponível como anexo 3.  
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Espinheiros e São Vicente. Essa ação contou com uma etapa de investigação da memória 

coletiva dos agricultores (as) urbanos dos Espinheiros.  

Ainda junto aos agricultores (as) urbanos, como observação participante
20

, foram 

observados momentos de comercialização, cuidados com a horta, trato dos animais, 

preparação de temperos/hortaliças para a venda e evento relacionado ao tema da pesquisa (II 

Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Itajaí, que ocorreu no mês de 

julho de 2011).  Além do registro fotográfico e do diário de campo com as impressões 

observadas. 

No terceiro objetivo “Identificar quais são os atores envolvidos na discussão e 

reflexão sobre AU”, foi encaminhado ao poder público municipal, no mês de junho de 2011, 

um ofício às secretarias municipais da educação, saúde, desenvolvimento social e agricultura 

e desenvolvimento rural, endereçadas aos respectivos secretários (as), em busca de 

informações sobre projeto ou programa que fomentasse a agricultura urbana ou a segurança 

alimentar. Quando identificada alguma ação, foi realizada uma entrevista com o gestor (a) 

público responsável pela iniciativa desenvolvida no município. No roteiro de entrevista 

também se previu a abordagem aos agricultores (as) urbanos quanto aos possíveis parceiros 

das iniciativas. O trabalho de campo também previu uma consulta sobre o desenvolvimento 

dos projetos e ações desenvolvidos por organizações não governamentais.  

No quarto objetivo “Observar os aspectos ambientais nos quais são inseridas as 

experiências de AU”, foi observado nas áreas de cultivo qual a procedência da água destinada 

à irrigação, perguntou-se se foi realizada a análise do solo, procedência dos insumos, local da 

horta ou dos animais domésticos e, por fim, observou-se se os cultivos possuíam cercas vivas, 

onde sua função é impedir a entrada da poluição atmosférica emitida pelos veículos.     

 

A dissertação foi dividida em três capítulos para embasar a discussão acerca das memórias 

e percepções dos agricultores (as) urbanos, da maneira como segue. 

O capítulo I, intitulado “Contextualização da Agricultura Urbana”, apresenta a 

revisão temática e teórica sobre agricultura urbana e assuntos que se correlacionam, como 

agroecologia, economia solidária, segurança alimentar e nutricional, políticas públicas, 

migração e urbanismo.  

                                                 
20

 Realiza-se através do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre 

a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos (Minayo, 2001). Esta técnica permitiu captar uma 

variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, tornando-se por isso uma 

estratégia complementar das entrevistas. Esta etapa contemplou as situações do dia a dia dos agricultores 

urbanos. 
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No capítulo II, “Descrição das práticas de agricultura urbana em Itajaí”, são 

expostos os dados coletados em campo. Desta forma, são apresentadas as características 

socioeconômicas dos agricultores (as) urbanos, detalhando sua produção agropecuária, 

manejo que é realizado com a terra, origem dos insumos e outras questões, como aquelas 

relacionadas às memórias sobre a ruralidade.  

Por fim, no capítulo III, que se chama “O impacto da agricultura urbana em Itajaí”, é 

apresentada uma análise sobre as iniciativas de AU desenvolvidas no município de estudo, 

refletindo sobre os dados empíricos,à luz da literatura anteriormente trabalhada, observando 

as falas da sociedade civil e do poder público.  

A realização desta dissertação só foi possível através da ajuda de várias pessoas que 

neste momento, recebem o meu agradecimento especial. Em primeiro lugar, agradeço a 

recepção acolhedora feita pelos agricultores (as) urbanos de Itajaí, que me receberam em seus 

quintais, me presenteando com alimentos de suas hortas e com uma boa conversa durante 

tardes e manhãs. Sem vocês não seria possível a concretização deste trabalho. Agradeço 

também aos únicos agricultores rurais que participaram desta pesquisa, Celeste Bonna Neto e 

Eugênio Santo Girardi, pelo testemunho de resistência em permanecer no campo, como 

agricultores. Agradeço aos funcionários (as) das entidades assistenciais e públicas de Itajaí, 

que abdicaram de seu tempo de serviço para me mostrar as áreas de plantio e repassar 

detalhes do trabalho realizado. Aos meus familiares, agradeço aos meus pais, Osmar Vinholi e 

Rosa Andrade Vinholi, por compreenderem as ausências e me apoiarem em todos os 

momentos. Ao Ricardo, pelo amor e companheirismo que muito me fortalece. Ao meu 

orientador, Professor Pedro Martins, pela confiança, amizade e exigência depositada, 

fundamentais para o meu amadurecimento como pesquisadora. Ao Professor Héctor Ávila 

Sánchez, ao dispor de valiosa bibliografia e amizade entre suas idas e vindas do México. A 

professora Isa de Oliveira Rocha, pela leitura e apontamentos, que muito contribuíram para a 

finalização deste trabalho. Aos alunos do Programa de Pós-Graduação pela disponibilidade de 

acolhida em seus lares, feito sempre prontamente por Débora Ferreira, Carina Cargnelutti Dal 

Pai, Marina Cromberg e Sindomar Ferreira Marques. Agradeço às amigas Elisa Quint de 

Souza de Oliveira e Marina Cromberg pela atenciosa leitura e ricas sugestões. Ainda, a Pedro 

Henrique Machado Porath, estudante de geografia, bolsista do Laboratório de 

Geoprocessamento (GeoLab/UDESC) que ajudou na construção do mapa de Itajaí. Por 

último, mas não menos importante, agradeço à Universidade por me dispor uma bolsa de 

pesquisa da CAPES, sendo indispensável para a minha dedicação exclusiva aos estudos 

acadêmicos.   



  

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA AGRICULTURA URBANA 

 

 

 

Têm pessoa que prefere aquela verdura mais bonita, que são 

os alimentos que vão venenos, que não têm um furadinho de 

bicho, não têm nada. Mas tem aquela que prefere mais essas 

aqui que eu planto, então eu acredito que devagarzinho o 

orgânico vai tomando conta. 

 
 (Agricultor urbano de 56 anos, bairro Espinheiros).  

 

Neste capítulo a revisão teórico-temática trata da agricultura urbana e sua interface 

com outras temáticas: segurança alimentar e nutricional (SAN), políticas públicas, qualidade 

ambiental, migração rural-urbana e economia solidária. É percebido que as iniciativas 

populares, como mutirões, autoconstrução e/ou agricultura urbana, parecem se sobrepor ao 

cenário neoliberal
21

 das cidades modernas. No entanto, questiona-se: as iniciativas de 

agricultura urbana podem se caracterizar por espontaneidades ou devem ser vistas como parte 

de uma urbanização capitalista? Pretende-se, contudo, observar as práticas de agricultura 

urbana associando-as à espacialidade urbana e à sua complexidade.  

O capítulo busca, ainda, contextualizar os paradigmas incutidos no planejamento da 

cidade e os problemas a ela relacionados pois, neste início de milênio, percebe-se, frente a 

todas as descontinuidades socioambientais da cidade como a exclusão, empobrecimento e 

miséria ambiental, a urgência de repensar a forma e a produção dos espaços e da vida urbana, 

sobretudo porque a atualidade é fortemente marcada pela hegemonia da urbanização mundial.  

  

1.1 - Urbanismo e planejamento urbano: frutos da era moderna 

 

A sociedade instalada na cidade
22

 - na condição de um condensado de pessoas em 

pequenos espaços – passou por fortes alterações ao final da idade média e com o 
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 O receituário neoliberal contempla a “fórmula do Estado mínimo, empresariamento máximo, como estratégia 

de construção da nova ordem urbana e, evidentemente, todo o seu corolário de clichês: privatização, 

flexibilização, terceirização e descentralização” (Barbosa, 2006:138). 
22

 Para Mendonça (2001) a cidade é uma “construção humana bastante antiga, cuja concepção genérica pode ser 

expressa pela aglomeração de pessoas (mais equipamentos e edificações) e seu dinamismo (atividades) num 

determinado local” (p.81).  
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mercantilismo, após a instituição de normas econômicas, políticas e sociais, caracterizando o 

estado burguês. Anterior a esse fato, as relações entre as pessoas tinham como base a 

coletividade, passando, na sociedade contemporânea, à condição de produto
23

.  

Com a chegada da industrialização, fica evidente nos dois últimos séculos o inchaço
24

 

populacional das cidades. Com o quadro apresentado, o Estado vislumbra iniciativas de 

ordenar o desenvolvimento dos aglomerados humanos e intervir no equacionamento dos 

problemas daí derivados. É nesse contexto que se observa o nascimento do planejamento 

urbano (Mendonça, 2001:82).  

Para Pedrão (2001:12), o planejamento surgiu como atividade reitora do Estado, no 

século XX, nos países que pretenderam conduzir a industrialização em conjunto com certas 

interpretações de quais deveriam ser os rumos da sociedade. Em todos os casos, esteve ligado 

a uma compreensão do papel do Estado na transformação da sociedade burguesa, entendendo 

que aí se encontrem alguns problemas que não podem ser ignorados.  

Houve nas cidades europeias
25

, no século XIX, registros de insalubridade, necessidade 

de adequação estética e higienização, demandando ações direcionadas à melhoria da 

qualidade do ambiente citadino.  

Ao observar as ocupações urbanas na Europa, Choay (1979) registra que no período 

caracterizado como pré urbanismo, datado do século XIX, emerge uma crítica à cidade 

industrial na qual Londres já era considerada uma grande cidade onde emergiam os problemas 

urbanos, oriundos da explosão demográfica, a partir de 1801, promovida pela revolução 

industrial e pelo desenvolvimento da economia capitalista. Nas velhas cidades da Europa, a 

transformação dos meios de produção e transporte, assim como a emergência de novas 

funções urbanas, contribuíram para romper os velhos quadros da cidade medieval e da cidade 

barroca. Implantação de grandes lojas, hotéis, cafés, prédios para alugar, quarteirões de 

negócios do novo centro. 

O surgimento do urbanismo moderno, no século XIX, é refletido através de duas 

correntes: a naturalista e a humanista. A preocupação nesse momento é voltada sobre a 

interação entre a sociedade e a natureza, podendo ser concebida atualmente como perspectiva 

ambientalista no planejamento urbano.  Com o passar do século, um novo olhar emerge frente 

à visão sobre a cidade na modernidade, o predomínio do urbanismo progressista. Salientado 
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 Para maiores detalhes sobre a história da cidade, recorrer à obra de Mumford (1998).  
24

 A Grã-Bretanha é citada como a primeira a ser atingida pelo fenômeno da urbanização, registrada nos 

recenseamentos de 1801. A França e a Alemanha seguem a partir dos anos 1830 (Choay, 1979:03). 
25

 Sobre as condições de vida insalubres de operários da Inglaterra, consultar Engels (1986).  
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por Mendonça (2001), antagônico às duas correntes anteriores, o urbanismo progressista 

baseia-se: 

[...] no avanço da técnica com forte ênfase na indústria e na circulação (meios de 

transporte como o automóvel e o avião), revelando uma completa consonância aos 

ideais da modernidade capitalista. A vida na cidade registra a troca da rua 

(público, do coletivo) pela casa (o particular, o individual), ou seja, a substituição 

do cidadão pelo citadino, associada à funcionalidade produtiva, expressa no 

esquartejamento do tecido urbano (ou zoneamento) em áreas com funções 

bastante definidas (zona residencial, zona comercial, zona industrial, zona de 

lazer, zona de serviços [...] (p.83).  

A cidade almejada a partir do urbanismo progressista ganha força nos países onde a 

industrialização e economia estão consolidadas neste início do século XXI. Já aos países 

considerados não desenvolvidos cabe um quadro de empobrecimento das condições de vida e 

do ambiente urbano.  

Diante do paradigma instituído, o planejamento da cidade passa a se basear na 

operação técnica da produção de projetos, baseado no interesse econômico e qualidade dos 

espaços urbanos, sob a imagem competitiva de uma cidade global (Vicentini, 2001).  

Santos (2003) responsabiliza o planejamento urbano como uma “fachada científica 

para operações capitalistas”, ao declarar que:  

As formas se tornaram instrumentos ideais para promover a introdução do capital 

tecnológico estrangeiro numa economia subdesenvolvida e para ajudar o processo 

de superacumulação, cuja contrapartida é a superexploração. Aqueles países em 

que isto ocorre têm sua economia distorcida, suas tradições sacrificadas e suas 

populações empobrecidas (p.198). 

A produção do espaço urbano, sob ênfase capitalista, baseia-se no “princípio 

econômico da busca pelo máximo benefício, segundo o qual o solo, bem escasso e de uso 

necessário de todos, é convertido em valor de troca ao aplicar-se capital e trabalho mediante a 

urbanização e a construção
26

” (Pereira, 2001:36). 

O Estado atua na organização espacial da cidade, fundamentalmente visando criar 

condições de realização e reprodução da sociedade capitalista, isto é, condições que 

viabilizem o processo de acumulação e a reprodução das classes sociais e suas frações 

(Corrêa, 1989).  

O planejamento urbano, nos últimos trinta anos, tem sido criticado por intelectuais de 

esquerda e políticos conservadores. Neste sentido, Souza (2010) define planejamento urbano 

                                                 
26

 Em exemplo ao paradigma difundido, Henrique (2009) demonstra como o mercado imobiliário nas cidades de 

São Paulo, Florianópolis e Salvador, são previamente selecionados e mercantilizados.  
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como o modo de planejar o futuro, prevendo a evolução de um fenômeno, “tentar simular os 

desdobramentos de um processo, com o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis 

problemas, ou, inversamente, com o fito de melhor tirar partido de prováveis benefícios” 

(p.46).   

Registra-se também a alteração no ritmo das pessoas ao ingressar nesse paradigma 

progressista. As pessoas mudam sua relação com o “tempo”, deixando este de ser guiado por 

coordenadas naturais (através da lua e estações do ano), sendo substituído por um “tic-tac” do 

trabalho na fábrica, do relógio, até então desconhecido por aqueles que apenas estavam 

habituados aos ritmos cíclicos da natureza. Da mesma forma, “o espaço é geometrizado, pois 

ambos — o espaço e o tempo — viraram possibilidade de se ganhar dinheiro” (Coutinho, 

2010:28). 

Outra questão instituída com a modernidade, percebida por Choay (1979), é a presença 

dos técnicos para discutir e “resolver” os problemas dos cidadãos. Atualmente, com a 

complexidade de mecanismos econômicos, tecnológicos e administrativos, o cidadão é 

forçado a delegar seus poderes a um corpo de especialistas - ao urbanista, no que diz respeito 

ao planejamento urbano (p.54).  

Em decorrência da intervenção estatal sobre a vida das pessoas, acaba por formar não 

somente as cidades modernas, mas uma dependência desses cidadãos a esses especialistas. 

Situação preocupante, pois esse técnico se insere no planejamento via controle e 

representação do Estado. 

Para Davis (2008), “a crise interna na arquitetura e nas profissões de planejamento é 

precisamente a falta de conceitos e de designs inteligentes que tratem da pobreza no contexto 

das cidades em desenvolvimento ou das periferias pobres de metrópoles mais antigas” (p.17).  

A forma concreta da expressão do planejamento são os planos
27

. Eles não necessitam 

serem rígidos, complexos, formalistas ou obcecados com projeções e prognósticos a respeito 

da cidade ideal.  

Souza (2010) alega que em outros países, como os Estados Unidos, onde a tradição de 

planejamento urbano é mais densa que no Brasil, o envolvimento da sociedade se faz presente 

durante o processo de criação de um plano. Tanto na etapa da coleta de informações que 

envolve os modos de vida e necessidades, seja à participação em audiências públicas, 
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 Conforme Souza (2010) os “planos são normalmente documentos escritos, comumente contendo texto e 

mapas, além de, às vezes, diagramas e modelos gráficos. Não são, de todo modo, os únicos meios de expressão 

concreta do planejamento” (p.400).  
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pesquisas de opinião e conjuntamente ao quadro técnico, pensar e propor sugestões a um 

problema de sua comunidade.  

O intitulado planejamento modernista alega a necessidade de influir sobre os espaços 

urbanos, sob intensa intervenção do Estado, não levando em conta muitas vezes as 

particularidades de sua formação socioespacial
28

.   

O cenário brasileiro da expansão urbana é marcado pelas formas não-planejadas 

(oficialmente) de ocupação dos espaços. Frente a essa realidade, vale refletir sobre as famílias 

que não possuem um emprego formal. Como elas podem acessar o mercado imobiliário, se 

não possuem renda fixa?  Ao que tudo indica, cabe a elas sua exclusão do espaço urbano, sem 

direitos à terra e serviços públicos mínimos para sua sobrevivência e qualidade de vida.  

 

 1.2. Impacto das políticas externas: “desenvolvimento” para quem? 

 

Na América Latina as primeiras iniciativas de planejamento surgiram na década de 

1930, antecedendo as europeias em aspectos como a criação de instituições especializadas 

para financiamento do desenvolvimento, tais como a Corporação de Fomento, no Chile, e a 

Nacional Financeira, no México (Pedrão, 2001:12). 

O ano de 1930 foi realmente um marco, pois a partir daí se iniciou o processo de 

evolução da política oligárquica para as políticas populistas centralizadoras, bem como a 

construção do modelo desenvolvimentista de formulação e implementação de políticas. Isso 

correspondeu, de certa forma, às mudanças ocorridas em outras sociedades, tais como as 

transições de políticas liberais para políticas
29

 keynesianas intervencionistas, típicas do New 

Deal nos EUA e do Welfare State na Europa Ocidental (Castro & Carvalho, 2002: 112). 

O modelo desenvolvimentista caracterizou-se, para estes autores por:  

1) um papel ativo do Estado na promoção do crescimento econômico por meio da 

industrialização rápida; 2) uma política comercial protecionista; 3) estruturas 

estatais regulatórias e financeiras (crédito oficial), e 4) uma participação direta do 

Estado no processo produtivo, com a criação de empresas públicas. A 

implementação desse modelo estimulou o crescimento econômico impulsionado 
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 Segundo Santos (1982), formação socioespacial é uma categoria que diz respeito “à evolução diferencial das 

sociedades, no seu quadro próprio e em relação com as forças externas de onde mais frequentemente lhes 

provém o impulso. A base mesma da explicação é a produção, isto é, o trabalho do homem para transformar, 

segundo leis historicamente determinadas, o espaço com o qual o grupo se confronta” (p.02). 
29

 Com o keynesianismo “o Estado passa a intervir na sociedade com vistas a reativar a produção, em crise após 

a superprodução de 1929. Com Keynes, o Estado tornou-se produtor e regulador o que não significava o 

abandono do capitalismo ou a defesa da socialização dos meios de produção. Keynes defendia a política do 

pleno emprego e do aumento da renda e promoção da igualdade, através dos serviços públicos, dentre os quais a 

política social” (Pereira, 2011:172). 



 

 

 

 

24 

pela produção industrial promovida mediante políticas de substituição de 

importações (p.112). 

Da década de 1960 até meados da década de 1970, a intervenção urbana caracterizou-

se por projetos públicos de larga escala, produção em massa de serviços urbanos como 

habitação, água e esgoto, design urbano e rígido funcionalismo urbano. No entanto, sua 

repercussão veio através de críticas, já que os impactos nas estruturas urbanas foram 

inúmeros: dificuldade dos países “ditos” em desenvolvimento resgatar suas dívidas, adoção de 

medidas ambientalmente incorretas e por não priorizarem as áreas mais carentes das cidades 

(Ultramari, 2001:69).  

O período militar, iniciado com o golpe de 1964, foi um marco da legitimação do 

planejamento no Brasil, como um conjunto de intenções e ações oficiais para resolver 

problemáticas de caráter urbano, especificamente habitação. O planejamento urbano, 

produzido sob as referências da modernidade, proliferou na década de 1970, criando um 

mercado de trabalho para esse tipo de serviço, inclusive ampliando o campo de atuação dos 

geógrafos. Planos foram amplamente produzidos, como os planos diretores municipais, por 

meio do uso de um conjunto de métodos e processos científicos (Coutinho, 2010:32).  

Gudynas (2008) declara que, nos últimos anos, os países da América do Sul firmaram 

convênios essencialmente comerciais (Comunidade Andina ou Mercosul), fóruns políticos 

(Unasur) e projetos de infraestrutura física, como estradas ou gasodutos. Uma série desses 

empreendimentos são financiados por um conjunto de “instituições financeiras regionais” 

(IFRs
30

). Essas instituições são fundos ou bancos que têm a particularidade de estar nas mãos 

dos próprios governos da América Latina. O surgimento dessas IFRs não é um fato menor, já 

que representam uma alternativa às mais conhecidas “instituições financeiras internacionais” 

(IFIs), tais como Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o 

Fundo Monetário Internacional. Essas são instituições clássicas de crédito dos governos 

latino-americanos e estão por trás de muitos grandes empreendimentos.   

Ao invés de cidades modernas e funcionais, o que se apresenta são inúmeras favelas 

em diversas partes do mundo. A descrição que suscitam essas ocupações são moradias 

precárias, rodeadas de lixo, em meio à poluição. Um dos fatores promotores desses cenários é 
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 O conjunto de IFRs inclui, no mínimo, oito instituições: Corporação Andina de Fomento (CAF), Fundo da 

Bacia do Prata (Fonplata), Banco Centroamérica de Integración Económica (BCIE), Banco Latinoamericano de 

Exportaciones (Bladex), Caribbean Development Bank (CDB), Fundo Latino Americano de Reservas (FLAR), e 

os bancos nacionais BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) do Brasil, BANDES 

(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) da Venezuela e o BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento). Futuramente irá integrar a lista o Banco do Sul (Gudynas, 2008:24).  
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a chamada especulação imobiliária, que expulsa os pobres das regiões centrais e os jogam nas 

periferias, sendo estas inquietações sociais emergentes.   

De fato, as áreas onde predomina a população de baixa renda nas cidades brasileiras, 

caracterizam-se pela deficiência dos serviços urbanos básicos, precária situação sanitária e 

habitações inadequadas, na maioria das vezes em situação ilegal (Pereira, 2001:40).  

No cenário atual das políticas públicas se encontram organizações nacionais e 

internacionais articuladas entre si, que buscam pesquisar e apoiar iniciativas de agricultura 

urbana para que sejam empregadas como ação pública de combate à fome, pobreza e 

desnutrição nas cidades. Também as universidades e organizações não governamentais têm 

desempenhado o papel de elaborar projetos de pesquisa em agricultura urbana, pois é uma 

linha temática que vem despertando muito interesse de pesquisa, apoiada pela grande 

disponibilidade de recursos financeiros internacionais.  

Este interesse emergiu na década de 1990, quando a agricultura urbana foi 

vislumbrada pelas agências internacionais de desenvolvimento como potencial resposta frente 

aos crescentes problemas urbanos de ordem social, decorrentes da crise econômica e dos 

resultados das políticas de ajuste estrutural ditadas pelas políticas neoliberais que se faziam 

presentes (Coutinho, 2010). 

Para tanto, como afirma Davis (2008), é necessário questionar o “mito” de que serão 

os pobres urbanos, através da ilusão da “urbanização autônoma”, que irão solucionar a crise 

da vida diária sem, fundamentalmente, mexer na riqueza social e no poder político.  Alega 

ainda o autor: 

Está na moda a celebração das habilidades de sobrevivência e das capacidades de 

auto-ajuda dos moradores das favelas, enquanto é ignorada a evidência gritante de 

que as oportunidades econômicas informais estão se degradando rapidamente na 

maior parte dos países desenvolvidos, enquanto as ocupações tradicionais vêm 

sendo largamente privatizadas ou forçadas a terrenos perigosos (p.17).  

Uma das suas críticas se dá em virtude de instituições como o Banco Mundial e 

grandes fundações adotarem a fala de “promoção” de microempresas e bancos populares, mas 

o que se percebe de fundo, segundo o autor, é a ausência efetiva de uma discussão mais 

profunda e legítima “sobre a posse de terra na área urbana, tributação regressiva, investimento 

estrangeiro ou da administração paralela por poderosas agências de financiamento” (p.17).  

Neste sentido, para Corrêa (1989:26), o Estado capitalista cria mecanismos que levam 

à segregação residencial e à sua ratificação. Assim, os diferenciais de imposto territorial e 

predial são um forte fator discriminante, afetando o preço da terra dos imóveis e, como 
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consequência, incidindo na segregação social: os grupos de renda mais elevada residem em 

imóveis mais caros. A segregação residencial pode resultar também de uma ação direta e 

explícita do Estado através do planejamento, quando da criação, a partir do zero, de núcleos 

urbanos.  

É na produção da favela, em terrenos públicos ou privados invadidos, que os grupos 

sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores, produzindo seu próprio 

espaço, na maioria dos casos independentemente e a despeito dos outros agentes. A produção 

desse espaço é, antes de mais nada, uma forma de resistência e, ao mesmo tempo, uma 

estratégia de sobrevivência. Resistência e sobrevivência às adversidades impostas aos grupos 

sociais recém- expulsos do campo ou provenientes de áreas urbanas submetidas às operações 

de renovação, que lutam pelo direito à cidade (Corrêa, 1989:30).  

A classe dominante ou uma de suas frações, segrega os grupos sociais na medida em 

que controla o mercado de terras, a incorporação imobiliária e a construção, direcionando 

seletivamente a localização dos demais grupos sociais no espaço urbano. Indiretamente 

atuando através do Estado (Corrêa, 1989:64).  

Na área rural, políticas neoliberais estão presentes através de intensas campanhas 

advindas de programas oficiais, onde garantem empréstimos a pequenos proprietários de terra 

para a compra de sementes, fertilizantes e equipamentos, e fomentam a comercialização e a 

administração modernas.  

Segundo Santos (2003), essas ações difundidas não passaram de um pretexto para 

modernizar a economia rural e aumentar a composição técnica e orgânica do capital na 

agricultura, sob o discurso de ajudar a solucionar problemas de abastecimento de alimentos e 

de pobreza rural.  Assim foi a chamada “Revolução verde”. Para Santos,  

[...] seduzir os países subdesenvolvidos para a adoção de certas formas de 

modernização agrícola, tem sido desapontante, mas ainda conta com largo 

séquito, a revolução está apoiada por constante publicidade porque envolve o uso 

intensivo de fertilizantes, sementes e equipamentos, que têm que ser importados. 

Ela também transtorna os processos tradicionais de comercialização e cria as 

condições para a instalação de grandes monopólios importadores-exportadores, 

muitos dos quais subsidiários de firmas multinacionais. Naturalmente, ela também 

tem desorganizado o padrão tradicional de propriedade da terra, com o 

desenvolvimento de empresas agrícolas capitalistas a expensas de pequenos 

proprietários (p.190).  

Santos alega, contudo, que outras formas de ação foram introduzidas no meio rural, 

como  o desenvolvimento de estradas vicinais. Dessa forma, foi planejado e executado em 

muitos países, com o objetivo de acentuar os efeitos integrativos dos transportes no conjunto 
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da economia capitalista mundial, sua necessidade de expansão futura e os meios sutis pelos 

quais os transportes promovem a penetração de áreas rurais.  

A divisão do trabalho, caracterizado por Santos (2003), também é observada como um 

instrumento da expansão capitalista. Uma vez que se estabeleceu a separação das atividades, o 

resultado de cada uma delas se torna uma mercadoria. A troca passa a ser um imperativo por 

causa do próprio nível do processo produtivo: assim, a cada dia um grande número de valores 

de uso se metamorfoseia em valores de troca, essenciais ao sistema capitalista (p.192).  

Para Marques (2002) o projeto de desenvolvimento rural adotado ao longo das décadas 

no país tem como principal objetivo a expansão e consolidação do agronegócio, tendo 

alcançado resultados positivos, sobretudo em relação ao aumento da produtividade e à 

geração de divisas para o país via exportação. No entanto, esta opção tem implicado custos 

sociais e ambientais crescentes.  

Ao tratar de desenvolvimento rural, é oportuno levar em conta o entendimento sobre a 

pluriatividade no campo. Para Schneider (2001), a 

[...] combinação permanente de atividades agrícolas e não agrícolas, em uma 

mesma família, é que caracteriza e define a pluriatividade, que tanto pode ser um 

recurso ao qual a família faz uso, para garantir a reprodução social do grupo ou do 

coletivo que lhe corresponde, como também pode representar uma estratégia 

individual, dos membros que constituem a unidade doméstica (p.165).  

Ainda sobre a pluriatividade, Carneiro (1999) classifica as unidades familiares 

agrícolas segundo os princípios que orientam sua reprodução social, categorizando da 

seguinte forma: 

Família agrícola de caráter empresarial (ou o chamado, "verdadeiro agricultor"): 

cuja lógica de reprodução social é determinada pela realização de uma produção 

orientada para o mercado, obedecendo à satisfação de índices de rentabilidade e 

de produtividade crescentes; caracteriza-se por uma conjunção de fatores 

econômicos, técnicos e uma situação patrimonial (e social) favorável à 

rentabilização da exploração. A família camponesa: cuja lógica da atividade 

agrícola não é dada, em termos de prioridade, pela busca de taxa de Produtividade 

e de rentabilidade crescentes mas pelo esforço de manter a família em 

determinadas condições culturais e sociais, isto é, a manutenção da propriedade 

familiar e da exploração agrícola. A família agrícola "rurbana": Esse modelo de 

família rural repousa sobre um sistema de valores próprios (em elaboração) que 

orienta a produção agrícola, não em função do lucro e da produtividade 

crescentes, mas para a melhoria da qualidade de vida, sem deixar de considerar a 

realidade do mercado e, obviamente, a capacidade de retomo em termos de 

rendimento (p.17).  
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Sumpsi (2007) acredita que o papel dos governos no desenvolvimento rural depois dos 

anos de 1980
31

, não prestou apenas atenção no setor agrário para o desenvolvimento rural, 

mas também à questão macroeconômica, de acordo com o Consenso de Washington
32

. Dessa 

forma, as políticas de desenvolvimento rural assumiram nas comunidades rurais a lógica de 

mercado e dos processos políticos nacionais.  

 

 

1.3. Migração Rural-Urbano 

 

Os movimentos migratórios
33

 respondem pelo processo de esvaziamento da população 

rural. Em termos nacionais, a intensidade do movimento de desruralização parece não se ter 

atenuado muito nos últimos 50 anos. Entre 1950 e 1980, as áreas rurais das regiões Sudeste e 

Sul forneceram um volume expressivo de migrantes para as áreas urbanas (Abramovay & 

Camarano, 1999).  

Para Marques (2002), o intenso processo de êxodo rural verificado na segunda metade 

do século XX, responsável pelo alto grau de urbanização alcançado pela população, encontra-

se hoje em fase de desaceleração, tornando-se cada vez mais significativa a migração entre 

pequenos municípios rurais e o movimento cidade-campo (p.97).  

Abramovay (1999) salienta que o êxodo rural brasileiro permanece muito 

significativo, em especial com a juventude rural, já que a contrapartida é a precariedade com 

que os núcleos urbanos absorvem seus migrantes rurais: aqueles que mais saem do campo,  

sobretudo as jovens, são exatamente os que maiores dificuldades vêm encontrando em sua 

integração aos mercados urbanos de trabalho (p.2). 

O fenômeno da urbanização de Santa Catarina manifestou-se, segundo Peluzo Jr. 

(1991), na década de 1950 a 1960, coincidindo com a intensificação do movimento campo-

cidade em todo o mundo. As Nações Unidas, em 1969, chamaram atenção para o aumento 
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 Na década de 1980, devido ao desaparecimento do desenvolvimento rural nas agendas dos governos e, 

consequentemente, a retirada do Estado das políticas de desenvolvimento rural na América Latina, assistimos a 

uma explosão de ONGs atuando no meio rural. Algumas delas apareceram como iniciativas de emprego para 

profissionais, outras financiaram e fizeram a gestão de programas de desenvolvimento rural, em colaboração 

com as universidades (Sumpsi, 2007).  
32

 Giddens (2005) descreve as características do neoliberalismo: “governo mínimo, sociedade civil autônoma, 

fundamentalismo de mercado, autoritarismo moral, somado a forte individualismo econômico, mercado de 

trabalho se depura como qualquer outro, aceitação da desigualdade, modernização linear, baixa consciência 

ecológica, teoria realista da ordem internacional e pertence ao mundo bipolar” (p.18). 
33

 Entre 1960 e 1980, o êxodo rural brasileiro alcançou um total de 27 milhões de pessoas (Abramovay & 

Camarano, 1999). 
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rápido da urbanização a nível mundial, registrando na mesma década um aumento de 1,9 

bilhões para 3,0 bilhões de seres humanos.  

Assim, Corrêa (1989b) defende que a cidade precisa drenar, via migração rural-

urbano, uma parcela da população do campo, constituída por pequenos proprietários, 

rendeiros, meeiros, moradores de condição e assalariados. As raízes desse processo 

emigratório residem na dissolução do artesanato pela manufatura urbana, transformando o 

camponês em um produtor agrícola, que vende mercadorias para comprar outras mercadorias, 

no subsequente endividamento do agricultor junto a comerciantes urbanos e aos bancos, 

levando em muitos casos à perda da propriedade ou à dissolução da família camponesa em 

função da necessidade de produzir mais e mais para vender, tornando a propriedade rural 

incapaz de sustentar a família.  

A migração campo-cidade realiza-se na direção daqueles centros urbanos onde a 

criação de atividades e empregos é dinâmica, as grandes cidades. A destruição da agricultura 

tradicional e o êxodo rural para a cidade, comenta o autor, acabou barateando o custo da força 

de trabalho, iniciado o primeiro ciclo de exploração da cidade sobre o campo e os centros 

menores (p.57). 

Muitas famílias que desenvolvem agricultura urbana são originárias do campo e 

migraram para os centros urbanos com o anseio de melhores condições de vida, vislumbrando 

adequadas condições salariais e acesso a serviços públicos, como educação e saúde. A 

continuidade das práticas agropecuárias nesse “novo” espaço chamado cidade se faz presente, 

em sua religiosidade, culinária e modos de “ver” a vida. Sua vinda é justificada em sua 

maioria pelo reflexo das políticas neoliberais implementadas na área rural. 

Um exemplo disto é apontado por Pessôa, Souza & Schuch (2006), ao estudar a 

agricultura urbana em áreas periféricas na cidade de Santa Maria/RS. Os autores constatam 

que os produtores são oriundos de áreas rurais e plantam para subsistência familiar, 

continuando a praticar uma atividade que consideram como “tradicional”, driblando dessa 

forma as dificuldades financeiras e alimentares a que são expostos na cidade.  

 

1.4. Questão ambiental: a inclusão do espaço urbano 

 

As preocupações ambientais, ligadas ao espaço urbano brasileiro, contaram 

inicialmente com o capítulo da Política Urbana e Meio Ambiente no II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, em 1974, e a Lei n°6.803, de Zoneamento Industrial em Áreas Críticas de 

poluição, de 1980. Entretanto, tais decisões não representaram uma ampla conscientização 
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quanto à importância do meio ambiente urbano e somente eram vistas como fatos isolados 

(Steingerber, 2001:11).  

Há quem considere que a Constituição de 1988 tenha sido o primeiro marco do 

surgimento do meio ambiente urbano como área de investigação no Brasil, pois o documento 

trouxe duas novidades para área ambiental: a inclusão da função social da propriedade entre 

os princípios gerais da ordem econômica e a possibilidade de qualquer cidadão fiscalizar bens 

ambientais, históricos e culturais (Ibidem).  

A área do meio ambiente urbano ganhou força no país e no mundo com a realização 

do Fórum Global das Ongs que se realizou paralelamente à Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco 92), quando se explicou que a questão 

ambiental era também uma questão urbana.  

O acúmulo de problemas ambientais surgidos dos processos de urbanização e, 

particularmente, a gravidade de alguns deles nas cidades maiores, especialmente nas áreas 

metropolitanas, fazem do planejamento urbano uma categoria que, de algum modo, incorpora 

a dimensão ambiental (Grinover,1989:30). 

Em 2001 é criado o Estatuto da Cidade
34

, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, o qual 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade 

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental. No Art. 2º, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, tendo entre suas 

diretrizes: “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, 

à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações”. 

 

 

 

1.5. Potencial da agricultura urbana no desenvolvimento sustentável das cidades 

 

Muitas são as definições empregadas para a expressão “agricultura urbana”, dentro da 

literatura disponível. As definições e discussões sobre a AUP, na forma como se apresenta, 

não são definitivas, uma vez que os conceitos são recentes e estão sendo construídos. 
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 Disponível em: < www.planalto.gov.br>. Acessado em: <03/05/2011>. 

http://www.planalto.gov.br/
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Conforme salientam Machado & Machado (2002:21), esta prática representa uma 

importante fonte de suprimento dos sistemas de alimentação para as populações, podendo 

relacioná-la com a segurança alimentar e o desenvolvimento da biodiversidade, já que: 

[...] proporciona melhor aproveitamento dos espaços, manejo adequado dos 

recursos de solo e água, bem como às questões ambientais por promover a 

redução no acúmulo de lixo e melhorar a qualidade da água. A formação de 

microclimas, a preservação de doenças por uma alimentação diversificada e pelo 

poder curativo das plantas medicinais, são componentes da qualidade de vida 

proporcionada pela prática da agricultura urbana.  

Dentre as variáveis mais citadas de agricultura urbana, tem-se aquelas relacionadas às 

atividades destinadas à produção vegetal (horticultura, cereais, milho e feijão), e a criação 

animal (aves, abelhas, peixes, coelhos e outros). O sistema busca a integração com a produção 

animal, aproveitando-se restos vegetais na sua alimentação, através de compostagem 

isoladamente ou em conjunto com o esterco oriundo das criações (Aquino & Assis 

(2007:143).  

Silva (2005:405) conceitua agricultura urbana compreendendo da seguinte forma:  

[...] entendemos não só o cultivo de hortigranjeiros, frutas, flores e os bosques 

usualmente associados à coleta de combustíveis lenhosos, mas também a 

apicultura, piscicultura e criação de gado para a produção de leite, ovelhas, 

carneiros e cabritos.  

Para Moreira (2008:243) a agricultura urbana é percebida como um fenômeno social e 

político, em conexão com as questões e temáticas socioambientais e socioespaciais. Por 

também ser ação política, a discussão sobre a agricultura urbana traz consigo o debate sobre a 

pobreza, as desigualdades sociais e o desemprego como efeitos do desenvolvimento do 

capitalismo. 

Seu debate emerge a partir da década de 1980, com um novo pensamento ambiental, e 

é reafirmado quando tal prática é tomada como uma resposta aos desafios colocados aos 

governos locais, responsáveis por criar ações públicas contra a fome e a pobreza urbana, 

alarmantes na década de 1990. A partir desse período, as agências internacionais de 

desenvolvimento vislumbram a agricultura urbana como uma alternativa potencial de 

enfrentamento aos crescentes problemas urbanos de ordem social, decorrentes da crise 

econômica e dos resultados das políticas de ajuste estrutural ditadas pelas políticas 

neoliberais. Pensava-se então somar políticas ambientais internacionais com o tema da 

pobreza urbana e formulação de metas a serem adotadas pelos países (Coutinho, 2010:49). 
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Dentre as iniciativas de agricultura urbana desenvolvidas no mundo, destacam-se as 

praticadas em Cuba. Seu fomento surgiu durante os últimos quinze anos, com os anos de crise 

no início da década de 1990. Devido à desintegração do bloco socialista da Europa oriental, o 

país acabou perdendo seus principais parceiros comerciais e, ao mesmo tempo, os EUA 

intensificaram o seu bloqueio econômico contra a ilha, o mercado negro floresceu e os preços 

dos produtos dispararam. 

De acordo com Aquino & Assis (2007), atualmente, verifica-se que toda produção 

cubana de hortaliças é orgânica e proveniente da agricultura urbana. Considerando que quase 

80% da população cubana é urbana, essa forma de produção traz vantagens para a população, 

como a garantia de abastecimento durante todo o ano e em todo o país, economia de 

combustível para o transporte, melhor qualidade dos alimentos, maior produtividade e maior 

oferta de emprego (p.147).  

Vale destacar ainda algumas iniciativas consideradas por órgãos mundiais (FAO, 

MDS, RUAF e IPES
35

) como relevantes. Em Cuba, os cultivos urbanos cobrem 

aproximadamente 30 mil hectares e produzem mais de 3 milhões de toneladas de verduras 

frescas por ano. El Alto (Bolívia), as microhortas familiares beneficiam mais de 500 famílias 

pobres urbanas que vivem a cerca de 4.000 metros acima do nível do mar, aproveitando o uso 

de tecnologias apropriadas como as miniestufas solares para produção de hortaliças. 

Colômbia, em 90 municípios do departamento de Antióquia existem 7.500 hortas familiares 

urbanas e periurbanas que produzem mais de 18 espécies diferentes de hortaliças, frutas e 

ervas aromáticas, em um programa que objetiva implantar 23 mil hortas em três anos.  

Ainda em Bogotá, Medelin e Cartagena: os governos locais e a cooperação 

internacional capacitaram mais de 50 mil pessoas para cultivarem hortas em diversos espaços 

urbanos que incluem terraços, lajes e quintais domésticos. Curitiba: cerca de 8 mil 

agricultores urbanos e 6 mil estudantes cultivam alimentos em 1.280 hortas que ocupam mais 

de 200 hectares de solos urbanos que chegam a produzir mais de 4.100 toneladas de alimentos 

por ano. Quito (Equador): o programa AGRUPAR promove atividades hortícolas e de criação 

de animais que envolvem mais de 455 hortas demonstrativas, familiares e escolares e mais de 

56 empreendimentos para produção de aves, coelhos, porquinhos-da índia e peixes. Moreno 

(Argentina), o programa municipal de AUP implementou 4.860 hortas familiares e 29 hortas 

comunitárias. Lima (Peru), vários distritos contam com Programas Municipais que ocupam 
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 FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação); MDS (Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome); - RUAF (Resources Centres on Urban Agriculture e Food 

Security) e IPES (Promoción Del Desarrollo Sostenible).  
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mais de 10 ha de solos urbanos localizados em áreas de risco. Belo Horizonte: integrou a AUP 

em sua política de segurança alimentar e no ordenamento territorial e uso do solo urbano.  

Pode-se incluir ainda as iniciativas de agricultura urbana desenvolvidas no México. 

Conforme Ávila Sánchez (2008), o cultivo e comercialização de ervas comestíveis e 

medicinais é uma prática comum nos espaços agrícolas urbanos e periurbanos da região 

Centro Sul do México. A atividade é realizada principalmente por produtores de auto-

consumo, caracterizados pelo autor como aqueles que realizam seus cultivos numa dimensão 

de até 100 metros² e que seus empregos não tenham ligação alguma com atividades agrícolas. 

Esses produtores cultivam hortaliças e ervas comestíveis e medicinais para serem consumidas, 

gerar renda e atender às necessidades de saúde das populações locais. Quanto à prática da 

medicina tradicional, sua aceitação vem crescendo e, inclusive, se tem institucionalizado 

devido ao seu reconhecimento pelo sistema público de saúde e por algumas instituições 

educativas nacionais.  

Em se tratando dos termos utilizados para classificar a localização das práticas de 

agricultura urbana, a literatura utiliza “agricultura periurbana”, “agricultura intra urbana” ou 

“agricultura urbana”.  

Para ajudar na compreensão das terminologias, Barsky (2010:24) define o termo 

periurbano como um território produtivo, residencial e de serviços localizados em torno das 

cidades. Uma das manifestações paisagísticas e sociais mais características do periurbano, 

para o autor, é o tipo de agricultura praticada numa rede de fazendas que compõem o 

chamado cinturão verde. O autor observou que vários nomes geográficos têm tentado 

justificar o espaço peri-urbano: periferia urbana, franja urbana, "a cidade difusa", fronteira 

campo-cidade, cidade dispersa, áreas de fronteira, fronteiras urbanas, suburbanos exterior da 

cidade horizonte, uma faixa de especulação da terra, exurbia, interface ou ecótono urbano-

rural, a pegada ecológica da cidade, o interior da cidade. 

Já para Machado & Machado (2002:12) a definição de agricultura urbana refere-se à 

localização dos espaços dentro e ao redor das cidades ou áreas urbanas. Entendendo que a 

área intra-urbana refere-se  

[...] a todos os espaços dentro das cidades que podem ter algum tipo de atividade 

agrícola. Podem ser áreas individuais ou coletivas ou ainda áreas públicas dentro e 

entre os contornos das cidades, incluindo as vias públicas, praças, parques e áreas 

ociosas como lotes e terrenos baldios. A área periurbana é mais complexa quanto 

à definição de sua localização. Deve estar próxima à cidade, mas o limite pode 

variar de 10 a 90 km, dependendo do desenvolvimento da infra-estrutura de 

estradas e dos custos de transporte. A agricultura periurbana, por sua vizinhança 
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com as áreas rurais, interfere nas mudanças da agricultura, de forma geral e pode 

combinar o trabalho rural com o não-rural, o que, em determinado momento, pode 

ser uma vantagem. Muitas áreas que há pouco tempo eram consideradas rurais, 

hoje são áreas de agricultura periurbana. 

Santandreu & Lovo (2007) ao analisarem 11 regiões metropolitanas brasileiras
36

 que 

desenvolvem agricultura urbana, verificaram que as mesmas desenvolvem uma intensa e 

muito variada atividade de AUP. Uma lista inicial foi elaborada identificando mais de 600 

iniciativas, em sua maioria com destino tanto para o consumo quanto para a comercialização. 

Segue uma tipologia elaborada por esses autores, para as atividades de Agricultura Urbana 

segundo Terrile (2006). 

Em espaços privados a agricultura urbana pode ser praticada em lotes vagos; terrenos 

baldios particulares ou com dúvidas sobre a propriedade; lajes e tetos; quintais ou pátios; 

áreas peri urbanas; áreas verdes em conjuntos habitacionais.  

Nos espaços públicos contemplam terrenos de propriedade municipal, estadual e 

federal com espaços possíveis de utilização, dentre os verdes urbanos que irão agregar às 

praças e parques. Áreas institucionais como escolas e creches; posto de saúde; hospitais; 

presídios; edifícios públicos e privados. 

Em se tratando de áreas não edificáveis, é possível praticar agricultura urbana nas 

laterais de vias férreas; laterais de estradas
37

 e avenidas; margens de cursos d’água; áreas 

inundáveis; faixa sob linhas de alta tensão; ambientes aquáticos (rios e lagoas). 

Em unidades
38

 de conservação também pode ocorrer práticas de AU em áreas de 

proteção ambiental, reservas ecológicas e outras unidades desde que seja permitido o manejo 

e uso de potencialidades, bem como em áreas de tratamento, como aterro sanitário e lagoas de 

oxidação.  
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  Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Brasília (DF) e 

Goiânia (GO), Belém (PA), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA). 
37

 Segundo a consultora jurídica em faixas de domínio rodoviárias do Departamento Estadual de Infra-estrutura 

de Santa Catarina (DEINFRA), Elisa Quint de Souza de Oliveira, “nas faixas de domínio ou laterais das estradas 

não é possível implementar todo o tipo de cultura. Aquelas que possuem um tamanho reduzido e que não 

comprometem o trânsito são possíveis por meio de autorização mas, aquelas que oferecem algum obstáculo 

físico, como milho e outras, não podem ser autorizadas. As culturas que necessitam de grande quantidade de 

água, por exemplo, como o arroz, também são proibidas porque causam problemas de infiltração no solo abaixo 

da camada asfáltica gerando problemas de drenagem e comprometendo a estrada. Criação de animais também é 

expressamente proibido. Quanto às margens de cursos d’água, há que ser considerado também a questão da 

limitação que o Código Florestal impõe, já que essas áreas são de preservação permanente” (comunicação 

pessoal).  
38

 Conforme a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), a conservação da natureza prevê “o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, 

a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa 

produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 

necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral”.  
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1.6. Interfaces da Agricultura Urbana  

 

É possível, através da agricultura urbana, interagir com outros eixos temáticos, como o 

campo da segurança alimentar e nutricional, da saúde, do meio ambiente, da geração de renda, 

da gestão da cidade ou das políticas públicas. Seguem abaixo alguns exemplos de como a 

agricultura urbana influencia diretamente alguns temas. 

 

1.6.1. Agroecologia 

 

A relação entre agricultura urbana e agroecologia parte do entendimento de que ao se 

fomentar as iniciativas de agricultura urbana elas devem estar embasadas no compromisso 

com a qualidade de vida de quem produz e de quem consome, sem riscos à saúde humana, 

com o objetivo de minimizar os impactos ambientais.  

O termo agroecologia é empregado pela primeira vez na década de 1930, significando 

a aproximação da ecologia à agricultura. Nesse período a ciência tratava do estudo de 

sistemas naturais. O interesse na aplicação da ecologia à agricultura expandiu-se nas décadas 

de 1960 e 1970 devido à intensificação da pesquisa de ecologia de populações e comunidades, 

à influência crescente de abordagens em nível de sistemas e à ampliação da chamada 

“consciência ambiental” (Costa Neto, 2006:113/114). 

Na medida em que mais ecologistas, nos anos de 1970, passaram a ver sistemas 

agrícolas como áreas legítimas de estudo, e mais agrônomos viram o valor da perspectiva 

ecológica, as bases da agroecologia cresceram rapidamente (Gliessman, 2000:56).  

Para Aquino & Assis (2007:137) a agroecologia é um instrumento importante na 

implementação de estratégias para viabilizar produções agrícolas em pequena escala sob 

administração familiar, em função da baixa dependência de insumos externos dos sistemas de 

produção preconizados que procuram manter ou recuperar a paisagem e a biodiversidade. 

A agroecologia é o tema central e o princípio do que é hoje chamado “agricultura 

sustentável”. Neste sentido, Altieri (2008:23) percebe a agroecologia como uma nova 

“abordagem que integra os princípios agronômicos, ecológicos e socioeconômicos à 

compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade 

como um todo”. Ressalta, ainda, que a agroecologia fornece as ferramentas metodológicas 

necessárias para que a participação da comunidade venha a se tornar a força geradora dos 

objetivos e atividades dos projetos de desenvolvimento.  
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Ressalta-se, contudo, que não se deve associar imediatamente agroecologia com 

agricultura urbana, pois inúmeras iniciativas fazem uso de insumos e fertilizantes. Mesmo 

porque para um alimento ou criação possuir caráter “orgânico”, necessita uma série de 

adequações, condições ambientais nem sempre acessíveis a todos os agricultores urbanos. Um 

exemplo é a qualidade da água a ser destinada à irrigação ou solo não contaminado.   

Sobre a contaminação, Pinto & Ramos (2008) apresentam os resultados analíticos de 

amostras de alfaces e solos de algumas hortas urbanas e não urbanas da cidade de 

Braga/Portugal, os quais denunciam um grave problema de contaminação e poluição urbana 

pelos metais pesados Cádmio, Chumbo e Zinco. Os autores sugerem inúmeras propostas de 

mitigação desses fatores. Vejamos as principais:  

a) Monitorização sistemática da qualidade das plantas, do solo e da água, através 

da realização de análises; b) Identificação do tipo de culturas consumidas na dieta 

alimentar humana mais susceptíveis à contaminação e respectiva substituição; c) 

Recomendação de distância mínima entre solos para uso agrícola e estradas com 

intenso tráfego rodoviário; d) Não produção na proximidade de estradas com 

intenso tráfego rodoviário das culturas consumidas na dieta alimentar humana 

mais susceptíveis à contaminação; e) Uso de cercas vivas que reduzam a 

contaminação; f) Introdução de solo e compostos limpos importados de locais não 

contaminados; g) Utilização de coberturas de plástico que reduzam a deposição 

atmosférica; h) Utilização de plantas para remoção de metais do solo (p. 24). 
 

Dentre as iniciativas associadas à agroecologia, Boos (2007) realizou um estudo de 

caso sobre o apoio que o Banco do Brasil forneceu ao cultivo de hortaliças orgânicas, no 

município de Barra Velha/SC. O estudo demonstrou que a adesão das famílias à agroecologia 

fomentou diretamente o aumento de renda das famílias, a melhoria da qualidade de vida, bem 

como da produtividade, redução de custos na produção e preservação ambiental.  

Em Florianópolis, o trabalho de difusão da AU é executado pela ONG CEPAGRO 

(Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo), em bairros do sul da Ilha e do 

continente. Alves (2009) pesquisou a comunidade Chico Mendes onde observou-se a 

diminuição do lixo orgânico espalhado nas ruas e a redução de ratos e de doenças. A atividade 

também contribuiu para um maior envolvimento comunitário, aumento da consciência 

ambiental e ecológica dos moradores e maior articulação entre entidades. Soma-se a isso a 

valorização e a capacitação das agentes comunitárias e a formação de um grupo que promove 

a agricultura urbana na comunidade. Além das atividades relacionadas às hortas escolares e à 

compostagem comunitária, a autora observou ainda pequena produção agrícola, sobressaindo-

se hortaliças e plantas medicinais nos pequenos quintais dos moradores.   
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Diversos motivos e vantagens para se praticar a agricultura urbana foram citados por 

Alves (2009), tendo destaque a produção de alimentos (maior quantidade e qualidade de 

alimentos disponíveis para consumo), a reciclagem de lixo (originando composto orgânico 

para adubação), a utilização racional de espaços (aproveitamento de espaços ociosos, evitando 

o acúmulo de lixo e entulhos) (pp. 39/40). 

Segundo Alves, as comunidades que aderiram à prática da agricultura urbana 

vivenciam vários problemas relacionados ao crescimento urbano desordenado. A comunidade 

Chico Mendes, recorte espacial da pesquisa, apresenta altos índices de pobreza e violência, 

sendo a maioria dos seus moradores provenientes do interior do estado e de outras regiões do 

país. É em comunidades como essa, afirma a autora, que o CEPAGRO vem atuando através 

das atividades de agricultura urbana, com as ações sendo mantidas por meio de convênios 

firmados com entidades como o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a Fundação 

Interamericana (IAF) e a Misereor (Agência de Desenvolvimento da Igreja Católica da 

Alemanha), sendo as duas últimas entidades internacionais que coordenam projetos de 

cooperação e desenvolvimento em países da América Latina (Alves, 2009:42).  

Ao mencionar o CEPAGRO, Alves (2009) registra ainda que a instituição atua junto a 

outras instituições como escolas, creches, centros de saúde e associações, onde se realiza um 

trabalho com crianças e jovens, atingindo assim diretamente as famílias da comunidade. Com 

a produção de alimentos agroecológicos nos quintais urbanos e espaços comunitários, as 

famílias podem ter acesso a alimentos mais saudáveis, garantindo a sua segurança alimentar e 

também gerando renda (p.43). 

Monteiro & Monteiro (2006) analisam 43 hortas comunitárias de Teresina (PI), no 

intuito de perceber se as mesmas se apresentam como alternativa de geração de trabalho e 

renda e de melhoria socioeconômica, sem degradar o meio ambiente. As hortas comunitárias 

foram implantadas pela Prefeitura, sob os fios de alta tensão da Companhia Hidroelétrica do 

São Francisco (CHESF). Os autores concluem que a baixa remuneração percebida pelos 

horticultores, decorrente da pouca diversidade do cultivo, da precária organização e da falta 

de financiamento, conduziu alguns membros da família a buscarem ocupação alternativa com 

vistas à complementação da renda. 
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1.6.2. Economia solidária 

 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego
39

, a economia solidária, nos últimos 

anos se apresenta 

[...] como alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da 

inclusão social, fomentando uma diversidade de práticas econômicas e sociais 

organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas 

autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de 

produção de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio 

justo e consumo solidário. 

 

Os empreendimentos solidários ou de pequeno porte tendem a adotar a defesa do meio 

ambiente e do bem-estar dos consumidores e, ao mesmo tempo, “opor-se a tecnologias que 

possam ameaçar a biodiversidade, a saúde do consumidor e/ou a autonomia dos produtores 

associados e individuais” (Singer, 2004:08).  

Silva (2005) apresenta um estudo de caso sobre à União Geral de Cooperativas 

Agropecuárias de Maputo (UGC), Moçambique, tentando refletir sobre as alternativas de 

produção desenvolvidas nesse país. Uma das conclusões sugeridas pela autora foi a 

necessidade da UGC se ajustar perante a hegemonia do mercado. Como alternativas a serem 

pensadas ressalta modernizar o seu capital, já que dificilmente consegue fugir à dimensão 

global da divisão do trabalho. No atual contexto econômico de Moçambique, a autora defende 

a busca de alternativas para as cooperativas, mais do que uma produção contra-hegemônica, 

parece ser a produção de uma alternativa de sobrevivência, onde a tendência parece conduzir 

para uma aproximação cada vez maior das mulheres do mercado e sua proletarização. A 

autora ressalta os ganhos na área social que a UGC disponibiliza às cooperativistas, porém, 

num futuro próximo, terão que concretizar projetos, modernizar suas cooperativas e unidades 

de produção, tornando-se competitivas em nível nacional e internacional e criar sistemas para 

que os seus diversos empreendimentos se tornem auto-sustentáveis. 

O texto explicita a dificuldade de uma instituição não governamental ao ter contato 

com as mudanças geopolíticas da atualidade e sua história de formação. Esse não é um caso 

isolado. Inúmeras iniciativas no Brasil caminham na mesma direção, onde ficam ameaçadas 

de extinção quando os convênios não são renovados ou firmados, ficando vulneráveis do 

ponto de vista da auto-sustentabilidade, ao contrário do que pregam.   
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 Disponível em: < www.mte.gov.br>. Acessado em:<03/05/2011>.  

http://www.mte.gov.br/
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Simões (2010) investiga e analisa o processo de construção e os efeitos da Marca 

Territorial de São Bonifácio/SC com o propósito de envolver a comunidade nesse processo de 

desenvolvimento pautado pela Economia Solidária e dar mais e melhor visibilidade a São 

Bonifácio. Tudo isso, segundo o autor, indicou um caminho alternativo para os micro-

territórios rurais reagirem aos efeitos negativos da economia capitalista de mercado valendo-

se da solidariedade e cooperação para construir um tipo especial de capital social e assumir 

um novo rumo em termos de planejamento e gestão para o seu desenvolvimento. 

Em Itajaí, o início da economia solidária contou com o grupo Fio Nobre, hoje uma 

cooperativa, no ano de 1997. A partir desse grupo e, principalmente, com o apoio do Centro 

de Direitos Humanos, inicia-se um processo de organização e fomento dessa forma de 

economia na cidade. 

Em 2005 houve uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Emprego e Renda (SEDEER). Iniciou-se o projeto do Centro Público de Economia Solidária 

de Itajaí (CEPESI), contando com a colaboração da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (SENAES/MTE) e da Fundação Banco do Brasil. 

No ano seguinte, 2006, outra parceria é formada, com a Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI), contando com a colaboração do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

A inauguração do CEPESI
40

 (Centro Público de Economia Solidária) ocorreu no ano 

de 2007, proporcionando a comercialização de produtos e serviços
41

, a mobilização social 

(apoio na organização de grupos e realização de feiras e eventos), a formação e qualificação 

profissional (cursos e oficinas), entre outras atividades. Atualmente, abrangendo a área urbana 

e a rural, o Cepesi registra 20 empreendimentos econômicos solidários, oriundos do Vale do 

Itajaí e de outros estados.  

Em 12 de março de 2009 foi instituída a Lei nº 5.245 para regulamentar a Política de 

Fomento à Economia Solidária de Itajaí. Essa legislação conceitua economia solidária, 

segundo o Art.2º como:  

[...] iniciativas que visam à organização, à cooperação, à gestão democrática, à 

solidariedade, à distribuição equitativa das riquezas produzidas coletivamente, à 

autogestão, ao desenvolvimento local integrado e sustentável, ao respeito ao 

equilíbrio dos ecossistemas, à valorização do ser humano e do trabalho. 
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 Disponível em: < www.cepesi.org.br>. Acessado em: <03/05/2011>.  
41

 Produtos e serviços: fitoterápicos, vestuário em algodão orgânico e acessórios, bolsas em fibras naturais, lonas, 

produtos agroecológicos da agricultura familiar (geléias, mel, conservas), bio-jóias (bijuterias com sementes), 

artesanatos diversos, tapeçarias, acesso a internet e gráfica rápida, restaurante (gastronomia lacto-vegetariana) e 

lanchonete, atendimento jurídico na área de direitos humanos e apresentações de grupos culturais. 

http://www.cepesi.org.br/
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Práticas de agricultura urbana desenvolvidas em Itajaí podem se tornar potenciais 

economias dentro da discussão solidária já que tratam de um mercado sem atravessadores, 

possibilitando ao produto ou mercadoria ser acessível ao consumidor através de um preço 

justo, diferentemente dos grandes mercados do município onde impera a lógica do lucro. 

Além disto, a rotina conta com os valores e cuidados que os agricultores (as) urbanos buscam 

em todo o processo de produção.   

 

 

1.6.3. Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

 

A agricultura urbana é percebida como prática que pode reforçar a segurança alimentar 

e nutricional das famílias carentes, por meio do consumo de alimentos de boa qualidade que 

diversificam a alimentação aproveitando integralmente os alimentos, ou mesmo resgatando 

hábitos alimentares saudáveis. A agricultura urbana associada à segurança alimentar e 

nutricional pode contribuir, ainda, para a saúde das pessoas, a partir do uso de plantas 

medicinais cultivadas nos quintais e espaços comunitários e da implementação de farmácias 

caseiras e populares.  

De acordo com o COMUSAN (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional de Itajaí), segurança alimentar e nutricional é o “direito a uma alimentação 

saúdavel, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente” (folheto 

explicativo), possuindo este alimento “segurança sanitária, variada, colorida, saborosa, 

qualidade dos nutrientes, consumo regular, acessível e quantidade adequada”
42

.  

No município de Itajaí são desenvolvidas ações relacionadas à SAN: Bolsa Família, 

Cartão Social, SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional), Alimentação 

Escolar, Farináceos, Programa de Fórmulas Nutricionais, Atendimento Nutricional na rede 

pública de saúde, Caminhão do Peixe, Vigilância Sanitária, Serviço de Inspeção Municipal, 

Educação Nutricional e Sanitária (folheto explicativo Comusan).   

No âmbito das políticas públicas federais, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) insere a temática SAN como linha de ação de um de seus 
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 O conselho ainda sinaliza os marcos legais da SAN: - Lei Municipal n°3.990 de 30/10/2003, que institui o 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Itajaí (COMUSAN). – Lei Federal n° 11.346 de 

15/09/2006, que cria a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN). – Emenda Constitucional 

n°64 de 04/02/2010, altera o art. 6 da Constituição Federal, introduzindo a alimentação como direito social e o – 

Decreto Federal n°7.272 de 25/08/2010, que institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PNSAN). 
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programas
43

. Esse programa financia restaurantes populares, bancos de alimentos, cozinhas 

comunitárias, feiras e mercados populares e promove educação alimentar e nutricional. Outra 

linha de ação é a que dá acesso à água às famílias rurais de baixa renda do semiárido 

brasileiro durante os longos períodos de estiagem, por meio da construção de cisternas. A 

aquisição de alimentos através da compra de produtos da agricultura familiar é destacada 

também como uma das políticas para combater a insegurança alimentar. 

Com o tema "Por um Desenvolvimento Sustentável com Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional", foi realizada em Fortaleza (CE), no ano de 2007, a III Conferência 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN). O tema Agricultura Urbana já 

vinha sendo debatido, desde a II Conferência Nacional de SAN, ocorrida em 2004, na cidade 

de Olinda (PE). Na II conferência, se instituiu o conceito de SAN com o seguinte 

entendimento: 

[...] é a realização do direito de todos ter acesso diário e permanente a alimentos 

de qualidade, em quantidade suficiente, sem afetar o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentícias promotoras de saúde, que 

respeitem a diversidade cultural e social, econômica e ambientalmente 

sustentáveis (Maluf, 2009:56). 

 

Durante a II CNSAN, foi aprovada como proposta prioritária a elaboração de 

diagnósticos participativos para identificação das diversas iniciativas de agricultura urbana 

desenvolvidas pelo poder público e sociedade civil, avaliando seus potenciais e limitações 

para a promoção da SAN. Já na III Conferência Nacional de SAN foi aprovada a proposta de 

constituição de uma Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana que deverá pautar 

suas diretrizes nos resultados dos diagnósticos realizados.  

 

1.6.4. Inserção da Agricultura Urbana nas agendas públicas nacionais e internacionais 

 

As políticas públicas voltadas para o incentivo e a implementação da agricultura 

urbana são defendidas sob alegação de favorecer e promover o desenvolvimento local das 

periferias de grandes cidades. Para Machado & Machado (2002), vão além deste propósito:  
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 Programas do MDS: - Assistência Social: benefícios, serviços socioassistenciais e rede de proteção social; - 

Bolsa Família: programa de transferência direta de renda e Cadastro único para programas sociais do Governo 

federal; - Inclusão Produtiva: estratégias e ações em apoio ao ingresso no mundo do trabalho para as pessoas 

inscritas no cadastro único e - Avaliação e Gestão da Informação: avaliação e monitoramento das políticas do 

MDS e formação de agentes públicos e sociais. Disponível em: <www.mds.gov.br>. Acessado em: 

<11/05/2011>. 

http://www.mds.gov.br/


 

 

 

 

42 

[...] pelo redirecionamento dos objetivos da comunidade, com ações participativas 

em todos processos de desenvolvimento, é possível oferecer opções de vida 

saudável para jovens e crianças além de gerar empregos e melhorar a qualidade de 

vida das pessoas idosas ou desempregadas (p.09).  

Essa atividade tem despertado um elevado e crescente interesse, tanto dos urbanistas 

quanto dos pesquisadores e responsáveis por elaboração de políticas, na medida em que, onde 

se estabeleceu com eficiência, desempenhou um papel muito importante na alimentação das 

populações urbanas, garantindo a sua sobrevivência (Aquino & Assis, 2007:137)
44

. Segundo 

Coutinho (2010:51) houve um pioneirismo da agência internacional IDRC quanto à 

investigação e reconhecimento, ainda na década de 1990, pois foi a mesma que visualizou 

primeiramente a agricultura urbana como uma possível área de intervenção e fez divulgação 

dessa prática. Inicialmente o IDRC promoveu a segurança alimentar, a nutrição e o tratamento 

de resíduos sólidos orgânicos, incluindo posteriormente em seus projetos o processamento e 

distribuição de alimentos nas cidades e, depois, o cultivo dentro das cidades. 

O Instituto para el Desarrollo Sostenible (IPES), oriundo do Perú, atualmente é a 

principal ONG do continente a trabalhar com a temática Agricultura Urbana, dispondo de 

acervo teórico e relatos das iniciativas em nível regional. Outra iniciativa importante é a 

desenvolvida pela Fundação Internacional chamada: Resources on Urban Agriculture 

Foundation (RUAF) situada na Holanda, que coordena projetos de Agricultura Urbana em 

diversas partes do mundo.  

No âmbito nacional, agricultura urbana faz parte da agenda de ações do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS
45

), através do Programa de Agricultura 

Urbana e Periurbana. Segundo o Ministério
46

, o mesmo investiu cerca de R$ 10 milhões de 

seu orçamento anual em parcerias com Estados, Municípios e ONGs. Listam-se 130 

convênios de agricultura urbana e periurbana em execução, dos quais 30 projetos de 

beneficiamento e comercialização (em feiras, mercados públicos, pequenas agroindústrias), 

quatro projetos na área de segurança alimentar em acampamentos e 96 na linha de produção 

(hortas e lavouras comunitárias, plantas medicinais, mudas e viveiros, criação de pequenos 

animais). 
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 Conforme listagem apresentada por Machado & Machado (2002:15), entre as agências internacionais que 

estão apoiando intervenções públicas nessa área podemos citar: CIDA (Canadian International Development 

Agency), GTZ (German Technical Assistance), DANIDA (Danish International Development Agency), SIDA 

(Swedish International Development Agency), UNDP (United Nations Development Programme), FAO (Food 

and Agriculture Organization), UNICEF, WB (Word Bank), IDRC (International Development Research 

Centre), União Europeia (UE). 
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Disponível em: < www.mds.gov.br>. Acessado em: <03/05/2011>.  
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 Disponível em: < www.mds.gov.br>. Acessado em: <03/05/2011>. 

http://www.mds.gov.br/
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Moreira (2008) observa que o governo brasileiro desenvolve uma Política Nacional de 

AUP, visando à preocupação com a insegurança alimentar das populações nas periferias das 

cidade, bem como o entendimento da Agricultura Urbana e periurbana - AUP como estratégia 

política para o Combate à Fome, promoção da SAN e, por fim, como alternativa para 

produção de alimentos e geração de renda nas cidades. Como resultados práticos, o programa 

fortaleceu os movimentos sociais (agroecologia, economia solidária, reforma agrária); 

fomenta a AUP como ação estratégica reconhecida na política nacional de SAN e reconhece a 

agricultura periurbana como estratégia para a soberania alimentar das metrópoles. 

A agricultura urbana está organizada com o comprometimento de todos os setores 

governamentais e da sociedade. Cuba se apresenta como o país mais bem organizado e mais 

bem sucedido. Com o modelo adotado, a produção de hortaliças nesse país que, em 1994, era 

de 4.200 toneladas por ano, deu um salto para 2 milhões de toneladas em 2001, sendo toda 

essa produção oriunda de sistemas de produção orgânicos adaptados à realidade da agricultura 

urbana no país. O movimento de Agricultura Urbana em Cuba é dirigido pelo Grupo Nacional 

de Agricultura Urbana (GNAU), sendo apoiado por todos os setores envolvidos na produção 

de alimentos. O Ministério da Agricultura e as organizações de massa trabalham em conjunto 

procurando dar soluções locais a cada problema em particular e com os próprios recursos 

(Aquino & Assis, 2007:145).  

Na década de 1970, salienta Davis (2006), quando os governos do Terceiro Mundo 

abdicaram da batalha contra a favela, as instituições de Bretton Woods – com o FMI e o 

Banco Mundial, assumiram um papel cada vez mais predominante na determinação de 

parâmetros para a política habitacional urbana. A partir de então, defende, foram investidos 

alguns bilhões para o desenvolvimento urbano que acarretou a essas agências uma enorme 

influência nas políticas urbanas nacionais, além de uma relação de patrocínio direto com as 

ONGs e comunidades faveladas locais. Também permitiu ao Banco Mundial impor as suas 

próprias teorias como ortodoxia mundial da política urbana (p.79). 

Em meio a muitos discursos sobre como ajudar os pobres a se ajudarem a si mesmos, 

o autor conta que pouca atenção se deu publicamente à importante redução dos direitos 

implícita na canonização pelo Banco Mundial da moradia favelada. Para o autor, elogiar a 

práxis dos pobres tornou-se uma cortina de fumaça para revogar compromissos estatais 

históricos de reduzir a pobreza e o déficit habitacional. Neste sentido, de acordo com o autor, 

ao demonstrar a habilidade dos favelados, a sua coragem e sua capacidade de resolver por 

conta própria os seus problemas, foi preparado o caminho para a retirada do Estado da 

intervenção e o apoio do governo local (Davis, 2006:81). 
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Bisso et al, (2003) defendem que, ao tratar da agricultura urbana e da gestão urbana, é 

necessário que ocorra a entrega dos espaços públicos através da democratização e 

descentralização institucional, permitindo o diálogo da comunidade e gestores sobre os gastos 

públicos, a regulação do uso do solo, da organização do transporte coletivo e a produção e 

distribuição dos meios de consumo coletivo (equipamento e infraestrutura) e, por esta via, 

formar acordos justos socialmente e garantir a satisfação das necessidades sociais de toda 

população. 

Uma das limitações, muitas vezes, refere-se à continuidade do trabalho, pela 

dependência da vontade do poder público cujo interesse varia entre o período de um 

mandatário e outro (Aquino & Assis, 2007:144). 

Apesar de a agricultura urbana ter sido colocada na agenda do debate público,  

[...] observa-se ainda grande fragilidade para que a atividade seja mantida. A 

cidade de Belo Horizonte permanecerá sem uma lei que a especifique enquanto 

não ganhar a legitimidade de uma atividade que tem potencial para trazer 

benefícios à coletividade urbana e enquanto não se aprofundar o entendimento de 

como esta institucionalização deve ser feita (Coutinho, 2010:192). 

Na maioria das cidades
47

, defende Sachs (2007:164), existem possibilidades de 

expansão da agricultura urbana. No entanto, deveria ser estimulada a aplicação de medidas 

fiscais discriminatórias contra os proprietários de grandes terrenos baldios mantidos como 

objeto de especulação imobiliária. 

Desta forma, a implementação de ações estratégicas para fomentar a AUP na esfera 

política nacional, estadual e local, deveria estar englobada nas seguintes diretrizes: fortalecer 

a consciência cidadã em torno dos benefícios da AUP; desenvolver capacidades técnicas e de 

gestão dos e das agricultoras urbanas e periurbanas, fortalecer cadeias produtivas locais e 

regionais, fomentando a produção, comercialização e o consumo, facilitar o financiamento 

para atividades de AUP, promover a intersetorialidade e a gestão descentralizada e 

participativa e fortalecer a institucionalização para o desenvolvimento da AUP (Santandreu & 

Lovo, 2007). 
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 Lara & Almeida (2010:07) ressaltam que a agricultura urbana é uma prática recorrente em todas as regiões da 

cidade de Belo Horizonte, sendo desenvolvida principalmente pelas populações de baixa e média renda para 

consumo familiar. Apesar de ser uma prática que se reporta ao surgimento da cidade, foi na década de 1990 que 

a agricultura urbana passou a ser considerada pela sociedade e pelo governo municipal como uma ferramenta de 

desenvolvimento local. 
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 Para Moreira (2008b), cabe ao Estado: 

[...] desempenhar o papel de defesa e promoção da AUP, por meio da criação de 

mecanismos e ações de governo, caso contrário, certamente a AUP sofrerá 

restrições e constrangimentos para avançar e se tornar atividade possível e viável 

para o necessário enfrentamento da pobreza e do desemprego urbano (p. 251).  

Quanto às orientações políticas, o autor comenta que os atores sociais envolvidos com 

a AUP adotaram como estratégias a participação popular, a gestão territorial, incluída a 

planificação física do uso do solo urbano, dando-lhe função social para produzir, a 

comercialização (perspectiva de comércio justo) e a transformação dos alimentos, a oferta de 

linhas de financiamento popular, como o microcrédito, o tratamento e o uso residual para os 

cultivos agrícolas urbanos, a soberania alimentar e a possibilidade de atuar no enfrentamento 

da desigualdade de gênero (p. 252).  

 

Neste primeiro capítulo foram tratados os eixos temáticos que permeiam o trabalho, 

percebendo as práticas de agricultura urbana como um fenômeno social e político, que 

estabelece uma relação direta com as questões socioambientais e socioespaciais. Percebe-se 

contudo,  também ser uma ação política, já que a discussão sobre a agricultura urbana traz 

consigo o debate  que contempla a pobreza, as desigualdades sociais e o desemprego como 

efeitos do desenvolvimento do capitalismo.  

 



  

CAPÍTULO II 

DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS DE AGRICULTURA URBANA EM ITAJAÍ 

 

 

Muitas pessoas que vieram do interior, da roça, vêm aqui na 

horta (comunitária) e nos ensinam dizendo: “faz assim que tu 

vais ver que é melhor”. Eu acho isso muito bom porque a 

gente aprende com eles. 

 
(Agricultora urbana, 46 anos, bairro Espinheiros).  

 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo, inicialmente, apresentar a área de estudo, que trata 

do município de Itajaí, através do detalhamento de seus aspectos históricos, geográficos e 

econômicos e discorrer sobre a expansão do espaço urbano no município.   

Num segundo momento é apresentada uma tipologia das práticas de AU 

disponibilizando informações socioeconômicas dos agricultores (as) urbanos, detalhando sua 

produção agropecuária, suas motivações, dificuldades enfrentadas, narrativas relacionadas à 

memória rural e descrição das áreas onde se realiza a AU, pelas iniciativas familiares e 

individuais. Ainda se apresenta os atores institucionais envolvidos com a temática do estudo, 

discorrendo sobre os ganhos e limitações ao promover a AU. 

 

2.1. Aspectos históricos, geográficos e econômicos de Itajaí  

 

2.1.1. Aspectos históricos 

 

Segundo Severino (2006), Itajaí nasceu em terras de disputa colonial pois, durante os 

séculos XVII e XVIII, “as disputas de terras entre as metrópoles portuguesa e espanhola 

resultaram no Tratado de Tordesilhas, em 1494” (p.229). Entre 1500 e 1700 mais de 100 mil 

portugueses se deslocaram para o Brasil-Colônia. Somente no século XIX foram dados os 

primeiros passos para uma ocupação mais efetiva do território, com políticas de povoamento 

para o sul.  

A ocupação das terras pertencentes a Itajaí, através do homem branco, se daria pela 

iniciativa particular de João Dias de Arzão, companheiro do fundador de São Francisco do 



 

 

 

 

47 

Sul, em 1658. João Dias de Arzão era paulista e sua família, havia tempo, procurava minas de 

ouro e outros metais preciosos pelo interior do Brasil
48

. 

Segundo a Prefeitura de Itajaí, naquele ano ele requereu e obteve uma sesmaria, que 

vem a ser um lote colonial, às margens do rio Itajaí-Açu, em frente à foz do rio Itajaí-Mirim e 

ali construiu moradia. Não tinha ele, porém, intenção de fundar uma póvoa, nem empreendeu 

meios para tal. Seu interesse maior era a cata de ouro no que, afinal, não teve sucesso. 

Quando os primeiros colonizadores vieram a se fixar nas terras junto à foz do rio 

Itajaí-Açu, os indígenas ainda faziam frente à ocupação das mesmas terras que, pouco a 

pouco, lhes foram tomadas. Esses índios eram os Botocudo ou Caigangue, do grupo 

linguístico Tapuia ou Jê, hoje conhecidos por Xokleng. Os Carijó, pertencentes ao tronco 

linguístico Tupi-Guarani, que moravam à beira-mar, já estavam praticamente extintos naquela 

época.  

Conforme Amorim (2002), em Itajaí foram organizados grupos de caça aos indígenas, 

por volta de 1833, com autorização do Governo Imperial que dispensava os moradores da 

Vila do Santíssimo Sacramento do Itajaí do serviço obrigatório da Guarda Nacional por 

estarem em conflito com o grupo indígena. Afirma ainda que “os ataques às aldeias eram 

devastadores e quase sempre não havia sobreviventes, sendo tudo queimado. Nesses anos de 

perseguição e morte, tornou-se profissão a prática do assassinato coletivo” (p.21).  

A gênese da cidade de Itajaí ocorre em 31 de março de 1824 com a instalação do 

Curato do Santíssimo Sacramento de Itajaí, com o estabelecimento do cura – padre – no 

povoado. De acordo com Severino (2006), “o padre tinha, entre as suas funções, contar o 

número de ‘almas’ – convertidas ao catolicismo -, além de registrar os nascimentos, batismo, 

falecimentos e visitar as famílias” (p.300).  

Em 1860 começa a emancipação de Itajaí, com a instalação da Villa do Santíssimo 

Sacramento de Itajaí, assim como a instalação da Câmara Municipal e a implantação do 

Pelourinho - símbolo de aplicação da justiça e do poder local (Severino, 2006:301)
49

.  

Historicamente, alega Cruz (2002:45), Itajaí tem sido a porta de entrada e saída de 

pessoas e mercadorias. Durante o povoamento e a colonização do Vale do Itajaí, aportaram e 

se estabeleceram nessa região os desbravadores, sesmeiros e imigrantes. Ao longo do século 

XIX, constituíram vilas e colônias, tornando-se, mais tarde, grandes cidades do Vale. Ainda 
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 Disponível em: <www.itajai.sc.gov.br>. Acessado em: <29/07/2011>. 
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 O município de Itajaí foi fundado em 15 de junho de 1860, por desmembramento de Porto Belo e São 

Francisco do Sul, através da Resolução Provincial n° 464, de 04 de abril de 1859. A Comarca de Itajaí foi criada 

pela Lei nº 603, de 13 de abril de 1868. Em 1º de maio de 1876, a Vila do Santíssimo Sacramento de Itajaí foi 

transformada em cidade.  
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revela que “a base dos moradores do início do século XIX, que era luso-açoriana, passou a 

dividir espaços com uma sociedade burguesa formada de pessoas com sobrenomes alemães, 

italianos, poloneses e outros” (p.52). 

O porto de Itajaí, um porto fluvial, “foi sem dúvida de relevante importância na 

colonização do Vale do Itajaí, mas ele tomou um significado político a partir do início do 

século XX, quando Lauro Muller, natural de Itajaí, ocupou o Ministério da Viação, Obras 

Públicas e Transportes no governo Rodrigues Alves, em 1902” (Silva, 2004:47).  

Neste sentido, o ciclo da madeira é representativo da dinâmica do porto de Itajaí. Para 

Moreira (2002), o ciclo da madeira em Itajaí é marcado por três fases: inicialmente a autora 

denomina como “fase natural”, marcada por atividades ligadas ao extrativismo das florestas 

do Baixo e Médio Vale do Itajaí em todo o século XIX. A segunda fase, entre as últimas 

décadas do século XIX até os anos 1950, intitulada de “transição”, compreendendo o declínio 

da produtividade madeireira do litoral, o “surto manufatureiro das áreas coloniais e o lento 

processo de organização do porto de Itajaí. Uma terceira fase do ciclo da madeira, 

denominada como “momento exportador”, de maior expressão, foi proporcionada pela 

comercialização da araucária, riqueza florestal presente no Planalto Catarinense (p.79).  

Em 1887 os principais produtos exportados do Vale do Itajaí foram madeira, manteiga, 

banha, açúcar, arroz, farinha de mandioca e charutos (Moreira, 2002).  

 

 

2.1.2. Aspectos geográficos e econômicos  

 

          No ano de 1980, Itajaí contava com 86.460 habitantes. Em 1991 com 119.631 

habitantes. Em 2000, passou para 147.494 habitantes, chegando, em 2010 (IBGE), com 

aproximadamente 183.373 habitantes, sendo estes representados no perímetro urbano 

por  173.452  habitantes e 9.921 habitantes a população residente no meio rural. 

Itajaí localiza-se a meio caminho entre a capital do Estado, Florianópolis (distante 89 

km ao sul) e a cidade mais populosa do Estado, Joinville (a 84 km ao norte). A área territorial 

do município é de 304 quilômetros quadrados. Com temperatura média de 21° C, o clima é 

mesotérmico úmido com verão quente (PMI, 2006).   

 

O município de Itajaí apresenta em toda sua extensão uma cobertura vegetal pouco 

densa, remanescente da Mata Atlântica, constituída principalmente de arbustos, associada 

diretamente ao relevo. Nas serras e encostas sobressaem árvores com altura de 25 a 30 metros, 
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enquanto que nas planícies as árvores variam de 10 a 15 metros de altura sendo comum, junto 

aos rios, os manguezais e junto às praias vegetação de dunas e restingas (PMI, 2006).  

A degradação mais significativa no município de Itajaí como um todo, conforme 

exposto pela PMI (2009), tem ocorrido em relação aos mananciais hídricos, com o esgoto 

doméstico sendo o principal agente poluidor, além de alguns efluentes industriais, 

notadamente de resíduos de pescados, com carga orgânica também bastante acentuada. Itajaí 

não possui rede coletora nem sistema de tratamento de esgotos, sendo os efluentes lançados 

na rede de drenagem pluvial que, por sua vez, desaguam nos vários ribeirões que cortam a 

cidade.  

 

A economia do município é pautada nas atividades portuárias, pesca, turismo, 

comércio e prestação de serviços.  

Quanto às atividades portuárias, o porto de Itajaí é responsável pela maior parte das 

exportações da região sul do Brasil, sendo a principal opção para os exportadores e 

importadores que operam em Santa Catarina e uma importante opção no Brasil. Conforme a 

Fundação Genésio Miranda Lins (FGML, 2006), o porto dispõe de uma área de 15.000 m2 de 

área coberta para estocagem de produtos e 38.000 m2 de área descoberta para armazenagem 

de container. Neste sentido, nos anos de 2005 e 2006, “foi acumulado um crescimento de 

21,26%, alcançando a movimentação de, praticamente, sete milhões de toneladas de 

mercadorias em 2006. Nesses dois anos, foram 12,6 milhões de toneladas movimentadas”, 

com a movimentação de 995 navios atracados no ano de 2006, gerando 14 mil empregos 

(p.16).   

Na área de comércio e prestação de serviços, FGML (2006) menciona ainda que 

existiam cadastradas 1.522 empresas de pequeno, médio e grande porte em Itajaí, envolvendo 

panificadoras, farmácias, empresas de confecção, estaleiros, empresas de pescados e bancos.  

Na indústria da pesca o município abriga uma complexa rede de captura, 

desembarque, processamento e enlatamento de frutos-do-mar, com ênfase para a sardinha e o 

atum, além de agências marítimas, despachantes aduaneiros e outras empresas ligadas aos 

serviços marítimos (PMI, 2009). 

Itajaí faz parte da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (AMFRI), 

representando uma cidade polo, integrada a 11 Municípios: Itajaí, Balneário Camboriú, 

Camboriú, Navegantes, Itapema, Penha, Balneário, Piçarras, Porto Belo, Bombinhas, Ilhota e 

Luiz Alves. 
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Nas últimas quatro décadas a densidade demográfica do município tem sido 

incrementada, especialmente se considerarmos que o município torna-se cada vez mais um 

pólo de atração econômica devido ao incremento na diversidade da sua economia. Tal 

evolução demográfica representa um incremento superior ao Estado de Santa Catarina (2,05 

%) e 23 % maior do que o Vale do Itajaí como um todo (PMI, 2009:18). 

Segundo a PMI (2009), a dinâmica da ocupação inicial do espaço urbano se processou, 

principalmente,  

[...] ao longo dos eixos rodoviários Itajaí/Florianópolis e Itajaí/Brusque. Em uma 

segunda etapa, a maior ocupação se verifica na direção oeste, a partir do centro até 

encontrar o rio Itajaí - Mirim e através do eixo rodoviário Itajaí/Blumenau. A 

terceira etapa, que se estende na ocupação transversal dos eixos rodoviários e ao 

longo do rio Itajaí - Mirim, pela margem esquerda. 

O solo urbano de Itajaí está ocupado predominantemente pelo comércio situado ao 

longo dos eixos rodoviários e na área central da cidade. A ocupação
50

 do solo pelo setor 

industrial compreende duas áreas distintas dentro da área urbana da cidade. A primeira, situa-

se próximo às margens do rio Itajaí-Açú, onde se desenvolvem atividades pesqueira e 

portuária. A segunda área localiza-se no limite oeste do perímetro urbano, às margens da BR-

101 (PMI, 2009).  

 

2.2. Sujeitos envolvidos com Agricultura Urbana  

 

Neste item são apresentados os dados coletados em campo, descrevendo o universo no 

qual os agricultores (as) urbanos estão inseridos, buscando levantar suas práticas, inquietações 

e perspectivas.  

 

2.2.1. Informações socioeconômicas dos agricultores (as) urbanos   

 

Os agricultores (as) urbanos abordados no presente trabalho totalizaram uma amostra de 

10 homens e 18 mulheres, com faixa etária
51

 que varia entre 44 e 82 anos, quase que em sua 

maioria em estado civil casado (a) e com filhos. Quanto à escolaridade, foi observada a 

presença de pessoas com nenhuma escolaridade (analfabetos), como também aquelas com 
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 No anexo 1 – Imagens, consta o mapa que detalha a evolução urbana e a ocupação do solo de Itajaí, desde a 

década de 1940 a 1990.  
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 Tal semelhança é apresentada num estudo realizado com os agricultores (as) urbanos da cidade de Santa 

Maria/RS, onde verificou-se que “entre as pessoas que praticam a atividade, a maioria encontra-se na faixa etária 

de 41 até 59 anos, e, somadas às pessoas que possuem mais de 60 anos, pode-se concluir que os indivíduos que 

aderem à agricultura urbana nas comunidades não são exatamente os mais jovens, mas sim, aqueles com idade 

superior a 40 anos” (Pessoa, Souza & Schuch, 2006:27). 



 

 

 

 

51 

ensino superior completo. A amostra contemplou famílias
52

 de distintas condições financeiras, 

desde aquelas que pagam aluguel em áreas periféricas até aquelas com poder aquisitivo alto.  

A renda familiar desses agricultores (as) urbanos é garantida em sua maioria pela 

aposentadoria. Contudo, foi verificada uma complementação de renda, em alguns casos, 

através da prática da agricultura urbana, por meio da comercialização de temperos e 

hortaliças, além da venda de adubo orgânico gerado pelos próprios animais.  

A importância da AU como fonte de renda é salientada pelo agricultor urbano (60 anos) 

do bairro Espinheiros, em sua fala: “Eu boto aqui no carrinho de mão as verduras e vendo 

aqui no bairro, em outros loteamentos, eu vendo aqui nessa redondeza. A venda de porta em 

porta pode chegar até R$ 400,00 por mês”.  

 No caso das iniciativas de hortas comunitárias, foi verificado que a produção se destina 

à comercialização, auxiliando nos custos gerados durante o processo de produção, bem como 

auxiliar financeiramente pessoas assistidas por instituição social. Abaixo relato que 

exemplifica essa situação, presente na fala de uma das voluntárias (71 anos) de horta 

comunitária presente no município: “Tudo que é produzido na horta é vendido no bairro, no 

pátio da igreja após a colheita. O que a gente levanta de dinheiro é usado para pagar as 

despesas da horta e também para ajudar a comprar medicamentos ou comprar um gás para 

quem nós ajudamos, pessoas carentes”.  

Foi identificado ainda como complementação de renda aqueles que alugam imóveis, 

fazem artesanato (pano de prato e renda de bilro), representantes de produtos de beleza ou 

realizam a coleta de materiais recicláveis.  

 

2.2.3. Experiências Institucionais   

 

 

Este item prevê a descrição de iniciativas de agricultura urbana promovidas por 

instituições municipais públicas
53

 e do terceiro setor (OSCIP e ONG), como também 

contempla um histórico do processo de fomento à Agricultura Urbana no município de Itajaí. 

Dentro do poder público municipal existe registro do projeto “hortas orgânicas 

escolares”. Esse projeto foi uma das iniciativas de educação ambiental desenvolvida pela 
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 Ao contrário do que alega Moreira (2008:245) ao citar que “as famílias que praticam agricultura urbana e 

periurbana (AUP) no Brasil pertencem às classes sociais subalternas e oprimidas”, a presente pesquisa constatou 

uma diversidade social quanto aos envolvidos com a prática de AU ao inserir famílias de classe média e classe 

alta.  
53

 A prática da agricultura urbana e periurbana têm obtido êxito como resposta a mudanças da política nacional e 

crises econômicas desde a década de 1980, em experiências na Tanzânia, Zimbábue, África do Sul, Cuba, 

Romênia, Rússia e Malásia.  Muitas cidades têm implantado políticas favoráveis a esse tipo de prática, como em 

Toronto, São Paulo, Bagdá e Moscou (Ávila Sánchez, 2011).  
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Secretaria da Educação entre os anos de 2005 e 2008. Segundo a coordenadora do projeto, 

Susana Beatriz da Costa da Cunha
54

, o projeto teve como objetivo: 

Promover alternativas educacionais com aulas práticas de cultivo de plantas, 

onde os canteiros transformam-se em laboratórios de ensino e aprendizagem. 

Desencadeou uma série de atividades pedagógicas sobre temas diversos, como a 

água, os animais, as plantas, o lixo e estimulou a adoção de hábitos saudáveis na 

alimentação. 

Ainda segundo coordenadora, as propostas em sala de aula foram baseadas nos 

cuidados práticos diários, promovendo ações inter e multidisciplinares, obedecendo aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e à Política Nacional de Educação Ambiental. Também é 

citado como proposta no documento sobre a “COM-VIDAS” (Comissão de Meio Ambiente e 

Qualidade de Vida), do MEC/MMA (Ministério da Educação e Ministério do Meio 

Ambiente). 

O projeto visou atender às comunidades, pais, professores e estudantes das Escolas de 

Ensino Fundamental e Centros de Educação Infantil (creches), esclarece a coordenadora.  

As principais atividades realizadas, menciona, foram a formação de professores, 

palestras e oficinas para alunos, saídas de campo, visitas monitoradas com orientações 

técnicas e pedagógicas, doação de kits de ferramentas e sementes, distribuição de material 

informativo (manuais, DVDs, calendário agrícola, textos) , eventos e exposições. 

Dentre os parceiros, ressalta, destacam-se a Secretaria de Agricultura, Secretaria de 

Saúde, Fundação do Meio Ambiente de Itajaí, EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina), COAN Alimentos (merenda terceirizada) e APPs. 

O concurso intitulado “Nossa horta, nosso orgulho”, foi uma das etapas do projeto 

lançado em 2006 e finalizado em 2008. Teve por objetivo, esclarece a coordenadora, 

estimular a participação das unidades escolares, premiando os melhores “experimentos 

educativos” desenvolvidos através da produção de hortaliças, condimentos e/ou ervas 

medicinais. Os aspectos avaliados, menciona, eram a participação da comunidade escolar 

(alunos, pais e professores); a horta como tema gerador de atividades pedagógicas; 

organização, criatividade e manutenção dos canteiros; aproveitamento do espaço físico; 

diversificação na produção; adoção de práticas conservacionistas como: proteção do solo, 

adubação orgânica, rotação de culturas, diversificação de espécies, manejo de ervas pioneiras 

(mato) e de pragas e doenças; Educação para Saúde: boas práticas na manipulação de 
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 No momento a funcionária pública está lotada na Fundação Municipal de Meio Ambiente de Itajaí (FAMAI), 

onde concedeu a entrevista.  
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hortaliças, propriedades nutricionais, aproveitamento integral dos alimentos, entre outros. 

Atividades relacionadas à horta, como: compostagem, minhocário e sistema de irrigação. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Outra experiência institucional é a representada pelo CEPAGRO
55

 - Centro de Estudos 

de Agricultura em Grupo - que vem atuando desde o ano de 2006 no município. A 

organização
56

 foi fundada em 1990 por pequenos agricultores e técnicos interessados na 

promoção da agricultura de grupo como forma de viabilização das pequenas propriedades 

rurais.  

Trata-se de uma organização
57

 não governamental, formada por entidades de apoio à 

Agricultura Familiar, de abrangência regional ou estadual, e por agricultores familiares. Estão 

credenciados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), desde 2008, a prestar 

serviços de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), de acordo com a Política Nacional 

de ATER. Através do Núcleo Litoral Catarinense o Cepagro é membro atuante da Rede 

Ecovida de Agroecologia que tem como objetivo principal, dentre outros, o desenvolvimento 

e a viabilização da Agroecologia em todo o Sul do país.  

Atualmente a instituição integra diferentes espaços públicos: Conselho Estadual do 

PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), Comissão 

Estadual de Produção Orgânica, Conselho Estadual do Desenvolvimento Rural, membro do 
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 Todas as informações referentes ao CEPAGRO estão disponíveis em: < www.cepagro.org.br>. Acessado em: 

<29/07/2011>. 
56

 Dentre os projetos do Cepagro em andamento registram-se o Convênio Misereor — (Rede de iniciativas 

ecológicas e solidárias em SC). Convênio Fundação Interamericana (IAF) — Aplicado a produtores rurais e 

comunidades urbanas de baixa renda. Diversificação de lavouras de tabaco — Agricultura ecológica 

diversificada como alternativa à cultura do fumo. Ponto de Cultura Engenhos de Farinha — Reciclagem de óleo 

vegetal — Coleta e reprocessamento de óleo vegetal de cozinha e Educando com a Horta Escolar. 
57

 Em Florianópolis, o Cepagro é responsável pela implementação do PEHE (Programa Educando com a Horta 

Escolar) em 41 escolas da rede municipal, atendendo em torno de 1000 crianças. Na grande Florianópolis e 

região, 11 grupos de Agricultura Urbana são assessorados pelo Cepagro. Em Itajaí a experiência acontece nos 

bairros de Espinheiros (comunidade do Portal) e São Vicente.  

Unidade Escolar participante do projeto de hortas escolares 

(Foto: Suzana Beatriz da Costa da Cunha, 2008).  

http://www.cepagro.org.br/
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Centro Ecumênico de Apoio ao Desenvolvimento-CEADes, Fórum Estadual e Fórum 

Regional de Economia Solidária, Comitê Estadual de Alternativas para a Cultura do 

Tabaco/DFMDA, Rede Monte Cristo, Coordenação da Rede Ecovida e outros.  

Segundo Marcos José de Abreu, agrônomo que atua no município, junto às hortas 

comunitárias:  

O projeto de agricultura urbana em Itajaí continua no planejamento do 

CEPAGRO como um trabalho que foi desenvolvido. Construímos uma 

metodologia de implantação de hortas comunitárias, tivemos a construção de 

relações com outras organizações para trabalhar o tema e na nossa visão, Itajaí é 

uma referência e serve como exemplo para outras comunidades visitarem e 

conversarem com as pessoas sobre os potenciais e limites da prática de 

agricultura urbana. 

Um dos marcos de discussão da temática de AU no município se registra pela 

ocorrência do I Seminário
58

 de Agricultura Urbana de Itajaí, que foi realizado no dia 21 de 

novembro de 2009, nas dependências da Paróquia São Vicente. O evento teve como temática: 

“Produzindo alimento e vida nos espaços urbanos”, contando com a participação de 110 

pessoas.  

O Seminário buscou com sua realização formar uma rede
59

 envolvendo entidades 

governamentais, não governamentais e comunidade; proporcionar um espaço para troca de 

experiências, saberes, partilhas e conhecimentos; dar visibilidade às práticas (e aos 

agricultores/as) de AU. 

Foram ofertadas no seminário quatro oficinas aos participantes: Ervas medicinais, 

possibilitando aos  participantes aprenderem alguns cuidados relacionados à saúde através das 

plantas medicinais, aprendendo a fazer sabonetes e outros produtos naturais. Na oficina de 

horta mandala, os participantes ajudaram a fazer o manejo dos canteiros, realizando a capina 

manual, adicionando jornal e palha e plantando hortaliças orgânicas. Já na terceira oficina 

ofertada, de construção do banheiro seco, os participantes puderam aprender como destinar 

adequadamente os resíduos sólidos e líquidos produzidos no banheiro. Receberam também 
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 Todas as informações mencionadas sobre o I Seminário de Agricultura Urbana de Itajaí estão disponíveis em 

um relatório no portal: <www.cepagro.org.br>. Acessado em: <12/03/2011>.  
59

 Os participantes foram representantes da unidade de saúde Rio Bonito, Grupo Quintal e Horta Comunitária do 

Portal I, Ação Social Arquidiocesana (ASA), KNH (Kindernothilfe - uma agência de desenvolvimento, fundada 

em 1959 na Alemanha, com enfoque na criança e no adolescente), voluntárias da Ação Social São Vicente, 

Cepagro, Secretaria da Saúde, Viveiro Fazenda Nativa, Centro Público de Economia Solidária de Itajaí, Fio 

Nobre, Agricultores Urbanos do município de Biguaçú, Catequistas Franciscanas (Itajaí e Camboriú), Lar 

Fabiano de Cristo, Policlínica São Vicente, Unidade Escolar CEI- Adélia Russi Silva, Fórum de Economia 

Solidária de Florianópolis, CAIC, Escola Básica Olímpio Falconieri, representante da Câmara dos Vereadores – 

gabinete Lamim, Grupo tecendo relações, Cras Promorar, Unidade de Saúde Imaruí, Pastoral da Saúde do bairro 

São João e moradores dos bairros: São Vicente, Cidade Nova, Espinheiros, São João e Rio Bonito. 
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informações técnicas do processo biológico que envolve o banheiro seco. Por fim, na oficina 

de círculo de bananeiras, em consórcio com a oficina do banheiro seco, os participantes 

puderam aprender como fazer uso adequado dos resíduos líquidos oriundos do banheiro seco. 

Dentre os encaminhamentos do Seminário foram formados grupos para discutir o que 

desejavam plantar a partir desse momento de integração e partilha. Os resultados 

mencionados por cada representante de cada grupo foram: Parcerias com a secretaria da 

educação, fomentar a AU através das escolas; Envolver o poder público; Realizar mais feiras, 

visitas entre os grupos; Realizar mini encontros; Divulgar mais (dar visibilidade) à prática de 

AU; Levar esta proposta a outras igrejas, outras crenças; Mobilizar o maior número de 

pessoas a se conscientizar; Dar retorno ao poder público com as demandas dos grupos 

solicitando maior apoio nas ações. 

Quanto às atividades desenvolvidas por instituições assistenciais, há conhecimento no 

ano de 2009 de ações fomentadas pela Ação Social do bairro São Vicente, entidade esta 

vinculada à Paróquia do bairro São Vicente.  A entidade captou recurso e desenvolveu um 

projeto voltado aos agricultores (as) urbanos do bairro Espinheiros, da horta comunitária 

Portal I, e da horta comunitária do São Vicente. O projeto foi intitulado de “Agricultura 

Urbana: produzindo alimentos e vida no município de Itajaí” e contou com a parceria do 

CEPAGRO.  

A iniciativa foi financiada pela Ação Social Arquidiocesana (ASA), locada em 

Florianópolis, que promoveu a campanha “Fui atingido pelas enchentes e me socorreste”. A 

campanha visou apoiar geração de renda aos atingidos pela enchente de 2008. O projeto teve 

duração de 5 meses e teve como objetivos a promoção do desenvolvimento sustentável da 

agricultura urbana, garantindo a segurança alimentar e nutricional, formando lideranças, 

investigando a memória coletiva e gerando renda.   

 

         Dentre as ações atuais de fomento à agricultura urbana, destaca-se a Feira de Produtos 

Orgânicos de Itajaí, promovida pelo Centro Público de Economia Solidária de Itajaí 

(CEPESI). A feira ocorre semanalmente desde novembro de 2010, no centro de Itajaí. Ao 

Centro cabe a divulgação e montagem da estrutura para receber os produtos e agricultores (as) 

rurais de Correia Pinto, Presidente Getúlio e Indaial. A feira envolve em torno de 21 famílias, 

disponibilizando para a comercialização: verdes, temperos, raízes, suco de uva, mel, tomate, 

abóbora, rabanete, pães, geléias, batata, banana, maçã, morango, berinjela e outros.  Há 

registro de uma agricultora urbana de Itajaí comercializando temperos na feira.  

 



 

 

 

 

56 

Uma das iniciativas pioneiras em agricultura urbana de Itajaí, voltada à organização 

comunitária em produção orgânica destinada à comercialização é oriunda da experiência da 

Horta comunitária do Portal, localizada no bairro Espinheiros, estimulada desde 2006.   

Esse projeto iniciou com 8 famílias (em sua maioria já produziam em seus quintais), em 

parceria com o poder público local, através da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, Secretaria do Bem Estar Social e do CEPAGRO.  

Hoje a horta é composta por 4 famílias, com funcionamento distinto. Um dos 

participantes prepara o canteiro e os demais semeiam, ficando a cargo de cada um decidir se 

vai destinar a produção (cada um se responsabiliza pela compra de suas mudas) para a venda 

ou subsistência da família. A limpeza do terreno é feita por todos do grupo. O adubo é 

compartilhado, assim como as contas de óleo diesel e energia. A questão do terreno ainda 

continua incerta, o que pode comprometer a continuidade do projeto.  

São cultivados na horta alface, cebolinha, salsa, couve, brócolis, couve flor, mamão e 

feijão andu, que mencionaram ser indicado para febre e doenças de estômago. Além de ser 

comestível, serve de barreira natural para proteger as hortaliças da poluição da rua.  A meta 

atual do grupo é produzir as próprias mudas.  

Ao serem observadas iniciativas coletivas, registra-se também a horta comunitária do 

São Vicente, localizada no bairro São Vicente. Sua proposta iniciou em 2007, com a intenção 

de envolver os beneficiados por sacolão e medicamentos doados pela ação social do bairro 

São Vicente. Quem participa ativamente do manejo da horta são sete voluntários da ação 

social, em sua maioria mulheres idosas, além do envolvimento do Padre da Paróquia que 

comprou nos últimos meses um micro trator, encarregando-se de preparar os canteiros.  

Os cultivos são feitos em terreno cedido pela Prefeitura ao projeto, firmado através de 

um termo de uso, ou seja, enquanto estiverem produzindo permanece sob posse da ação 

social, caso contrário, será destinado a outros fins conforme decisão do poder público 

municipal.  

No momento o grupo está produzindo alface, cebolinha, salsinha, berinjela, brócolis, 

taiá, vagem, rúcula, couve, almeirão e vassouras. A comercialização ocorre no próprio bairro, 

no pátio da igreja sempre após a colheita. Como a produção é pequena, não se envolvem mais 

na feira dos produtos orgânicos. A renda gerada é destinada a pagar os custos de produção e a 

comprar medicamentos a serem doados aos doentes assistidos pela ação social. Atualmente 

estão se reunindo semanalmente para a realização de mutirões. A irrigação ocorre através da 

captação de água da chuva.  
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Outra iniciativa mapeada foi a desenvolvida pela instituição assistencial Lar Fabiano de 

Cristo
60

. Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos que visa atender famílias de baixa 

renda da cidade. A principal missão do lar é “promover a família, a criança, o adolescente e o 

idoso em situação de vulnerabilidade social. Visando a capacitação humana e a integração 

entre criança, adolescente, família e idoso.” Atua em Itajaí há 34 anos com o apoio da Capemi 

e da prefeitura municipal. Têm 32 funcionários e quatro voluntários. O lar realiza dois 

programas, o sociofamiliar e o socioeducativo. A entidade oferece vários cursos 

profissionalizantes para a comunidade  e atividades diversificadas para as crianças.  

O projeto de horta na instituição iniciou em 1995. Os alimentos são destinados para 

idosos (50) e crianças (240) que a instituição atende. Contém na horta: repolho, alface, 

beterraba, brócolis, couve-flor, cebolinha, pimentão, pimenta, salsinha, couve manteiga, 

couve mineira, banana, chuchu, maracujá, laranja, goiaba, limão, acerola, mandioca, abóbora. 

Dentre os chás, hortelã, boldo e fel-de-índio.  

Semeiam alguns alimentos e outros compram as mudas em agropecuária. Usam esterco 

de galinha e folhas. Fazem compostagem. A irrigação é feita com água de ponteira. Utilizam 

palha nos canteiros. Possuem ajuda voluntária de apenados, 40 detentos que estão cumprindo 

pena em liberdade.  

A enchente de 2008
61

 atingiu a área de plantio, empobrecendo o solo após sua 

passagem. Para uma das administradoras da instituição, Neusa Angioletti Koche, “Os 

benefícios da horta advêm do aproveitamento do espaço vazio, economia nas contas, 

alimentos frescos que auxiliam na saúde (sucos naturais e saladas), e serve como instrumento 

pedagógico para as crianças, utilizado pelas educadoras”.  

Outra instituição social que pratica agricultura urbana no município é o Asilo Dom 

Bosco que, atualmente, atende 79 idosos. Na área de plantio consta alface, rúcula, almeirão, 

aipim, couve mineira, salsinha, cebolinha, limão, acerola, banana, laranja. Dos chás: capim 

cidreira, sálvia e hortelã.  

Segundo a nutricionista do Asilo, Priscila Sedrez Malaquias, “A função principal da 

horta é alimentar os idosos, tentando no futuro suprir até 80% da necessidade de alimentos, 

já que hoje ainda adquirimos muitos alimentos de fora”.  
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 Todas as informações referentes ao Lar Fabiano de Cristo estão disponíveis em: 

www.lfcrodolphobosco.wordpress.com. Acessado em: <29/07/2011>. 
61

 “Em Itajaí toda a população foi afetada, 100 mil pessoas foram deslocadas, 18.208 desabrigadas, 1.929 

desalojadas, 1.800 feridas e cinco mortas. Foram danificadas 28.400 residências, alagadas vinte unidades de 

saúde pública e 92 de ensino. O porto de Itajaí e centenas de quilômetros de rodovias e suas pavimentações 

foram danificados pela inundação” (Santos, 2010:68). 

http://www.lfcrodolphobosco.wordpress.com/
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Quanto aos dados relacionados à horta, foi ressaltado pela nutricionista que a Epagri já 

esteve presente na entidade dando orientações de plantio. Contam com a Prefeitura Municipal, 

através do horto municipal, no que diz respeito à doação de terra adubada. Já o manejo da 

horta é feito com a ajuda de alguns apenados e, recentemente, com a presença de estudantes 

do Colégio Agrícola de Camboriú, estes envolvidos através de um projeto de extensão que 

visa incentivar a produção de hortaliças como alternativa na melhoria da qualidade de vida, 

orientando as pessoas com relação às técnicas de produção de hortaliças.  

 

Também envolvido nas atividades de agricultura urbana está o Carmelo de Santa 

Teresa
62

, conhecido popularmente como Convento das Carmelitas. O convento está 

localizado no bairro de Cabeçudas e as freiras são intituladas de Carmelitas Descalças do 

Carmelo Santa Teresa, vivendo enclausuradas, em uma vida de recolhimento e oração. 

Desenvolvem trabalhos ligados à jardinagem e horta, fazem terços, escapulários, pinturas, 

confecções em gesso e bordados (viático, toalhas de altar, etc).   

Por telefone, Irmã Cristy Maria discorre sobre as atividades relacionadas à horta, 

desenvolvidas no convento: 

A nossa horta já tem uns 20 anos. É mantida por 5 irmãs enclausuradas. Tudo 

que plantamos é para nós, Irmãs, que somos em 15 religiosas. Temos plantado 

aqui no convento: cenoura, alface, beterraba, repolho, brócolis, salsinha, 

algumas árvores frutíferas, nozes, laranja, caqui, nona e lixia. De chás temos 

hortelã e erva cidreira. Compramos adubo orgânico, mas também ganhamos 

esterco de peru e de gado. Aproveitamos tudo que sobra da cozinha e a irrigação 

é feita pela água da chuva e também pela água da Semasa. 

Quanto às ações de farmácia popular, foi identificado na pesquisa o trabalho 

desenvolvido pela Pastoral da Saúde do bairro São João. É um trabalho voluntário iniciado 

no ano de 2003, com apoio da Paróquia São João Batista, da Prefeitura Municipal de Itajaí 

através da Secretaria de Obras (auxílio mensal nas capinas do horto medicinal) e da Ação 

Social Arquidiocesana de Florianópolis (ASA). Atualmente o grupo conta com 13 voluntários 

(as), que desenvolvem trabalhos no horto medicinal (área cedida pela filha de uma voluntária, 

próximo de sua sede). Realizam atendimento à comunidade semanalmente, visitam idosos e 

doentes, fazem estudos e manipulação de receitas, óleos para massagem, produzem sabonetes 

medicinais, tinturas, travesseiros de ervas. Priorizam o estudo e manipulação de plantas 

medicinais como alternativa de saúde para as pessoas.  

                                                 
62

 Disponível em:< www.carmelosantateresa.com>. Acessado em: <29/07/2011>. 

http://www.carmelosantateresa.com/
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A Pastoral da Saúde distribuiu à comunidade local, uma cartilha sobre os saberes 

populares, levantados pela própria comunidade, frente ao uso das ervas medicinais. Dentre 

outras ações da Pastoral, incentivam a implantação de jardim de ervas em domicílios, a 

jardinagem para crianças e estimulam a mini horta em pequenos vasos ou canteiros, dando 

orientação domiciliar. Ainda ministram cursos de formação para a comunidade de março a 

novembro, orientando quanto à utilização das ervas medicinais.  

Atualmente, a Pastoral participa do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional (COMUSAN) e Associação de Moradores do bairro 

São João.  

No horto medicinal é possível verificar o plantio de aipo, aroeira, acerola, alfavaca do 

reino, agave, açafrão, artemísia, arnica montana, banana, babosa, bardana, brócolis, cabaça, 

camomila, canela, capim cidreira, capuchinha, cana do brejo, cana de macaco, cebolinha, 

cingem, couve, confrei, citronela, erva baleeira, embaúba, erva cidreira ou melissa, espinheira 

santa, feijão andu, flor calêndula, flor da fortuna, funcho, hortelã menta, gengibre, goiaba, 

guiné, guaco, louro, limão caipira, limão Taiti, noz moscada, salsa, tuna, pata de vaca, 

pariparoba, sálvia, taiá,  rosa silvestre e urucum.  

As mudas do horto medicinal são originárias da Epagri, do município de Rodeio 

(quando as voluntárias realizam visitas a outros hortos medicinais), e por doação das 

voluntárias. Não utilizam agrotóxicos na produção.  

De acordo com a voluntária Teresa da Graça Martins Bittencourt, a Pastoral da Saúde 

do bairro São João:  

Trabalha com três dimensões: a comunitária: que busca dar informações 

diretamente à comunidade e envolvê-las; a solidária: pois se trata de um trabalho 

samaritano, seguindo exemplo de Jesus e, por último, tem como objetivo a 

dimensão política institucional, que busca levar o conhecimento dos direitos às 

pessoas.  

 

 Sabonetes medicinais, travesseiros aromáticos, máscaras para descanso facial e informativos 

produzidos pela Pastoral da Saúde do bairro São João (Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011). 
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O Centro de Convivência do Idoso (CII – São Judas) também se insere como uma das 

entidades que promove a prática da agricultura urbana no município de Itajaí. A instituição 

atende em torno de 380 idosos. No espaço são desenvolvidas atividades de dança, bordado, 

pintura, jogos, caminhadas e, para quem desejar, a horta. Plantam morango, aipim, tomate, 

cebolinha, salsinha, ameixa, limão, acerola, amora branca (colesterol) e banana. Chás: capim 

limão, sálvia, boldo e menta, que dão para os idosos na hora do café.  

Segundo Loreni, educadora social da instituição, é importante “Utilizar supilho fino no 

canteiro para morangos, para conter praga do caracol. Aprendemos isto em curso dado pela 

Epagri.  Aproveitamos as folhas do pátio, é uma riqueza da terra, e os restos de cascas da 

cozinha são depositados na horta”.  

 

Outra entidade assistencial que desenvolve ações de AU em Itajaí é a Casa de Apoio 

Social, localizada no bairro São Judas. A entidade abriga atualmente 15 pessoas, que são 

pessoas do município que não têm onde ficar ou vieram de outros lugares do estado, 

permanecendo na casa por um prazo máximo de 45 dias.  

O espaço da horta foi ativado em fevereiro de 2011, depois do estímulo dado por 

assistente social que percebeu o potencial de uma área ociosa na casa e sugeriu a mudança 

daquele lugar antes em “mato” para a construção de canteiros produtivos. A funcionária é de 

origem rural, cidade de Ipira/SC, filha de agricultores. Sua família vive na atividade da 

agricultura, com gado de corte, possui vaca de leite somente para subsistência, planta milho, 

feijão e frutas.  

Hoje a horta da casa tem plantado alface, beterraba, couve manteiga, alface roxa, alface 

verde, couve flor, brócolis, romã, cenoura, rabanete, pepino, banana, limão, abóbora, 

gabiroba, caqui, goiaba e pitanga.  

Na grande maioria das vezes ganham sementes da Epagri (beterraba, rabanete, 

abobrinha, alface, cenoura, pepino, almeirão e rúcula). A irrigação é feita pela água da 

Semasa. Não aplicam veneno. Não fazem compostagem, somente dispõem os alimentos 

diretamente nos canteiros. Segundo a assistente social, Roberta Rech, através do espaço da 

horta é possível “Fazer uma reflexão com os internos de que eles irão semear e logo irão 

colher. É uma atividade que está sendo para o bem de todo mundo. Quando cheguei, observei 

que a área era ideal para a horta. Antes isto tudo aqui era mato”. 

 

Quanto às unidades escolares, há conhecimento de uma horta instalada no Colégio São 

José, entidade privada, localizada no centro da cidade. A iniciativa é desenvolvida por uma 
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freira de 82 anos que reside no colégio e que reativou o espaço da horta a 3 meses. Segundo a 

religiosa, os alimentos são destinados às crianças que almoçam durante a semana (na creche) 

e para consumo das freiras que residem no colégio. 

A entidade cultiva na horta: couve, cenoura, espinafre, almeirão, tomate, pimentão, 

alfavaca, alface, couve crespa, sálvia, cavalinha, cana de cheiro, boldo, cebolinha, salsinha, 

alface roxa, chicória, arruda, mamão, brócolis, repolho, beterraba, orégano, hortelã, berinjela, 

feijão preto, chuchu, maracujá, lichia, caqui, cana, banana, nona e pimenta. 

Conforme expõe a Irmã Rosália Berri, que cuida da horta no colégio,  

O gosto pela horta surgiu em 1965 quando fui morar em Nova Trento. Como 

Irmã, dava aula para alunos de educação para o lar e uma das atividades foi o 

cuidado com a horta. Nesse período contei com o apoio de um agrônomo da 

ACARESC (Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa. Catarina), que 

dava orientação de como plantar. 

Outra iniciativa desenvolvida em unidade escolar, agora pública, é trabalho promovido 

pelo Instituto LouvaDeus
63

. Com sede em Itajaí e fundado em 2009, tem como representante o 

médico psiquiatra James Novaes, que também tem formação em engenharia agronômica. A 

instituição implantou no mês de março um projeto de plantio vertical na unidade escolar 

Colégio Gaspar da Costa Moraes. O sistema de plantio vertical chamado vertsolo, visa 

envolver famílias carentes que possuem filhos na escola, repassando informações sobre 

compostagem, captação de água da chuva e alimentação saudável, com foco na saúde mental. 

O projeto está em fase inicial, onde foram implantados os primeiros vasos com a ajuda de 

alguns voluntários. O projeto tem como parceiro o Viveiro Fazenda Nativa, que fez a doação 

de substrato para os vasos. A próxima etapa será selecionar as famílias. O sistema utiliza a 

técnica do gotejamento, contando com a água da Semasa para a irrigação.  

De acordo com James, o agente promotor do projeto, 

O sistema de plantio vertical já é desenvolvido em larga escala em países de 

primeiro mundo, beneficiando pequenos e médios agricultores, optando pelo 

plantio hidropônico que requer alta tecnologia e uma área extensa necessária 

para compensar o custo de produção. Nesse sistema que criamos é usado o solo 

ao invés de água, como substrato de sustentação da planta. Desta forma não 

exige alta tecnologia para a produção de alimentos, ao contrário da hidroponia, 

a qual tem um custo elevado. Possibilita assim a produção de alimentos 

orgânicos em pequena escala e em pequenos espaços, não havendo a necessidade 

de uma área extensa para compensar o uso que a hidroponia exige.   
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Mais informações sobre o Instituto LouvaDeus estão disponíveis em:<www.institutolouvadeus.blogspot.com>. 

Acessado em: <08/08/2011>.  
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Ao mapear os atores envolvidos, os atuais e aqueles que um dia se envolveram com a 

promoção da Agricultura Urbana no município de Itajaí, elenca-se a Epagri, Colégio Agrícola 

de Camboriú, a Prefeitura Municipal de Itajaí, através das Secretarias da Educação, 

Agricultura, Saúde, de Obras, Fundação do Meio Ambiente e Horto Municipal. Ainda elenca-

se o CEPESI, CEPAGRO, Instituto LouvaDeus, Paróquia São João Batista, Ação Social do 

bairro São Vicente, Ação Social Arquidiocesana de Florianópolis (ASA), COAN Alimentos, 

Associação de Pais e Mestres (A.P.P.s) e Viveiro Fazenda Nativa.  

Atualmente, o poder público municipal de Itajaí não desenvolve nenhum programa de 

agricultura urbana, sendo verificado por parte de alguns gestores públicos o desconhecimento 

de tal política federal. Ações como distribuição de folder estimulando o consumo de frutas e 

verduras, realização de palestras educativas quando forem solicitadas, são realizadas como 

medidas de fomento à segurança alimentar e nutricional desenvolvida pela Secretaria da 

Saúde.  

 

 

2.2. 4. Localização espacial das iniciativas de AU 

 

As iniciativas de AU mapeadas nesta pesquisa estão localizadas nos seguintes bairros de 

Itajaí: Bambuzal, Cabeçudas, Carvalho, Centro, Cidade Nova, Cordeiros, Dom Bosco, 

Espinheiros, Fazenda, Promorar II, Ressacada, São João, São Judas e São Vicente.  

Cabe ressaltar, ainda, que a pesquisa não esgotou as possibilidades de haver mais 

iniciativas dispersas em outros bairros do município, já que não é o seu objetivo mapear todas 

as iniciativas, pois se trata de uma amostra.  

 

Médico psiquiatra, incentivador de projeto de 

produção de alimentos de forma verticalizada 

em unidade escolar de Itajaí (Foto: Ana 

Carolina Vinholi, 2011).   
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2.3. Relação entre AU e êxodo rural  

 

2.3.1. Origem dos agricultores (as) urbanos   

 

De acordo com a amostra realizada, registram-se em sua maioria agricultores (as) 

urbanos oriundos de diversos municípios do estado de Santa Catarina, dentre eles: Barra 

Velha, Blumenau, Brusque, Concórdia, Gaspar, Itajaí, Ituporanga, Laguna, Nova Trento, 

Rodeio, Vidal Ramos e Videira, apresentando somente um caso externo ao estado: Maceió 

(AL).  Muitos dos agricultores
64

 (as) urbanos entrevistados têm em sua raiz familiar modos de 

vida presentes no campesinato
65

 brasileiro.  

 

2.3.2. Atividades agropecuárias no campo 

 

Através da história de vida dos agricultores (as) urbanos, fica evidente sua familiaridade 

com as atividades agropecuárias
66

 relacionadas ao ambiente rural
67

. Em sua maioria, alegam 

ter ajudado ainda quando criança em tarefas na propriedade rural, onde residiam com seus 

familiares. Conforme agricultor urbano (44 anos) morador no Promorar II: “É do costume. 

Desde pequeno que eu trabalhei com isto. Geralmente o pai já dizia pra gente pela manhã: 

‘vocês levam as vacas lá pra capinzeira, vocês limpam as cocheiras, vocês botam o pó de 

serra’. Por isto eu faço assim, eu aprendi com o meu pai”. 

 

Foram narradas atividades agrícolas ligadas à produção de cana de açúcar, tendo como 

objetivo a alimentação dos animais domésticos (chamados de criação
68

), produção de melado 

e açúcar mascavo, fumo, hortaliças, milho (fubá), feijão, arroz, café, aipim (farinha), raízes 
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 Tal fato se assemelha ao que ocorre com os agricultores (as) urbanos de Belo Horizonte, “[...] muitos/as são de 

origem rural e vêem no desenvolvimento de atividades agropecuárias uma maneira de manutenção de sua cultura 

e tradição, além de buscarem na lida com a terra uma forma de lazer” (Lara & Almeida, 2008:23). 
65

 Segundo Queiroz (1973:18) no campesinato a “família constitui sempre a unidade social do trabalho e de 

exploração da propriedade, sendo que os produtos, regra geral, satisfazem as necessidades essenciais da vida, as 

tarefas do trabalho se dividem entre todos os membros do grupo doméstico, em função das faculdades de cada 

um, formando assim uma equipe de trabalho”.  
66

 Essa atividade consiste no “cultivo de hortaliças, temperos e condimentos, raízes e tubérculos (batatas), 

plantas medicinais, espécies frutíferas e plantas ornamentais, bem como a criação de animais de pequeno, médio 

e grande porte” (Lara & Almeida, 2008:12).  
67

 Um trabalho realizado no município de João Pessoa (PB), “identifica a presença do rural, enquanto modo de 

vida, na paisagem urbana. A existência de currais, estábulos, granjas, chácaras demonstram a permanência de 

atividades rurais não apenas como fonte de renda para alguns, mas também como manutenção de hábitos 

peculiares de alguns moradores. A necessidade e desejo se confundem na configuração denominada “resíduos” 

do rural dentro da cidade” (Rosa &Ferreira, 2006:194). 
68

 “Criação” é uma categoria nativa empregada pelos agricultores (as) urbanos para definir o conjunto de animais 

domésticos, criados com a finalidade de produzir carne, leite e/ou ovos.  
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como batata inglesa, batata doce, cará e taiá. Eram presentes nas propriedades rurais criações 

de porcos (utilizados para banha, carne e embutidos), galinhas (carne e ovos), marrecos 

(carne), bois (carne), cavalos (manejo na lavoura através de tração animal e como transporte 

da família) e vacas leiteiras.  

Agricultora urbana (53 anos) do bairro Ressacada narra quais produtos eram produzidos 

no campo e qual o seu destino:  

Meus pais plantavam cana de açúcar, faziam açúcar. Eles plantavam mandioca, 

faziam farinha, tinham engenhos, eles plantavam milho, faziam fubá também. E o 

engenho até pouco tempo ainda existia, eles faziam melado, o açúcar, cachaça, 

farinha, polvilho pra fazer o cuscus. O milho eles usavam mais pra tratar os 

animais, pra fazer fubá, pães, bolos, eles tinham vaca de leite, faziam queijo, 

nata, tinham galinha, porco.  

Já a agricultora urbana (71 anos) residente no bairro São Vicente, menciona qual a 

qualidade dos alimentos da época e discorre sobre a jornada de trabalho: 

Eu sei que o pai plantava arroz. Então o pai comprou outro terreno e lá ele 

plantava milho, feijão, aipim, cana pro trato. Onde a gente morava só tinha 

mesmo o pasto e pouca coisa plantada. O arroz era pra vender. Imagina, a 65 

anos atrás era feito tudo no manual. Cortava tudo na mão, não tinha máquina pra 

colher. Semeava a mudinha, eu sei que ele colocava num saco o arroz, eles 

deixavam molhado lá no valo de água, quando ele ficava inchado daí eles 

semeavam pra nascer mais ligeiro. A semente era crioula. Não é que nem hoje em 

dia, transgênica. Antigamente era somente o arroz amarelão e o amarelinho, só 

sei que o pai sempre falava. O que ficava em casa era tudo descascado no pilão. 

Eles aravam, depois ajeitavam o terreno, colocava a água e semeava à mão, que 

nem semeio o azevem e a aveia pras vacas. 

A divisão do trabalho no meio rural, descrita pelos agricultores (as) urbanos, revelam 

distinções por faixa etária. Foi observado que às mulheres cabem as funções que dizem 

respeito ao lar, como assegurar a alimentação da família, quando necessário, a saúde dos 

familiares e muitas vezes auxiliar nos plantios. Aos homens cabe a missão do manejo da terra 

e a comercialização dos alimentos depois da colheita. As crianças, desde cedo, são 

estimuladas a ajudar seus pais, auxiliando na busca de lenha, no trato dos animais, na coleta 

de ovos e em outras tarefas quando solicitadas pela mãe ou pai. Essas características estão 

vinculadas ao campesinato
69

.  
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 Essas evidências são descritas também por Bloemer (2000), referente ao estudo que realizou sobre migrantes 

italianos e caboclos nos campos de Lages. Para a autora, “no segmento italiano, cabe aos meninos, em geral dos 

seis ou sete anos aos dez anos de idade, diferentes atividades, executadas nesses primeiros momentos de suas 

vidas, como acompanhamento às mães. São tarefas das crianças recolher as vacas para que sejam ordenhadas, 

fazer a permuta de pastagens desses animais, tratar de galinhas e porcos, levar bezerros para tomar água, recolher 

lenha, buscar água em nascente próxima quando não há água encanada, recolher ovos, e ainda levar almoço para 
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2.3.3. Propriedade no campo  

 

 

Os agricultores (as) urbanos, quando residiam na área rural, tiveram em sua maioria a 

posse da terra, ocupando em muitos casos propriedade em divisa com familiares. Conforme 

expõe agricultora urbana (70 anos) do bairro Cidade Nova: “Sou de Gaspar, morei até os 

nove anos lá. Trabalhava em um engenho de cana e de farinha. Tinha cinco irmãos, todos 

trabalhavam na roça comigo. As terras eram do meu avô, a família morava tudo junto no 

mesmo terreno, que era grande”.  

No entanto, duas situações distintas mostram aqueles agricultores familiares que eram e 

continuam sendo arrendatários, como é demonstrado pelo agricultor urbano (50 anos) da 

Fazenda: “Meus pais moram em Alagoas, na região de Itapiraca. Eles ainda hoje não têm 

terra. Eles alugam, eles arrendam por um ano”.  

Aqueles que não possuíam terra viviam migrando para conseguir trabalho, como 

demonstra o agricultor urbano (50 anos) do bairro Espinheiros:  

Desde que nós nascemos, desde pequeninho, com dois, três meses, a mãe já 

levava pra roça. Daí então nós se criamos na roça. Eu nasci em Nova Trento e, 

com três anos de idade, fui pra Alfredo Wagner. Nós nunca tivemos terreno 

próprio, só trabalhamos de arrendeiro. Ia se criando na roça assim: ia lá, já 

carpia a planta, tudo. Daí foi, fomos trabalhando  e, com dez, doze anos de idade, 

nós já fazíamos empreitada pra sustentar a casa. Daí se foi, mudança e mais 

mudança, que o pai já teve mais de 30 e poucas mudanças - vê que até lá no oeste 

catarinense nós chegamos a morar.  

No entanto, há casos em que a agricultura urbana acontece em áreas que ainda são 

consideradas perímetro rural mas, em virtude da expansão da cidade, hoje são áreas 

periurbanas. Neste caso, não ocorreu a migração dos agricultores (as) familiares para áreas 

urbanas e, sim, sua permanência na área rural que se transformou em área periurbana pelo 

avanço da urbanização, dando sequência às práticas agrícolas que sempre realizaram. 

Conforme expõe agricultora urbana (59 anos) do bairro Fazenda: “Sou natural daqui, nasci 

em Itajaí. A propriedade é herança das minhas avós maternas e paternas. Continuo 

plantando desde criança até hoje”.  

 O acesso à terra, para esses agricultores (as) periurbanos, ainda em espaço rural, 

simboliza não somente ter “posses”, mas garante a reprodução social de suas famílias, 

legitimando seus modos de vida e continuidade. Quando não ocorre, cabe às famílias 

                                                                                                                                                         
o pai e os irmãos mais velhos que estejam trabalhando na roça e que não retornam para o almoço quando esta 

fica muito distante da casa” (p. 119).  
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migrarem, deixando para trás um sentimento de “pertencimento” àquela paisagem, para um 

lugar distante e, muitas vezes, sentido como indiferente.  

 

 

2.3.4. Migração campo-cidade 

 

 

A saída do campo para a cidade observada na pesquisa é justificada por inúmeros 

motivos, um deles e mais presente é a ausência de perspectivas de uma vida melhor, 

obrigando os jovens a migrar para a cidade, com a intenção de “ser alguém na vida”.  

Segundo a agricultora urbana (64 anos) do bairro São João, em sua cidade natal não 

tinha condições para permanecer, cabendo somente a saída: 

Eu saí de Imaruí porque era uma cidade muito pobre. Ainda na cidade tinha um 

comércio, umas padarias, mercado, tinha uns aposentados lá. Tudo que era moço 

e moça, assim como eu, chegando a uma idade que pudesse morar fora, saía de lá 

e ia trabalhar. O meu marido veio pra Itajaí com a família toda. Os pais 

venderam tudo lá e vieram colocar um armazém aqui. 

O cenário de miserabilidade, ao qual os agricultores eram submetidos em decorrência 

do emprego das políticas neoliberais, é registrado com a narrativa do agricultor urbano (50 

anos) atualmente residente no bairro Fazenda:  

Eu comecei com sete anos a trabalhar na roça, fui até os 18 anos. Lá não tinha 

condições de estudar, daí estudava um mês e o resto ia pra roça. O pai, com nove 

filhos, falava: “tem que trabalhar, tem que trabalhar, senão não dá conta”. Eu só 

ia uma vez por mês na escola, lá eles chamavam cartilha. Era muito trabalhoso, a 

gente nem tinha comida, tinha lá um cafezinho pela manhã, nunca tinha terra, nós 

sempre alugamos terra. Na época a gente produzia abóbora, milho, tudo pro 

gasto. Daí veio depois esse tal de fumo, muito trabalho, não conseguia muito 

dinheiro, não. Plantava só duas tarefinhas, aquele gainho (ganhozinho) não dava 

pra nada. Quando chegava final do ano já tava devendo quase tudo. Daí falei: 

“vou sair fora, vou aprender uma profissão” e foi onde eu consegui realizar os 

meus sonhos. No fumo eu fiquei uns dez anos. 

Outro aspecto pertinente ao impacto das políticas neoliberais para os agricultores 

familiares novamente se faz presente com a fala de uma agricultora urbana (71 anos) do bairro 

São Vicente: 

Em Presidente Getúlio a gente plantava aipim, mas daí o aipim não deu mais 

preço. Então começamos a ter vacas, vendia leite e criava porcos, nós tinha uma 

granja de porco, criava para os Pamplona. Nós tivemos uns oito a dez anos 

granja, mas depois que o Fernando Henrique entrou, acabou no segundo 

mandato dele. O porco tava R$ 1,20, ele colocou pra R$ 0,80 – 0,70, lá ficou um 
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ano assim. Nós fomos levando, a gente não queria fechar. Mas um dia eu disse: 

vamos acabar com os porcos, nós estamos colocando todo o nosso dinheiro aqui 

em cima e não vai dar. E os nossos vizinhos dizendo, “leva, vamos em frente, 

vamos levando”, porque tinha mais gente lá que trabalhava com os Pamplona em 

Presidente Getúlio. Daí todo mundo acabou. O mais forte da comunidade faliu. O 

meu marido disse que não ia plantar mais nada pra sustentar o governo, o que ele 

tava fazendo com os colonos tudo era brincadeira. Daí muita gente foi trabalhar 

em empresa, trabalhar fora, só plantava pra comer. Nós continuamos ali, eu fui 

trabalhar como doméstica, ali no centro da cidade. Eu tava trabalhando dois 

anos e pouco lá. E o meu marido tava em casa, cuidando dos porcos. Porque a 

gente queria acabar, mas não dava pra acabar de hoje pra amanhã, porque você 

tinha que primeiro despachar as matrizes, porque tinha os porquinhos pequenos, 

tinha que esperar, porque até a metade do ano para engordar tudo isso ali. 

Pararam também com as vacas, antes dos porcos, por causa do baixo preço. Eu 

fazia queijo colonial, nata e queijinho. Toda semana eu carregava na bicicleta e 

ia pro centro vender pro meus fregueses, de vinte e poucos anos. Quando eu 

parei, os clientes falaram: “o que nós vamos fazer agora?” Eles queriam também 

uma pessoa de confiança, que era limpo. Eu não gostei dessa mudança, eu 

gostava mais de trabalhar na roça, mas a gente viu que não dava. Hoje só 

sobrevive é o grande, que tem bastante terra, que trabalha só com máquina. Mas 

o pequeno não vale a pena. Como a minha irmã, coitada, que mora longe do 

centro de presidente Getúlio. Plantam um pouco pro gasto e ainda bem que são 

aposentados. Senão, iam fazer o que? A sorte foi que veio a aposentadoria como 

agricultor. 

A saída do campo para a cidade em alguns casos possibilita melhores condições de vida 

em profissões que dispunham de renda melhor, como a construção civil. Assim narra o 

motivo da migração a agricultora urbana (48 anos) do bairro Carvalho: “Eu saí da minha 

cidade e vim direto pra Itajaí, quando me casei. A família do meu marido também vivia da 

roça, meu marido chegou a ir pra roça, viviam do fumo. Viemos pra cá porque ele já 

trabalhava na área da construção”. 

Outro caso presente, é a migração dentro do próprio município, como é o caso do 

agricultor urbano (44 anos) do bairro Promorar II, que menciona a vontade de permanecer 

com as atividades do campo mesmo em perímetro urbano: “Eu estou aqui no Promorar há 11 

anos. Aqui mudou pouca coisa. Quando eu vim pra cá eu já pensava: ‘pra eu ter os meus 

bichos. Ali ainda vai demorar pra crescer, então eu vou comprar um lote ali’. Porque lá no 

são Vicente já não podia ter animais”. 

 

Sair do rural para a cidade remete na voz dos agricultores (as) urbanos, a um 

deslumbramento, esperança de melhores condições de vida para si e seus familiares. No 

entanto, as condições a que são submetidos nesse novo lugar, como pagar aluguel de sua 
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residência quando antes no campo tinham casa própria, pagar por alimentos e água, antes 

gratuitos, são “sentidos” como impactos da saída, não com gosto.  

 

 

2.3.5. Adaptação na cidade 

 

 

A chegada de muitos agricultores familiares a este novo lugar de morada, a cidade
70

, vai 

remeter a inúmeras alterações nos modos de vida dessas famílias, anteriormente locadas em 

outra paisagem. Como demonstra o agricultor urbano (44 anos) morador do bairro Promorar 

II:  

Eu não gosto de morar na cidade. Muito barulho, muita incomodação. Porque se 

tu tem um galo que canta muito alto, eles reclamam, se tu tem um cachorro que 

late muito, eles reclamam, é bicho. A coisa que eu mais gosto pela manhà é ver 

um galo cantar. Mas antes disso, em 2005, nós tínhamos galinha aqui, tivemos 70 

galinhas, eu criei um porco mestiço com javali. 

Outra narrativa se faz presente com a agricultora urbana (71 anos) do bairro São 

Vicente, ao narrar a falta de perspectiva ao chegar na cidade: 

Cheguei na cidade com 60 anos. A vida toda vivi na roça. Mudou totalmente as 

nossas vidas porque lá, quando tu acordava, tu ia tratar as criação. Chegamos 

aqui, nada disso não tinha mais. À noite a gente chegava, ia pro rancho tirar 

leite, tratar das galinhas, porco, vaca, cavalo, pato, que eu tinha de tudo. Lá não 

faltava nada. Cheguei aqui tinha que comprar tudo. Eu nunca que comprei 

verdura, mas quando cheguei aqui eu tive que me acostumar. Tudo tinha que 

comprar, verdura, fruta, parece que o mundo tinha desabado em cima de nós, 

porque a gente não tava acostumado com isso. Meu marido começou a ter esses 

problemas quando veio pra cá, começou a ter estresse. Ele abandonou tudo lá, o 

que passou na cabeça dele?  

A ruptura dos laços familiares, de quem foi e quem ficou no campo, também deixa 

marcas que permanecem na memória dos que tiveram que vir para a cidade, bem colocado 

pela agricultora urbana (48 anos) do bairro Carvalho: “Eu sentia muita saudade da minha 

cidade, do lugar onde cresci. Eu chorava muito, saudade da família, do meu trabalho, do 

lugar”. 
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 “As transformações produzidas nas comunidades rurais pelo processo de urbanização são marcadas pela 

proposição ou imposição, ao homem rústico, de certos traços de cultura material e não material. Impõem, por 

exemplo, novo ritmo de trabalho, novas relações ecológicas, certos bens manufaturados, racionalização do 

orçamento, abandono das crenças tradicionais, individualização do trabalho e, finalmente, passagem à vida 

urbana” (Endlich, 2006:24).  
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A agricultura urbana (75 anos) do bairro São Vicente narra na sequência, as mudanças 

no quadro de saúde daqueles que migraram para a cidade, mas também seu impedimento para 

retornar ao rural:    

Meu pai sentiu muita diferença quando veio pra cá. Ele entristeceu muito, ele 

queria ir embora. Eu penso que no meu pai bateu a tal da depressão, ele ficou 

magrinho, ele não comia. Ele queria voltar, mas não tinha nem mais como a 

gente voltar pra lá, porque ele foi obrigado a vender a terra lá pra comprar essa 

aqui, que hoje aqui é a minha casa.  

Houve aqueles que foram beneficiados com a movimentação da cidade, como a 

agricultora urbana (61 anos) do bairro Cordeiros que disse ter um aumento da venda de seus 

produtos agrícolas: “A expansão da cidade facilitou as nossas vidas, porque assim as pessoas 

começaram a vir aqui em casa para comprar, aumentou as vendas”.  

Ao mencionar a expressão “agricultura urbana”, os agricultores (as) urbanos 

entrevistados demonstraram desconhecimento diante do termo, pois não a empregam para 

definir as suas práticas desenvolvidas em área urbana.  

 

2.3.6. Retorno ao campo?  

 

 

Muitos agricultores (as) urbanos anseiam voltar ao campo, retomar a criação de animais 

num espaço maior, mas não como residência e sim como casa de passeio aos finais de 

semana, conforme expõe o agricultor urbano (50 anos) do bairro Fazenda: “Meu sonho é ter 

uma chacrinha. Vai ter nela tudo que tem plantação. Ter uma vaquinha, tirar um leitinho, 

comprar um cavalinho. Vai ser um sonho, já está começando a chegar perto (está procurando 

terreno para comprar). Pra ir aos domingos, finais de semana”. 

Outros anseiam, ao contrário, fixar raízes no campo e voltar à dinâmica anteriormente 

vivenciada, segundo o agricultor urbano (60 anos) do bairro Espinheiros: “Eu tenho um sonho 

de conseguir o meu terreno e fazer um tapume de peixe bem caprichado. Depois, continuar 

com a minha horta, criar uns porquinhos, galinha, gado, umas 2, 3 cabeças de gado, só pra 

gente ir comendo, matando. Este é o meu sonho, ainda”.  

Este também é o sonho da agricultora urbana (50 anos) do bairro Espinheiros: 

Meu sonho é assim, eu sempre digo pros meus filhos, quando tiver dinheiro, não 

precisar depender de firmas, essas coisas, eu quero voltar pra Vidal Ramos, eu 

quero ter uma casa assim bem no meio de um pasto, aquele sossego, aquelas 

árvores. Este é um dos meus sonhos, é sair da cidade. Eu nunca gostei muito de 

barulho, dessas coisas assim, meu sonho é voltar realmente pro interior, eu acho 
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que é o meu único sonho. Tem a tua alface, aquelas coisa que tu planta ali tu 

mesmo vai colher. Isto, sem dúvida, é o meu único sonho de consumo que eu 

tenho na vida. 

Segundo a agricultora urbana (71 anos) do bairro São Vicente, o retorno ao campo só 

seria possível se a condição do agricultor familiar fosse favorável: 

Eu tenho muita saudade do que eu vivi em Presidente Getúlio por 30 anos, dos 

meus amigos. Claro que se fossem como antigamente, só com os preços melhores. 

Aí a gente podia ter as galinhas, um porquinho, se você quer uma carne você 

sabe, porque você tratou. Não é só com ração, que essa carne faz mal pra todo 

mundo. O que eu criava de pato lá... Era outro gosto. Imagina, tinha fogão à 

lenha e tudo, forno à lenha pra fazer pão.  

Ainda as lembranças de um tempo “difícil” como agricultores (as) familiares se fazem 

presentes nas falas dos, agora, agricultores (as) urbanos. O retorno é percebido como “um 

sonho”, mas com uma íntima relação com o urbano, através de uma outra renda na cidade que 

possa garantir momentos de contemplação no rural.  

 

2.4. Produção da agricultura urbana  

 

 

Foram verificadas nos quintais domiciliares, hortas comunitárias e hortas institucionais, 

a presença
71

 de 39 tipos de verduras, hortaliças e raízes. Sendo elas: abóbora, aipim, alface 

americana, alface crespa, alface lisa, alface roxa, almeirão, batata doce, berinjela, beterraba, 

brócolis, café, cará, cebola, cebolinha, cenoura, couve-flor, couve-manteiga, chuchu, coentro, 

chicória, espinafre, ervilha, feijão preto, feijão vermelho, feijão andu, nabo, palmito, pimenta, 

pepino, pimentão, rabanete, rúcula, repolho, salsinha, taiá, tomate, quiabo e vagem.  

Registra-se também a presença de 27 tipos de frutas: abacate, abacaxi, lichia, acerola, 

araçá, ameixa, banana, caqui, cana, coco, cambucá, cajá, goiaba, graviola, figo, jabuticaba, 

laranja, limão caipira, limão Taiti, maracujá, mamão, morango, manga, nona, nozes, pitanga e 

uva. 

Entre os condimentos/temperos, se destacam 13 tipos: alecrim, açafrão, alfavaca, 

canela, cebolinha, orégano, louro, manjericão, noz moscada, pimenta do reino, salsa e 

urucum.  
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 A agricultura urbana desenvolvida no México também tem familiaridade com a praticada em Itajaí, pois no 

país também há registro da produção de leite em estábulos, produção de carne, animais destinados para o 

trabalho e domésticos, em escala familiar, e a existência de hortas que produzem frutas, verduras, ervas 

medicinais e plantas ornamentais (Ávila Sánchez, 2011).  
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Ainda nas áreas de plantio, registra-se a presença de chás caseiros, destinados em sua 

maioria para combater enfermidades de vizinhos, familiares ou as comunidades assistidas por 

iniciativas de farmácia popular, totalizando 59 tipos de ervas
72

 medicinais
73

.  

Em se tratando dos animais
74

 domésticos, verificou-se a presença de 14 tipos de 

animais, dispostos entre galinhas caipiras, galos garnisé, cavalos, gansos, porcos, marrecos, 

peixe tilápia, peixe cascudo, galinhas angolista, patos, gado de corte, vaca leiteira, faisão e 

pintos.   

O que se observa quanto à produção da AU em Itajaí é que essas práticas, associadas ao 

planejamento urbano, podem desempenhar um papel importante quanto ao futuro da 

sustentabilidade das cidades pois, através da produção agropecuária, possibilitam o acesso 

direto à alimentação das pessoas de baixa renda.  

 

 

2.4.1. Destino da produção 

 

Quanto às hortas comunitárias pesquisadas, a produção é encaminhada para a 

comercialização, realizada localmente. Há ainda o registro de que alguns quintais domiciliares 

comercializam temperos verdes, como cebolinha e salsinha, e realizam a venda de ovos e 

leite. As hortas das instituições se destinam a alimentar cada qual o seu público alvo, 

alimentando crianças, religiosos e idosos.  

 

 

2.4.2. Motivações para a prática da AU 

 

Entre as motivações ao se praticar a agricultura urbana, os agricultores (as) urbanos 

elencaram, inicialmente, a relação ao bem estar que as pessoas sentem ao estar no espaço da 

horta, se esquecendo muitas vezes dos problemas que a vida atribulada da cidade os impõe.  

De acordo com a agricultora urbana (50 anos) do bairro Espinheiro, o seu marido dizia 

que ela era: 

                                                 
72

 Etimologicamente, a palavra erva vem do latim herba e tem um significado muito abrangente, podendo ser 

uma planta ou uma família de plantas cujas folhas, flores, sementes, raízes, cascas podem ser usadas como 

alimento, cosmético, tintura, etc (Bornhausen, 1991:12).  
73

 A descrição das ervas e suas propriedades medicinais mapeadas neste trabalho, encontram-se em Anexo 5 – 

Descrição das ervas medicinais e seus usos.  
74

 Welzel (2010) verificou que a polinização por abelhas nativas na comunidade Berkeley (Califórnia) prestam 

um serviço a muitos sistemas agrícolas urbanos, podendo contribuir no fornecimento de sementes e frutas para 

os insetos, pássaros e outros animais. Muitos polinizadores encontram-se ameaçados atualmente e a agricultura 

urbana pode ajudar na preservação dos mesmos. 
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[...] uma pessoa muito estressada, ele acha que eu diminuí muito aquela minha 

parte de irritada e tudo, depois que eu vim pra cá. Eu particularmente gosto da 

natureza, eu sempre procuro, eu ia pros lugares bem desertos, tinha árvores, eu 

sempre adorei ficar quietinha, vendo os passarinhos e as árvores. Então pra mim 

isso foi muitas vezes uma ajuda muito grande, porque às vezes tu sai de casa, 

aquela bagunça, aquela coisa. Aqui é uma tranquilidade, pra mim foi positivo.  

O agricultor urbano (59 anos) do bairro Bambuzal também menciona suas motivações 

relacionadas ao bem estar e ao prazer de acompanhar o desenvolvimento das plantas: Quando 

você está na horta você desliga do caos da cidade, aquilo mexe com a gente, tenho satisfação 

em colher. A gente vê a transformação da planta, como a alface, que em 30 dias você colhe. 

Quando você vê, a planta já está crescendo. 

Relatos como o do agricultor urbano (50 anos) do bairro Fazenda registram, novamente, 

bem estar quando em contato diário com o espaço da horta:  

Todo dia eu vou lá na minha horta e tiro tudo natural. Me senti até melhor agora 

quando comecei a comer no meu dia a dia. As folhas eu aproveito tudo, sal e 

limão em cima. Aquilo me faz esquecer dos problemas, vou esquecendo dos meus 

estresses. Me criei na roça, daí você nunca esquece, sempre fica aquele 

pensamento. Me sinto  muito bem. Pode ser mexendo em um pezinho de pimenta 

eu já me sinto bem, na natureza. Deus é maravilhoso, dá tudo de graça pra gente. 

A espiritualidade também é atrelada ao sentimento de bem estar, como comenta a 

agricultora urbana (82 anos) do centro da cidade: 

A horta também serve como distração. Se você está aborrecida é só ir pra horta 

que se distrai. Eu também gosto muito da natureza por causa da espiritualidade 

que ela me passa. Eu fico contemplando as sementes, observo desde a semeadura 

até colher, é a obra de Deus que nos coloca em meditação com a vida. Além de 

ajudar na renda e ser um exercício físico que a gente faz, me sinto disposta. Se eu 

morasse em apartamento eu ficaria angustiada.  

Outra motivação levantada pelos agricultores (as) urbanos foi o fato de ter disponível  

um alimento isento de agrotóxicos, “limpo”, que vai trazer benefícios à saúde da família. 

Assim registra a agricultora urbana (53 anos) do bairro Ressacada:  

A gente pode colher uma verdura livre de agrotóxicos, este é o principal motivo. 

Acompanhar o crescimento e depois usufruir desse prazer de comer um alimento 

livre de agrotóxico, verdura saborosa. Eu tenho plano de aumentar, pra produzir 

e dividir com outras pessoas que a gente gosta, presentear a família. 

Existe clareza dos agricultores (as) urbanos quanto à toxicidade dos alimentos vendidos 

em mercados sem ser orgânicos. Assim reforça o agricultor urbano (50 anos) do bairro 

Fazenda:   
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Você ir ali na horta e pegar as coisas naturais, não tem preço. Tem uma 

mercearia ali perto, com 10 reais você traz a sacola cheia, mas você pode gastar 

até 1000 reais com a tua saúde, porque é tudo veneno. Não vale a pena. Vale 

mais pegar as tuas coisas tudo natural, você vai ter outra vida, do que ficar nessa 

vida só de veneno. Porque o tomate é o mais que pega veneno, tudo que é tipo de 

verdura, fruta.  

A agricultora urbana (82 anos) do bairro centro elenca as motivações da prática de AU 

frente à saúde: “Dentre os benefícios de ter uma horta, é que a gente sabe que é puro, que é 

bom pra saúde, porque não têm agrotóxicos”. 

Caso de contaminação por agrotóxico foi motivação para que a agricultora urbana (71 

anos) do bairro São Vicente plantasse o seu próprio alimento:  

Uma vez eu fui na verdureira pegar uma beterraba, eu já plantava, me deu uma 

alergia, gastei um monte. Outro dia passei na verdureira, comprei umas 

beterrabas bonitas, fiz no almoço. Quando deu 3 horas começou a minha alergia. 

Daí deduzi que só podia ser da beterraba com veneno. Depois disso aí, beterraba 

de fora eu não compro mais, só o que eu planto mesmo na minha horta, daí eu 

realmente sei que tá tudo sem veneno, sem agrotóxico. Por isso eu sempre tenho 

as minhas verdurinhas plantadas ali.  

A renda
75

 gerada pela venda dos alimentos, decorrente da prática da agricultura urbana, 

também é uma motivação presente nos relatos, ainda mais daqueles que possuem baixa renda. 

O recurso ajuda nas despesas da casa e também contribui no sonho de adquirir imóveis. 

Assim fala a agricultora urbana (64 anos) do bairro São João: “Todo dinheirinho que eu junto 

eu dou pra minha filha colocar na poupança pra fazer a nossa casa no futuro, por isso que 

luto com a horta”.   

A renda também contribui com as despesas da casa, como expõe a agricultora urbana 

(70 anos) do bairro Cidade Nova: “A renda da horta ajuda bastante, eu pago a conta de água 

e de luz só com as verduras”. 

Uma melhora na condição física dos agricultores (as) urbanos também é mencionada 

como ganho com a prática de AU.  Neste sentido, a agricultora urbana (59 anos) do bairro 

Fazenda expõe: “Eu tinha um problema sério de pressão alta, mas comecei a ir pra roça, hoje 

não tenho mais nada”.   

A prática de AU pode contribuir na saúde mental dos agricultores (as) urbanos, como 

se observa na fala da agricultora urbana (61 anos) do centro da cidade: “Muitas pessoas da 
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 “O número de pessoas vivendo na pobreza e trabalhando no mercado informal está aumentando por toda a 

África, Ásia e América Latina (e mesmo nos países desenvolvidos) e muitas delas estão incorporando a 

agricultura urbana como parte de suas estratégias de sobrevivência” (Avila & Van Veenhuizen, 2003).  
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minha idade tem um quadro de depressão. Pra mim isto também está relacionado à não 

atividade alguma. Quando estou aqui, estou feliz”.  

 

As motivações elencadas estão atreladas aos aspectos: agregação na renda familiar, 

terapia ocupacional, saúde, prazer e segurança alimentar e nutricional, através do plantio 

isento de agrotóxicos.  

 

 

2.4.3. Dificuldades da agricultura urbana  

 

 

Para que os projetos de agricultura urbana já desenvolvidos nas entidades assistenciais 

se fortaleçam é necessário, segundo os informantes das instituições, que exista um 

acompanhamento técnico (de preferência contínuo) junto à produção agrícola e a implantação 

de um programa que conscientize os funcionários (em especial no setor da cozinha) no 

sentido de separar o lixo orgânico para realizarem de forma adequada a compostagem. Por ser 

um órgão público, existe a rotação de pessoas na função da horta, comprometendo a sua 

continuidade. Ainda se registra a falta de orçamento para a compra de insumos, sementes, 

adubo orgânico e ferramentas básicas (carrinho de mão, sistema de irrigação, enxadas).  

Segundo funcionária de instituição social, as limitações financeiras são uma barreira 

para a continuidade da prática da agricultura urbana mesmo quando se tenta inovar, como é o 

caso que narra: “Temos muitas ideias no que diz respeito à horta como, por exemplo, 

implantar uma horta suspensa para atender os mais idosos. Assim eles poderiam mexer com 

a terra, mesmo aqueles que têm diversas limitações motoras. No entanto, não existe uma 

verba para este fim”.  

 

São as mesmas dificuldades registradas por técnico de organização não governamental 

que atua no município:  

As limitações em escala são a distância, a dificuldade de estarmos mais presentes 

na região e a falta de uma ou mais entidades locais com capacidade técnica de 

manterem o processo e, é claro, a falta de participação e envolvimento do poder 

público na construção da Agricultura Urbana.  

Quanto às iniciativas de horta comunitária, as demandas seguem: as áreas de plantio se 

localizam em áreas de risco (atingidas pela enchente em 2008), regularização fundiária (sem 

áreas que se destinem a plantios coletivos), dificuldades de aquisição de insumos, sementes, 

sistema de irrigação, invasão de animais na área de plantio.  
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Segundo voluntária de horta comunitária, o impacto da enchente
76

 no ano de 2008, não 

trouxe somente marcas na memória, mas também nas áreas de plantio: “A horta, em 2008, foi 

totalmente alagada com a enchente. É bem possível que tenha contaminado o solo, porque 

tinha muito lixo. Ficou pobre o solo depois da enchente, demorou pra vir plantas bonitas”. 

Neste mesmo sentido aponta um agricultor urbano (59 anos) do bairro Bambuzal, ao 

notar que, “Depois da enchente, que atingiu toda a horta, alagando, tivemos que refazer os 

canteiros. A qualidade mudou, notei que quando plantei o brócolis veio mais miúdo. Aqui 

mudou tudo, depois da enchente não deu mais”.  

No caso das práticas de agricultura urbana em quintais domiciliares, a dificuldade é que 

são ameaçadas pelo avanço da cidade quando são construídos prédios, comprometendo 

diretamente a luminosidade dos plantios. Na opinião de uma agricultora urbana (61 anos) 

moradora do centro da cidade, deveria existir: 

Uma legislação urbana que especificasse cada zona, uma para prédios e outra 

para casas. Porque hoje não tenho mais sol na parte de trás da minha casa por 

causa do prédio do lado e tenho medo que mais construções venham e tirem 

totalmente o sol do meu terreno. Isso prejudicou brutalmente o desenvolvimento 

das hortaliças e flores que plantava. Hoje o sol já não fica muito tempo lá atrás.   

Outro fator limitante é quando se faz a aplicação de esterco, em especial de aves, 

gerando conflitos com vizinhos, conforme salienta a agricultora urbana (59 anos) do bairro 

Fazenda: “Eu compro esterco de galinha pra pôr nos canteiros, mas tive problemas sérios 

com vizinhos por causa do cheiro. Até chamaram a vigilância sanitária. Então uso pouco por 

vez. Quem reclama são pessoas novas daqui, porque com as minhas extremas são tudo 

parentes, eles não se incomodam”.  

 

Outro nível de dificuldades relacionadas à prática de agricultura urbana pode ser notado 

no que diz respeito aos animais domésticos na cidade
77

. Os agricultores (as) urbanos narraram 

preocupação em expor essa prática, pedindo sigilo à pesquisadora sobre sua identidade, pois 

temem o embargo das suas “criações” através da vigilância sanitária municipal uma vez que, 
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 “A região do Vale do Itajaí é propícia para a ocorrência de cheias periódicas, fato demonstrado pelas 

características físicas, como uma grande planície de inundação, especialmente no município de Itajaí, e agravada 

pela forma de colonização adotada, principalmente por encarar a natureza como um grande impedimento ao 

desenvolvimento. Temos certeza de que todos estes fatores, associados ao grande crescimento populacional e 

ocupação de áreas de riscos teve um papel fundamental para o agravamento do desastre” (Santos, 2010:66).  
77

 A prática de criação de animais domésticos também é percebida em outros países, como o Peru, onde existe 

registro da criação de porquinhos-da-índia em perímetro urbano; no Estado de Nova Jersey (EUA) registra-se a 

presença de coelhos, frangos e cabras, mantidos por imigrantes de todas as partes do mundo. Na Índia, 

exploração de vacas leiterias e a criação de porcos, como estratégia para o sustento familiar nas cidades indianas. 

Na Argentina, criação de frangos para auto-sustento (Schiere, Tegegne & Van Veenhuizen, 2003).  
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segundo os agricultores (as), é expressamente proibido ter animais na cidade, o que torna a 

atividades “clandestina”.  Essa atividade é caracterizada por ser de pequena escala, ocorrendo 

em virtude da necessidade econômica, vinculada à origem campesina do agricultor (a) urbano, 

que busca produzir alimentos frescos pelo desejo de controlar a sua procedência e por 

reconhecer neles a presença de melhor sabor. 

Referente à legislação que trata de animais domésticos, mapeados no trabalho em 

perímetro urbano, foi identificado o Decreto Municipal n°. 24.980, de 14 de março de 1985, 

que regulamenta a habitação urbana e rural, abordando o assunto nos seguintes artigos:  

Art. 73 - É admitida a guarda ou abrigo de animais domésticos como cachorros, 

gatos, aves e outros em zona urbana e residencial, desde que os canis, terrenos ou 

áreas utilizadas sejam mantidas limpas e desinfetadas.   

Art. 74 - Não será permitida a criação ou conservação de animais que por sua 

espécie ou quantidade possam ser causa de insalubridade, risco à saúde de 

terceiros ou incômodo em zona urbana e residencial, sendo proibida também a 

utilização de quaisquer compartimentos de uma habitação, inclusive porões ou 

sótãos para criação ou conservação de animais. 

Conforme o artigo 83 do código de posturas do município de Itajaí, instituído pela Lei 

nº 2734 de 29 de junho de 1992, “É proibida a existência, no perímetro urbano, de animais em 

cocheiras, estábulos e pocilgas”. 

Ainda o código de posturas do município, atualizado por meio da Lei nº 3942 de 02 de 

julho de 2003, faz menção no Art. 7º  que o artigo da Lei nº 2.734 de 29 de junho de 1992, 

passa a vigorar com a seguinte redação, “Art. 83: Não será permitida a criação ou conservação 

dentro do perímetro urbano de animais que possam ser causa da insalubridade e riscos à saúde 

de terceiros."  

Sobre a legislação que trata da vigilância sanitária, existem a Lei municipal n°. 4.847 de 

29 de junho de 2007 e o Decreto no. 8.358 de 02 de outubro de 2007. A legislação cria o 

serviço de inspeção municipal (SIM), detalhando sobre como deve ser o processo de 

elaboração, beneficiamento e comercialização de produtos de origem animal e vegetal. A 

legislação vigente cumpre um papel importante quanto à manutenção da qualidade dos 

alimentos ofertados à comunidade, no entanto não explicita a agricultura urbana em suas 

normas. 

Ainda o código municipal de proteção aos animais no âmbito do município de Itajaí, 

através da Lei nº 5527 de 07 de junho de 2010, veda “a criação de qualquer espécie de gado e 

equino nas zonas centrais dos bairros do Município”. 

Não existe nenhuma legislação no município que especifique normas para as práticas de 
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agricultura urbana. Pelo contrário, a legislação repreende os animais presentes na cidade.  

 

A expansão da cidade também interfere na dinâmica dos agricultores (as) rurais, já que 

os mesmos habitam regiões periurbanas consideradas, segundo o Plano
78

 Diretor da cidade, 

como rural, mas com características urbanas e possível conversão à mesma futuramente. 

Abaixo descrição dessa situação, narrada por um agricultor rural (48 anos) do bairro 

Espinheiros, atualmente sofrendo com a especulação imobiliária: 

Saí do bairro Cordeiros justamente pelo avanço da cidade. Ainda tenho um irmão 

que mora lá que vive da agricultura. Antigamente essa área toda que moro hoje 

era local de plantio de cana para a Porto Bello. Hoje vão colocar milhares de 

casas em extrema com a minha propriedade. Se eu fosse ganancioso seria 

fantástico vender esta terra, muitas pessoas gostariam. Mas me pergunto: 

quantos anos estou lapidando essa terra, todo mundo ajudando, minha família, 

isso tem um valor especial. Adquirimos essa terra com o nosso suor, nosso 

trabalho. A pressão urbana é uma força difícil de lidar, me pergunto como será a 

relação com essas pessoas que vão morar ao meu lado?  Eu vou colocar esterco 

de peru na terra e o mau cheiro é inevitável, eu sei que inúmeras pessoas vão 

reclamar. Sou eu que estou fora, que estou errado? Usamos produto tóxico para 

controlar os aguapés, nas áreas de drenagem, é conflito certo. 

Outro agricultor rural (45 anos) do bairro Espinheiros discorre sobre os impactos da 

expansão da cidade sobre a sua propriedade rural: 

Esses problemas com loteamento começaram a uns seis anos porque esses 

progressos não têm como conter. Junto veio incômodo, lixo, eles cortam a cerca, 

invadem, o meu gado já foi parar até na BR 101, é problemático. A drenagem 

complicou, eles incubaram a saída do esgoto. Quando tem enxurrada alaga, a 

lavoura é alta, não se planta mais em lugar baixo. 

As dificuldades de expansão e consolidação da agricultura urbana em Itajaí, elencadas 

por instituições públicas, organizações não governamentais e agricultores (as) urbanos, 

relacionam-se de forma ampla, com a ausência de uma política pública que reconheça e 

legitime essas práticas.   
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 Segundo o Plano Diretor de Itajaí, a área rural (mapa encontra-se em anexo 1 - Imagens) do município é 

composta por 18 bairros: Km 12, Baia, Paciência, Arraial dos Cunhas, Brilhante I e II, Laranjeiras, Campeche, 

Limoeiro, Espinheiros, Espinheirinhos, São Roque, Canhanduba, Rio Novo, Volta de Cima e Rio do Meio, 

Salseiros e Itaipava. Conforme o mapa de macrozoneamento de Itajaí (possível acessá-lo pelo site da Prefeitura 

de Itajaí), alguns desses bairros rurais encontram-se em macrozona urbana (destinada prioritariamente aos 

diversos usos urbanos) e/ou macrozona de transição rural- urbana (destinada à atividade agrícola, mas com 

tolerância para a atividade residencial e outros usos urbanos associados), dentre os bairros nessas situações, 

encontra-se Volta de Cima, Salseiros, Espinheiros, Canhanduba, Itaipava, São Roque e Limoeiro. 
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2.5. Aspectos ambientais das áreas cultivadas 

 

Neste item serão descritos os aspectos ambientais que envolvem as práticas de 

agricultura urbana, levando em consideração as etapas que caracterizam o manejo realizado 

nas áreas de plantio.  

 

2.5.1. Origem das mudas e sementes 

 

Em virtude de alguns agricultores (as) urbanos manterem vínculo com familiares e 

amigos que residem na área rural, algumas mudas, como de cebolinha, são oriundas do 

campo. Há também aqueles que estabelecem uma rede de trocas com os seus vizinhos, 

facilitando a aquisição dessas mudas. Há aqueles, ainda, que compram as sementes (relato de 

híbridas) em agropecuárias do seu bairro e fazem o processo de semeadura até virar muda e, 

assim, transferir para o canteiro. Mas a maioria, pelo preço acessível, prefere comprar as 

mudas na agropecuária e dispor nos canteiros, acelerando o prazo de colheita. A muda exige 

um cuidado excessivo, podendo ocorrer a perda do que foi plantado através do ataque de 

pássaros, alegam alguns. Não foi detectado uso de sementes orgânicas
79

.  
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 Sementes orgânicas são sementes produzidas em sistemas orgânicos, ou seja, “em sistemas em que se adotam 

tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, respeitando a integridade cultural e 

tendo por objetivo a auto-sustentação no tempo e no espaço, a maximização dos benefícios sociais, a 

minimização da dependência de energias não renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos e de outros 

insumos artificiais tóxicos, de organismos geneticamente modificados, ou de radiações ionizantes em qualquer 

fase do processo de produção, armazenamento e de consumo” (Disponível em: <www.sct.embrapa.br>. 

Acessado em: <03/09/2011>).  

Caixas de plásticos destinadas a sementeiras, produção de 

temperos e chás (Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011). 

http://www.sct.embrapa.br/
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2.5.2. Tratos culturais 

 

No intuito de colherem bons alimentos, os agricultores (as) urbanos executam alguns 

tratos culturais, como a cobertura morta, irrigação ou rega, capinas, tutoramento e 

compostagem. Foi observado que raras experiências de AU fizeram um dia análise de solo ou 

da água.  

A cobertura morta consiste na colocação de capim ou palha seca (de folhas e gramas), 

depositados entre a cultura plantada no canteiro, formando uma “cama”, que servirá para 

protegê-la do sol, da chuva, mantendo a umidade do solo e economizando nas capinas, já que 

inibe o crescimento de “plantas daninhas”. Segundo agricultora urbana (53 anos) do bairro 

Ressacada: “Quando corto a grama, já aproveito tudo isso e vou colocando nos canteirinhos 

pra proteger do sol, conservar a umidade. Depois ele vai melhorando também a terra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso de uma das hortas comunitárias, a irrigação/ou rega é feita com a água da 

chuva, já que os promotores da horta possuem um sistema de captação e armazenamento para 

a água. Na maioria das iniciativas de quintais e hortas coletivas a irrigação é feita com água 

disponibilizada pelo serviço municipal de água, saneamento básico e infra-estrutura (Semasa), 

ou água de ponteira.   

 

 

 

 

 

 

Canteiro com cobertura morta, em horta de instituição social  

(Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011).  

Horta Comunitária e sistema de captação de água da chuva, ao 

fundo da imagem (Foto: Marcos José de Abreu, 2009).  
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Outro trato cultural realizado pelos agricultores (as) urbanos, são as capinas
80

, onde 

inibem a presença de plantas daninhas, retirando os inços ainda pequenos com a enxada, 

sacho ou manualmente. Essas plantas são eliminadas, dizem os agricultores (as) urbanos, pois 

competem por luz, água e nutrientes com as espécies cultivadas.  

O tutoramento é outro trato cultural realizado para evitar o contato da cultura plantada 

com o solo, facilitando a aeração, captação do sol, cuidado com os ramos para não se 

quebrarem e reduzindo a presença de doenças nas plantas.  Foi verificado o tutoramento em 

culturas de tomate e feijão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resíduo orgânico e/ou restos de culturas viram adubo de ótima qualidade através da 

compostagem. No entanto, foram registradas poucas iniciativas de AU que praticam a 

compostagem de fato, já que os agricultores (as) urbanos entendem que o simples fato de 

lançar algum resíduo orgânico diretamente no solo é, por si só, compostagem.  

Aqueles que a praticam, depositam cascas de ovos, cinzas, cascas de frutas e verduras 

diretamente no canteiro. Alimentos cozidos não são depositados na composteira, sob alegação 

de atrair ratos. Adubos utilizados nas hortas são originários de esterco de galinha, peru, 

búfalo, codorna, cavalo, vaca, substrato pronto, húmus de minhoca, muitos sendo comprados 

em agropecuárias. Foi verificada uma rede de solidariedade com os vizinhos onde os 

agricultores (as) urbanos fazem a coleta de esterco, folhas, cinzas e destinam para a produção.  

Agricultora urbana (70 anos) residente no bairro Cidade Nova explica como realiza seu 

processo de compostagem: “Uso estrume de galinha, pego do galinheiro, deixo curtir na 
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 Este trato cultural parece ser antagônico ao proposto pela agroecologia, já que a produção com essa base 

agroecológica caracteriza-se “pela utilização de tecnologias que respeitem a natureza para, trabalhando com ela, 

manter ou alterar pouco as condições de equilíbrio entre os organismos participantes no processo de produção 

bem como do meio ambiente” (Aquino & Assis, 2007:138).  

Modelo de tutoramento da cultura de feijão, em 

residência no bairro Ressacada (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011).  
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horta por 6 meses. Levo tudo pra horta, cinza do fogão à lenha, palha, folhas, os estercos dos 

animais que tenho”. 

O agricultor urbano (59 anos) do bairro Bambuzal expõe um jeito diferente que 

desenvolveu para fazer a compostagem: “Eu faço a compostagem dentro da máquina de 

lavar roupa (máquina desativada). Coloco resto de casca de frutas, verduras, pó de café, só 

não vai comida cozida. O líquido que sai eu aplico nas plantas pois as fortifica”.  

Os tratos culturais elencados são realizados geralmente pelos agricultores (as) urbanos 

com a ajuda de familiares. Geralmente realizam essas atividades no início ou final do dia, em 

virtude da insolação. Foi verificado, ainda, o interesse dos agricultores (as) urbanos por 

informações que dizem respeito a outros tratos culturais. Esses cuidados com a terra, 

mencionam alguns, foram aprendidos com seus pais ainda no tempo da vida no campo ou sob 

orientação de vizinhos ou cursos realizados pela Epagri.  

 

2.5.3. Controle de pragas e doenças 

 

 

Foram identificadas inúmeras receitas para controle das pragas e doenças. Vejamos 

algumas.  No caso das lagartas, o melhor método de controle sugerido é a coleta manual. 

Quanto ao que diz respeito ao controle de borboletas, foi mencionada uma receita à base de 

fumo de corda, sugerida pelo agricultor urbano (50 anos) do bairro Fazenda: 

Põe o fumo dentro da água, deixa dois dias, e aquilo você pode colocar em cima 

das folhinhas. Duzentos gramas de fumo de corda para duzentos litros de d’água. 

Pega com um balde e depois coloca em um regador, a praga não chega ali. A 

praga são essas borboletinhas: posam ali e deixam os ovos. Daqui a pouco está 

pesteado de lagarta. Aplicar de quinze em quinze dias, mês em mês.  

O mesmo agricultor urbano agora sugere outra receita, mas de prevenção do solo, a ser 

feita antes do plantio: “É só você jogar o cal virgem. Você põe na terra, deixa ali uns seis 

meses, ali mata toda praga que tem na terra”.   

Para controle do piolho branco a agricultora urbana (71 anos) do bairro São Vicente 

ensina: “Pegue água de sabão, põe no regador e passa nas plantas. Aquele piolho branco 

que dá nas plantas, passa no máximo três vezes que já acaba”.  

Segundo agricultor urbano (59 anos) do bairro Bambuzal, como hormônio para as 

plantas (uréia): “Eu macero a urtiga (Urtica urens L) com água. A água de pimenta eu 

esmago e pulverizo, é bom pra pulgão e insetos. Uso também a água de sabão, para 

controlar os pulgões”. 
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O uso de agrotóxicos
81

 se faz presente em algumas iniciativas de agricultura urbana de 

Itajaí. Conforme exposição de agricultora urbana (70 anos) do bairro Cidade Nova: “Para o 

piolho na cebola aplico Decis
82

, é um veneno químico. Só quando planto, passo com regador 

quando ainda é muda, somente, depois não aplico mais”. 

Agricultores urbanos do bairro Cordeiros utilizam, outros agrotóxicos: “Aplicamos 

Manzate
83

 pra combater ferrugem, é um tipo de inseticida. Também tem Decis, que é pra 

piolho e insetos. Porque plantar sem veneno não dá”.  

A agricultora urbana (75 anos) do bairro São João ensina outras formas de controlar 

pragas e doenças:  

A cinza do fogão é bom pra formiga. Quando bate, coloca aos redores dos 

canteiros que elas não vão. Eu tinha um primo, hoje já morto, ele limpava o peixe 

na bacia, aquela água de sangue, do peixe, ele jogava na cebola, porque tudo que 

é gordura é bom pra cebola. Também às vezes eu tiro a gordura com um pouco 

de água quente, mas sem detergente, vou lá atrás, faço um buraquinho e boto na 

cebola. 

Segundo agricultora urbana (59 anos) residente do bairro Cordeiros, a cebola também é 

útil para fazer controle de pragas e doenças na horta: “Para fungo a gente corta uma cebola, 

coloca no vidro com álcool e depois dilui na água”.   

Foi mencionado, ainda, por agricultora urbana (61 anos) residente no centro da cidade, o 

uso de calda bordalesa. Trata-se de um produto para controle e prevenção de doenças, 

principalmente aquelas causadas por fungos, à base de cal e sulfato de cobre.  

Outro trato cultural observado foi a incorporação das flores “cravo de defunto” (Tagetes 

patula L) nos canteiros, com a função de repelir insetos invasores. De acordo com voluntária 

(63 anos) de horto medicinal no bairro São João: “A gente planta assim, porque ele (cravo de 
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 “O consumo de agrotóxicos no país - herbicidas e fungicidas, entre outros, tem sido crescente, alcançando hoje 

vendas anuais que superam U$ 2,5 bilhões. Esse aspecto é muito sério em áreas urbanas, não somente pelo 

elevado custo, mas também pela proximidade das residências, aumentando o risco de contaminação” (Aquino & 

Assis, 2007:141).  
82

 O nome técnico é Deltametrina, contendo registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) e produzido pela Bayer.  Decis 25 EC é um inseticida e pesticida líquido, tóxico e inflamável. Caso a 

pessoa que o manuseia tenha contato direto com o produto, pode irritar os olhos, pele e vias respiratórias. E para 

o meio ambiente é muito tóxico para os organismo aquáticos, podendo causar efeitos adversos a longo prazo. 

Informações disponíveis em: <www.bayercropscience.com.br>. Acessado em: <31/07/2011>. 
83

 Fungicida com formulação granulada dispersível em água, contendo registro no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), é produzido pela Du Pont do Brasil. Extremamente tóxico. O contato do 

produto com a pele pode causar vermelhidão e dermatite. Em contato com os olhos, pode ocorrer vermelhidão e 

dor. O produto pode causar depressão do sistema nervoso central, convulsões, dor abdominal, náusea, vômito e 

diarréia. Podem ocorrer reações de hipersensibilidade em indivíduos sensíveis. O produto é altamente tôxico 

para algas, dessa forma deve ser evitado o seu lançamento em drenos, bueiros e demais corpos d’água. 

Informações disponíveis em: < www2.dupont.com>. Acessado em: <31/07/2011>.   

http://www.bayercropscience.com.br/
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defunto) equilibra, evita de vir bicho aqui, como a capuchinha. Se a borboleta quer pousar, 

ela afasta”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos métodos de controle de pragas e doenças são desenvolvidos pelos agricultores 

(as) urbanos, uns através de medidas ecológicas e outros (as) com uso de agrotóxicos. 

Aqueles que um dia “se criaram” manipulando agrotóxicos, ainda fazem o seu uso, embora 

utilizando em dosagem menor à anteriormente usada. O uso pequeno, para esses agricultores 

(as) urbanos, parece “isentar” de ser perigoso, parecendo limpo.  

 

2.5.4. Área destinada à AU 

 

 

Em se tratando das hortas domiciliares, estão dispostas em proximidade com a 

cozinha, facilitando a coleta das hortaliças e temperos a serem preparados para as refeições. 

Não há registro de aproximação com esgotos ou sanitários.  

As áreas destinadas à prática da agricultura urbana em Itajaí contemplam os espaços 

privados, sendo desenvolvida em lotes vagos, terrenos baldios particulares, telhados, quintais 

ou pátios. Nos espaços públicos contemplam os terrenos de propriedade municipal com 

espaços possíveis de utilização. Áreas institucionais, como escolas e creches. Em se tratando 

de áreas não edificáveis, também foi verificada agricultura urbana nas margens de cursos 

d’água, áreas inundáveis e faixa sob linhas de alta tensão.  

Quanto à produção de hortaliças, há registro da prática de AU em vasos suspensos 

com sistema de gotejamento, em garrafas PET, vasos de plástico e diretamente no solo em 

forma de canteiros.  

A flor "cravo de defunto", também conhecida como 

Rosa da Índia (Tagetes Patula) é  inserida em canteiros 

com a função de repelir insetos (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011). 
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Há casos em que as práticas de AU ocorrem em terrenos
84

 cedidos por pessoas privadas, 

contribuindo na limpeza dos resíduos depositados e na contenção de animais que podem 

transmitir doenças. O agricultor urbano (50 anos) do bairro Fazenda trata do assunto em 

questão: 

Hoje eu planto aqui no quintal do vizinho (horta), porque tinha muito mato e 

muito inseto, rato, e o pessoal jogava lixo do lado da minha casa. Daí eu disse 

“não, eu vou plantar”, mas deu muito trabalho. Fui limpando, fui ajeitando, 

quando tava bem bonito o vizinho vendeu pra esse atual. Daí eu fiquei triste mas 

eu pedi e ele deixou eu fazer outra horta. Porque tava muito cheio de rato. Hoje 

você viu aqueles três canteirinhos: tá a coisa mais linda. Ali eu não dou conta, 

tem que repartir com os vizinhos. Faz um ano e meio que estou usando o terreno 

ao lado. 

Quanto aos animais domésticos, existe o reaproveitando de espaços ociosos, como este 

narrado pelo agricultor urbano (44 anos) que possui cavalos no bairro Promorar II: “Eu 

ocupei o terreno do vizinho pra não deixar os cavalos na rua. Não pago nada, ele cedeu. 

Limpei tudo, rocei tudo, passei a cerca por ali”.   

Existe uma diversidade de espaços em que a agricultura urbana é desenvolvida em 

Itajaí, a falta de terra não é impedimento para a sua realização.   

 

Os aspectos ambientais das áreas de plantio oriundas da agricultura urbana de Itajaí, 

levam em conta alguns fatores fundamentais para a sua realização, como o acúmulo de 

saberes/ conhecimento empregado por parte dos agricultores (as) urbanos, o acesso que os 

mesmos (as) têm quanto aos insumos necessários para a implantação dos plantios, a terra, 

água, sementes e adubos orgânicos. Embora empreguem técnicas de baixo impacto, percebe-

se a necessidade de uma orientação técnica, que poderia contribuir na adequação das 

condições ambientais às quais estão inseridos atualmente.    
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 Contextualizando este fato, Machado & Machado (2002: 09/10) ressaltam que “A saúde está diretamente 

ligada às condições alimentares e ambientais e, no contexto de comunidades da periferia, os níveis de doença 

intensificam-se diante da pouca disponibilidade e da baixa qualidade dos alimentos e da vulnerabilidade das 

pessoas expostas a agentes externos. Geralmente, boa parte de quintais domésticos e terrenos baldios são 

destinados ao acúmulo de lixo e entulho. A limpeza dessas áreas e sua utilização para plantio e outras formas de 

produção proporcionam melhoria considerável ao ambiente local, diminuindo a proliferação de vetores das 

principais doenças, como roedores e insetos”. 



  

CAPÍTULO III 

ANÁLISE DA AGRICULTURA URBANA DE ITAJAÍ 

 

 

 

Meu sonho é ter uma chácara, vou ter tudo 

nela, plantação, vaca leiteira e cavalo. 

 

(Agricultor urbano, 50 anos, bairro Fazenda).  

 

 

 

 

Neste capítulo é apresentada uma reflexão sobre os dados coletados no campo, em 

consonância com as perguntas de partida e os referenciais teóricos que norteiam o presente 

trabalho, no intuito de esclarecer as questões levantadas. Perspectivas em torno do êxodo 

rural, contribuições da agricultura urbana para a comunidade, elenco de sujeitos que discutem 

a temática e observações acerca dos locais destinados à agricultura urbana, estão previstos na 

abordagem analítica.  

 

 

3.1. Relação que se verifica entre a Agricultura Urbana e o fenômeno do êxodo rural   

 

Os agricultores (as) urbanos de Itajaí são homens e mulheres (em sua maioria) oriundos 

de municípios catarinense, ocupando originariamente áreas no litoral, oeste, alto e médio vale 

do Itajaí, havendo um registro de Maceió (Al).  

Em relação à origem dos agricultores (as) urbanos, a amostra identificou três grupos 

distintos. Primeiramente, agricultores (as) urbanos que são de origem rural e que dependiam 

exclusivamente desse espaço para sua manutenção. O segundo grupo apresenta aqueles (as) 

que permanecem na área de origem, atualmente identificada como área de transição entre 

rural e urbano (periurbana). Por fim, os que não tiveram contato direto com as atividades e 

espaço rurais, nasceram e cresceram na cidade.  

No primeiro grupo, as narrativas sinalizaram uma familiaridade com as atividades 

advindas do rural, seja através do cuidado com a roça, seja por meio das plantações que 

serviam para alimentar toda família e gerar renda, ou aquelas atividades relacionadas ao 

beneficiamento da produção, como o funcionamento dos engenhos de farinha, açúcar 
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mascavo, melado e cachaça. Os animais também contribuíram para a subsistência da família 

com ovos, leite, carne e gordura.  

O deslocamento dessas famílias em direção à cidade data das décadas de 1940 até 2000. 

O êxodo rural ocorreu em alguns casos pela falta de terra (arrendatários) mas, em sua maioria, 

pelo impacto das políticas neoliberais (revolução verde) que acabaram por empobrecer os 

agricultores (as) rurais, em especial na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso
85

.  

Como é identificada no trabalho, a cidade de Itajaí fez parte do fenômeno êxodo rural, 

que assolou o Brasil, durante os últimos 50 anos e, principalmente, a partir da década de 1980. 

Esse período é marcado por uma crescente urbanização, provocando uma forte redução da 

população rural em todas as regiões. Mesmo nas décadas posteriores à de 1980, o êxodo rural 

continuou sendo uma realidade, o que conduziu o país a taxas crescentes de população 

urbana, mesmo que distintamente nas diversas regiões do país (Abramovay & Camarano, 

1999). 

De acordo com Malta (2010), no ano de 2009, cinquenta por cento da população 

mundial vivia em perímetro urbano. Entre os anos de 2005 a 2010, a taxa de crescimento 

populacional urbana é quase o dobro da taxa de crescimento global da população nos países 

menos desenvolvidos, caracterizando o êxodo rural como um fenômeno universal.  

Chegando à cidade de Itajaí, as pessoas recorreram a empregos de servente de pedreiro, 

faxineiro, doméstica, cabeleireiro e operário em indústria têxtil.  

No entanto, o impacto dessa transição rural – urbano é sentido com “pesar” por algumas 

pessoas até os dias atuais. Através das narrativas fica evidente o sentimento de saudade do 

tempo que residiam no campo, já que para essas pessoas essa paisagem possibilitava 

tranquilidade, existia um espaço amplo para ter animais domésticos e ter as suas plantações. 

Embora essas pessoas aleguem ter vindo para a cidade em busca de melhores condições de 

vida para si e seus familiares, percebem o “preço” que é posto em cada serviço e alimentos 

que necessitem para sua sobrevivência e bem estar neste novo lugar. As mudanças mais 

sentidas estão atreladas aos custos extras nunca arcados no campo, como o aluguel de sua 

residência e a aquisição de todos os alimentos que a família necessita, antes disponíveis no 

quintal ou nas “cocheiras” e galinheiros da propriedade rural.   
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 A gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, realizada entre os anos de 1995 a 2002 foi marcada pela 

intensificação “do processo de privatizações das grandes e eficientes empresas públicas (aeronáutica, 

petroquímica, siderúrgica e telecomunicações) sem se preocupar com as empresas privadas e os custos sociais”  

(Vizentini, 2005:382). 
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Contudo, deve-se ter cuidado ao analisar as falas sobre a vida campesina dos 

agricultores (as) urbanos. Já que os relatos descrevem somente um rural “tranqüilo e 

romântico”, deixando de lado a rotina diária de uma propriedade rural, que envolve trabalho 

árduo realizado em condições climáticas diversas, além das privações que possuem diante dos 

serviços públicos de saúde e educação.  

O sonho de retornar ao campo é presente em algumas falas dos agricultores (as) urbanos 

de Itajaí. No entanto, percebe-se que esse desejo está associado à sua permanência e vínculo 

com a cidade, já que é nesse espaço que se encontram as condições de gerar renda. O rural é 

vislumbrado como um quintal “estendido” de sua morada, onde é possível ter animais soltos, 

pomares e hortas, e sua presença estaria associada aos finais de semana e feriados, quando sua 

jornada de trabalho na cidade não é realizada.  

O deslocamento que alguns agricultores (as) urbanos de Itajaí realizam semanalmente a 

outros municípios ou mesmo na cidade, migrando do urbano para o rural, é marcado como um 

fenômeno que repercute no espaço rural, grandes transformações. Anteriormente esses 

espaços cumpriam as funções de usos do solo tradicionais, particularmente o agrícola. 

Contudo, na atualidade, passam a competir cada vez mais com outros usos, entre eles as 

segundas residências. De acordo com Balsadi (2001) essa tendência ocorre, pois “o declínio 

do lugar da agricultura nas atividades e ocupações no espaço rural foi acompanhado pelo 

surgimento de funções não-agrícolas, tais como os aspectos ambientais e de proteção à 

natureza, o lazer e o turismo, a caça, a pesca e o acolhimento dos que aí pretendem viver 

temporária ou permanentemente” (p.157). 

 

No segundo grupo, observa-se o fenômeno periurbano, onde as pessoas permanecem no 

seu espaço de origem, anteriormente denominado como rural e, hoje, em virtude da expansão 

da cidade, são considerados periurbanos, em vias de transição para o urbano.  

Neste sentido, salienta Ávila Sánchez (2011), a agricultura urbana e periurbana é 

observada como uma expressão da interface entre urbano e rural, através da intensificação das 

inter relações entre campo e cidade, desenrolando novas desigualdades sociais e espaciais.  

Nessas áreas periurbanas, a atividade agrícola e pecuária é mantida pelos familiares que 

permanecem na terra, produzindo aipim, melancia, temperos, pomares e plantas ornamentais, 

contando também com a presença de animais domésticos. Este grupo em especial se sente 

marginalizado e, principalmente, ameaçado já que observa a cidade avançando cada vez mais 

em direção às suas terras, com legislações regulando o espaço urbano, onde até pouco tempo 

era presente a agricultura familiar.  
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Cerca de 70 milhões de pessoas residem em áreas rurais e periurbanas no Brasil. Para 

Campos & Krabi, (2006), redefinir a ação política rural é necessário, em primeiro plano, pelo 

reconhecimento do expressivo contingente populacional residente em áreas rurais e 

periurbanas. Além disto, pelo estabelecimento de ações integradas visando à redução das 

desigualdades sociais e inter-regionais, baseadas em processos de estímulo à geração de 

oportunidades de trabalho e renda, ao fortalecimento da gestão ambiental que compatibilize o 

uso sustentável dos recursos naturais (p.88). 

 

Contudo, no último grupo há registro daqueles agricultores (as) urbanos que não são de 

origem rural direta. Ou seja, cresceram na cidade, sendo motoristas, enfermeiras ou 

professoras, mas tinham, através dos antepassados, contato com o universo rural através da 

alimentação que valorizava o cuidado com a horta por seus pais ou realizavam visitas a 

familiares que permaneceram no campo, trazendo para a cidade inúmeros alimentos.   

 

Independente do nível de envolvimento de cada grupo com o espaço rural pode-se 

concluir que todos (as) agricultores (as) urbanos, de uma certa forma, estabelecem uma 

relação  com o campo, sendo que alguns, de fato, vivenciaram o trabalho no campo e outros 

descendem essa prática de seus familiares agricultores (as).  

Quando é feita uma aproximação com as memórias e os saberes oriundos dos 

agricultores (as) urbanos, percebe-se sua íntima relação com um dos conceitos norteadores 

deste trabalho, neste caso, a cultura, que representa, segundo Laraia (2001:36), “o modo de 

ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos 

sociais e mesmo as posturas corporais [...]” 

Percebe-se que as impressões identificadas e as narradas, presentes no modo de vida dos 

agricultores (as) urbanos de Itajaí, detalham um jeito próprio de mexer com a terra, mesmo a 

sua forma de dispor os plantios, sua relação com a casa, o quintal, a família, vizinhos, animais 

domésticos, emergem elementos de uma cultura  

A hipótese de relação entre agricultores (as) urbanos de Itajaí e êxodo rural, na amostra 

realizada, se confirma, havendo o registro de poucos casos de agricultores (as) urbanos já 

fixos na cidade.  
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3.1.1. Relação rural & urbano em Itajaí   

 

No Brasil, as categorias campo, cidade, rural, urbano têm sido constantemente 

discutidas pelas Ciências Sociais, especialmente por economistas e geógrafos que passaram a 

repensá-las por conta das transformações sociais da contemporaneidade. Estes, influenciados 

por discussões realizadas no exterior, principalmente na Europa, têm trabalhado na 

perspectiva de reafirmar o campo no Brasil como área dinâmica e não como local de atraso ou 

carência (Rosa & Ferreira, 2006:190).  

De acordo com Marques (2002), a discussão referente à cidade-campo não pode ser 

compreendida separadamente. Para a referida autora, no Brasil o debate em torno do espaço 

rural envolve estudiosos que objetivam pensar novas estratégias de desenvolvimento rural 

para o país, a partir de uma perspectiva instrumentalista, ou seja, a mudança da sociedade 

brasileira perpassa obrigatoriamente a partir da implantação de políticas públicas. 

A dimensão do rural incorpora áreas dispersas e concentrações urbanas que se explicam 

por sua relação com os recursos naturais. Compreende uma ampla diversidade de setores 

econômicos, interdependentes, envolvendo dimensões não econômicas e estabelecendo 

relações funcionais com o urbano.  Ressalta ainda que, o espaço rural “deve ser pensado a 

partir de um esforço para se identificar a contribuição que um novo rural pode dar à 

sociedade, e não somente pela sua valoração para a sociedade urbana, como objeto de 

consumo” (Campos & Krabi, 2006:88).  

Em síntese, na compreensão campo e cidade, Rosa & Ferreira (2006:196) mencionam 

que estes termos só podem ser concebidos na contemporaneidade, em suas relações. Relações 

estas que podem ser avaliadas a partir de diferentes eixos: legal, espacial, paisagístico, 

demográfico, sociocultural, econômico, histórico, entre tantos outros que informam sobre as 

proximidades e os distanciamentos entre rural e urbano. Nesse contexto, acredita-se que o 

conceito de continuum possa ser repensado, não para reforçar a dicotomia urbano e moderno 

versus rural e atrasado, mas para salientar a perspectiva de que tanto o campo, quanto a cidade 

e tanto a população rural, quanto a população urbana, são partes de uma mesma sociedade. 

A perspectiva do enfoque continuum é também apontada por Grazziano da Silva sobre o 

novo rural brasileiro, que sustenta a urbanização do campo pela emergência das ocupações 

não agrícolas – o que denomina de rurbano. Essa abordagem percebe o rural muito mais sob a 

influência do urbano que em relação às características do próprio rural. 

Neste sentido, não resta dúvida que os agricultores (as) familiares hoje moradores em 

áreas periurbanas e urbanas de Itajaí, sofreram um intenso processo de transformação, 
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prevendo a perda de autonomia antes presente nas áreas rurais, e que tiveram (em muitos 

casos sem escolha) de integrar econômica, social e culturalmente a sociedade “englobante”. 

Como expõe Wanderley (2000:88), trata-se de transformações de ordem econômica que 

afetaram profundamente a forma de produzir do campesinato tradicional e que se traduziram, 

especialmente, pela progressiva modernização do processo de produção na agricultura, uma 

maior integração deste setor aos mercados, inclusive e sobretudo os mercados não locais. 

 Santa Catarina possui 293 municípios, distribuídos em regiões que diferem entre si em 

termos socioeconômicos, ambientais e culturais. Neste sentido, de acordo com dados do IBGE 

(1997), 27% de seus habitantes vivem no espaço rural. Deste total, cerca de 90% possuem 

propriedades rurais de menos de 50 hectares de área, ocupados por agricultores (as) familiares. 

Dentro deste cenário Itajaí se insere, tendo entre os principais produtos agrícolas 

explorados: arroz irrigado, feijão, melancia, milho, olericultura (cultura dos legumes) e a 

criação de bovinos de corte e misto, além da avicultura e suinocultura (Vieira, 2006).  

Contudo, alguns bairros rurais, como Espinheiros, Espinheirinhos, Salseiros e Itaipava, 

originalmente desenvolviam (e alguns ainda continuam desenvolvendo) atividades rurais 

relacionadas à pecuária e agricultura. Essas áreas atualmente são definidas segundo o Plano 

Diretor como perímetro de transição rural-urbano. A comunidade de Volta de Cima, por 

exemplo, que tradicionalmente produz arroz, atualmente é especulada pelo setor portuário, 

vislumbrando utilizar essas áreas para depósito de containers. Outra comunidade, Rio Novo, 

localizada à margem da BR 101, considerada cinturão verde da cidade, está cada vez mais 

ameaçada pela expansão das empresas ligadas ao Porto, que vão aos poucos se aproximando 

das áreas de cultivo, além dos empreendimentos imobiliários que avançam para as áreas rurais 

de Itajaí.  

Trata-se de um caminho fértil de pesquisa e de proposição de políticas, sendo que em 

torno dos territórios poderão ser descobertas novas configurações entre cidade e campo, já 

que a proximidade manifesta ainda mais a necessidade de uma abordagem política 

coordenada, que venha integrar (e considerar) o conjunto dos aspectos do desenvolvimento. 

 

3.2. Contribuições das práticas de agricultura urbana para a qualidade de vida da população 

envolvida 

 

Compreende-se o sistema agrícola urbano e sua multidimensionalidade, aqui 

qualificado de agricultura urbana, enquanto um território. Neste sentido, as iniciativas de 

agricultura urbana desenvolvidas em Itajaí demonstram ser significativas, pois contribuem 
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para a melhoria da qualidade de vida da população, dialogando diretamente com os desafios 

postos pelas comunidades, como incremento na renda familiar, segurança alimentar e 

nutricional, saúde, meio ambiente, terapia ocupacional, lazer e gestão da cidade.  

Conforme exposição de Guivant (1994:60), a agricultura urbana valoriza um modo de 

vida no qual os fatores econômicos não são os mais importantes, e essa alegação se faz 

presente nas iniciativas desenvolvidas em Itajaí.  

Com este trabalho foi possível identificar algumas contribuições da agricultura urbana. 

No que diz respeito à alimentação das famílias envolvidas, reforça a segurança alimentar e 

nutricional, dispondo o consumo de alimentos de boa qualidade (em sua maioria, pois 

também foi registrado a utilização de agrotóxicos em áreas de plantio), a diversificação da 

alimentação, beneficiando os alimentos e recuperando hábitos alimentares saudáveis. 

Na área da saúde, contribui para sua melhoria já que é presente o uso de plantas 

medicinais cultivadas em quintais, hortas comunitárias e horto medicinal. Também se 

considera como saúde os benefícios do contato com a terra. Conviver com as plantas e 

animais também é válido para a manutenção da saúde mental das famílias envolvidas. 

Auxilia na geração de renda, havendo uma diminuição dos gastos com alimentação e 

saúde, através do beneficiamento e comercialização de excedentes da produção. 

Quanto à valorização da identidade camponesa, a agricultura urbana “resgata” os 

saberes e conhecimentos populares oriundos do campo, valorizando a origem e memória dos 

agricultores (as) urbanos.  

 

Frente às questões ambientais, a agricultura urbana contribui diretamente para a 

qualidade ambiental da cidade através da conservação e aumento da biodiversidade urbana e 

criação de micro climas, além de dar um destino adequado aos resíduos depositados 

indevidamente em terrenos baldios, realizando a limpeza dos terrenos que antes serviam como 

depósito de lixo, diminuindo assim o risco da proliferação de doenças. Também há registro da 

captação da água de chuva com destino à irrigação, além da utilização de resíduos orgânicos 

domésticos para a produção de composto, diminuindo o montante que é enviado aos terrenos 

sanitários diariamente. 

Quanto aos resíduos sólidos, vale destacar que, no ano de 2010, foi aprovada a nova 

Política Nacional de Resíduos Sólidos que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, promete 

revolucionar a gestão desses resíduos ampliando a reciclagem e acabando com os lixões a céu 

aberto. No prazo de quatro anos todos os municípios brasileiros deverão construir um plano 

de gestão, de acordo com a lei. Entre as medidas que prevê a lei, destacam-se a criação de  
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serviços de limpeza urbana, a implantação de um sistema de compostagem para resíduos 

sólidos orgânicos e a articulação junto aos agentes econômicos e sociais de formas de 

utilização do composto reduzido (Farias, 2011:11). Quanto à gestão dos resíduos orgânicos 

produzidos na cidade, a agricultura urbana poderia ser incorporada nos municípios, como 

forma de integrar o funcionamento da lei estabelecida.  

Os benefícios elencados acima estão de acordo com aqueles que são previstos na 

bibliografia relativa à agricultura urbana. Para Boukharaeva et al (2005), a produção familiar, 

por meio das iniciativas de AU em tempo parcial, apresenta numerosas características 

positivas, a saber: 

Aumenta a capacidade de as sociedades enfrentarem as crises alimentares. É um 

fator de bem-estar, de terapia e de equilíbrio. Reforça a autonomia e a identidade 

das pessoas. Favorece a transmissão e a aquisição dos saberes e da cultura e 

Melhora as condições de vida das famílias pobres (p.423).  

Por fim, fortalece e promove uma relação entre os vizinhos e familiares, por meio das 

doações e trocas e a presença de espaços produtivos como locais de convivência, além do 

fomento à organização comunitária, presente nas iniciativas de hortas comunitárias.  

 

3.3. Sujeitos envolvidos na promoção da Agricultura Urbana em Itajaí 

 

Os sujeitos envolvidos na promoção da agricultura urbana de Itajaí são formados pelos, 

os agricultores (as) urbanos e as iniciativas coletivas através dos grupos de produção urbana. 

São identificadas ainda as organizações e associações comunitárias, organizações não-

governamentais, movimentos sociais, poder público municipal, por meio de suas estruturas 

assistenciais, organismos acadêmicos, de pesquisa e extensão.  

Percebe-se que essas iniciativas vislumbram um outro tipo de desenvolvimento, 

observado como um desenvolvimento territorial endógeno que, na fala de Zapata (2007:24), é 

caracterizado como uma “estratégia de um processo intencional dos atores, das pessoas de um 

determinado território, para, a partir de seus ativos, de suas potencialidades e vocações, 

construir um projeto de desenvolvimento com mais participação social, mais equidade e 

sustentabilidade”. 

A discussão de desenvolvimento territorial, ressaltada por Pecqueur (2004), revela os 

recursos inéditos, neste caso, a prática de agricultura urbana, e é por isso que se constitui 

numa inovação. A partir dessas iniciativas desenvolvidas na cidade, ressalta, “novas 
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configurações e conhecimentos territoriais podem ser produzidos quando saberes 

heterogêneos são articulados e combinados” (p.34).  

Existe um uso privilegiado do território em função das forças hegemônicas existentes a 

cada momento presente. Para pensar o território, Santos (2006) ressalta que não se trata 

apenas  

[...] de um conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas, o 

território deve ser entendido como o território usado, não o território em si. O 

território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de 

pertencer aquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar 

da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida (14).  

Neste sentido, as práticas de agricultura urbana dialogam diretamente com a promoção 

do planejamento territorial já que articulam a questão ambiental, sociocultural e econômica, 

vinculadas às atividades humanas de um território.  

As iniciativas promovidas pela sociedade civil organizada enfatizam a importância da 

agricultura urbana para a melhoria da segurança alimentar e nutricional, da saúde das famílias 

e do meio ambiente da cidade. Existe um interesse por parte da comunidade em se envolver 

com a agricultura urbana, evidenciando conhecimentos de produção e manejo. Entre as 

possibilidades, vislumbra-se a participação dos agricultores (as) urbanos atuando como 

educadores populares.   

No entanto, existem algumas limitações quanto à própria definição do que seja a prática 

de agricultura urbana. Questões como: “se eu tiver uma árvore no quintal, sou considerada 

agricultora urbana?”, emergem incógnitas pois a bibliografia disponível não dá conta de 

sanar. Falta uma definição do que é a atividade de agricultura urbana, tendo em conta que é 

difícil demarcar a extensão e os limites da atividade que acaba sendo confundida com outros 

conceitos. Como expõe Coutinho (2010), essa demarcação, a princípio, é importante para que 

a atividade seja reconhecida e não tida como um ajuntamento de conceitos variados.   

Em Itajaí, a agricultura urbana pode ser definida como práticas que envolvem a 

produção de hortaliças, ervas medicinais, frutas, plantas ornamentais e a domesticação de 

animais, sendo realizada em residências (quintais), por grupos organizados através de hortas 

comunitárias e iniciativas institucionais. 

A denominação “agricultores (as) urbanos” não é empregada pelas pessoas que plantam 

ou possuem animais em perímetro urbano-periurbano de Itajaí. Essa identificação ou/e 

associação não é apropriada por essas pessoas, desconhecendo o significado de agricultura 

urbana. Contudo, essa denominação é apreendida e incorporada por aqueles (as) que 
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participaram de projetos ou programas de fomento à agricultura urbana coordenados por 

organizações não governamentais ou/e entidades assistenciais que trabalham com a temática 

no município de Itajaí.  A não familiaridade com o tema talvez se justifique pelo 

distanciamento das políticas públicas federais que tratam da agricultura urbana com as 

comunidades que a praticam. A certeza da identidade de “agricultor (a) urbano” só será 

confirmada após o esclarecimento do termo às pessoas e respeito pelo que “elas” se auto-

denominam, sejam agricultores (as) rurais, ex- agricultores (as) ou produtores (as) rurais.    

Apesar da agricultura urbana ser uma prática desenvolvida no município de Itajaí, 

identificada tanto na área urbana quanto na periurbana, ainda não é considerada pelo governo 

municipal como uma ferramenta de desenvolvimento local. Desta forma, percebe-se que a não 

regulação dessas iniciativas pode gerar vários problemas, dentre eles os conflitos, a 

competição por recursos escassos como a terra, que acabam por excluir da AU aqueles que 

mais se beneficiariam dela (os pobres urbanos). De acordo com Dubbeling (2003:03), “um 

marco de trabalho facilitador de políticas e planejamento, que inclua legislação, aspectos 

normativos e financeiros, e a institucionalização dos processos, pode catalisar a promoção e 

apoiar o avanço da AU no contexto do desenvolvimento sustentável”.  

Outro fator limitante da agricultura urbana em Itajaí está relacionado a não realização de 

projetos nas unidades escolares do município, em especial as públicas, já que anteriormente 

foram implantados projetos e pelo que se observa em documentos e relatos, contou com 

resultados satisfatórios. A educação vinculada à prática é a base para a promoção de conceitos 

que discutam qualidade de vida, acesso à alimentação de qualidade e preservação do meio 

ambiente. Itajaí está longe de atender a esta demanda já que a ameaça frequente está presente 

com as mudanças de governo, comprometendo o andamento dos projetos, tornando-os 

vulneráveis e pontuais.  Talvez por este motivo –a não realização de projetos na área da 

educação - o trabalho não tenha identificado a prensença de jovens na atividade de agricultura 

urbana em Itajaí.  

No âmbito das políticas públicas, a implantação e manutenção das iniciativas de 

agricultura urbana sofrem inúmeras dificuldades, não sendo incorporada até o momento de 

forma efetiva como uma iniciativa que atenda a interesses coletivos e possa contribuir para a 

reflexão sobre a cidade do futuro. Além do acesso à terra urbana vazia, os produtores têm 

dificuldades em acessar outros insumos, como água e sementes. 
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Ao pensar as relações viáveis entre agricultura urbana, gestão territorial e planejamento 

físico da cidade, deveria considerar que diversos municípios da América Latina
86

 que 

apresentam altas taxas de urbanização, dispõem de espaços vazios que poderiam se converter 

em áreas potenciais em produção de alimentos e saúde. Para tanto, é necessário planejar e 

valorizar esses espaços, num processo que envolve desde a aprendizagem e identificação, 

inserindo a AU nos processos de planejamento territorial e na legislação municipal como um 

elemento multifuncional no uso do solo e proteção ambiental, conciliando as exigências do 

crescimento urbano com atividades de grande valor econômico e social. Também devem ser 

promovidas políticas de garantia e estímulo, regras tributárias e estruturas facilitadoras legais. 

 

3.4. Aspectos ambientais das áreas cultivadas   

 

Para avaliar os aspectos ambientais das áreas cultivadas pela agricultura urbana de Itajaí 

foi levada em consideração a procedência das mudas e sementes, a água que se destina à 

irrigação, detalhamento do local que é reservado para os plantios e acomodação dos animais 

domésticos, descrição dos métodos utilizados para controle de pragas e doenças, utilização de 

adubos orgânicos e os possíveis tratos culturais empregados durante o manejo.  

Os plantios urbanos apresentam, entre suas características, mudas e sementes adquiridas 

em agropecuárias, de procedência convencional, ou seja, não orgânicas. Também se tem 

registro das possíveis trocas realizadas entre os vizinhos, em se tratando de algumas mudas 

perenes como os temperos e os chás.  

No quesito irrigação, quase não existe indício da captação de água da chuva. A grande 

maioria das iniciativas faz uso da água da Semasa, gerando custos extras. Além do custo 

social de se utilizar a água tratada para irrigação.   

Frente à utilização da compostagem, falta orientação aos agricultores (as) urbanos de 

como realizá-la adequadamente, já que simplesmente depositam no solo os resíduos orgânicos 

ou enterram no próprio canteiro.  

 

Quanto às ações empregadas para controlar pragas e doenças, foram verificadas 

algumas medidas de baixo impacto, como o preparado de fumo, de pimenta e urtiga, de 

cebola, o uso da gordura de peixe, a cinza de fogão, a calda bordalesa, a água de sabão e a 

                                                 
86

 Na cidade de Rosário (Argentina) é fomentada assistência técnica e apoio financeiro aos produtores/as (peri) 

urbanos. Em Cuenca (Equador) existe apoio à produção e comercialização de produtos ecológicos em 

colaboração com várias instituições locais (Dubbeling & Santandreu, 2003:01).  
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aplicação de cal virgem. Contudo, também se faz uso de agrotóxicos para controlar pragas e 

doenças nas fases inicial e adulta da planta.  

Vale esclarecer a dicotomia entre agricultura orgânica e convencional. A primeira 

oferece numerosas vantagens ambientais, comparativamente à agricultura convencional, onde 

os agroquímicos utilizados podem contaminar as águas, perturbar processos ecológicos, 

prejudicar microorganismos benéficos e causar problemas de saúde a produtores e 

consumidores. Em contraste, a agricultura orgânica está orientada a melhorar a 

biodiversidade, restabelecer o equilíbrio ecológico natural, conservar o solo e os recursos 

hídricos (Oltramari, Zoldan & Altmann, 2002:07). 

 

O município de Itajaí, como um todo, é vulnerável às enchentes, e várias áreas 

cultivadas foram atingidas ou se encontram em área de risco. Neste sentido, foram observadas 

duas consequências da ocorrência das enchentes: em algumas áreas a produtividade do solo 

teve aumento após a passagem do fenômeno e noutras teve seu empobrecimento. O que deve 

ser ressaltado neste momento é a inexistência de um controle da qualidade do solo por grande 

parte das áreas de cultivos, pois não se tem conhecimento se o solo encontra-se contaminado 

ou está adequado ao plantio. A ausência de um acompanhamento técnico / agronômico 

evidencia essa situação como demanda.  

O processo de recolhimento de adubos orgânicos, presente na própria comunidade, é um 

dos fatores satisfatórios presentes na agricultura urbana de Itajaí, pois destina os resíduos 

orgânicos, de forma adequada bem como auxilia na adubação das plantas. Neste sentido, 

verifica-se que a agricultura urbana praticada em Itajaí contribui no aproveitamento dos 

recursos e insumos locais, como o solo, água, resíduos, mão-de-obra e saberes.  

 

3.5. Planejando Itajaí para o Futuro  

 

O compromisso de uma cidade deve ser de viabilizar o desenvolvimento das gerações 

presentes e das futuras, sem comprometer os recursos naturais dos quais dispõe. Isto se 

entende como sustentabilidade. Espera-se ao planejar Itajaí, levar em conta a conservação dos 

seus recursos naturais, promovendo ações que minimizem os danos ambientais e incluam a 

agricultura urbana na discussão da sustentabilidade. 

A agricultura praticada na cidade tem sido reconhecida como um tema transversal que 

exige a participação ativa de todos os atores envolvidos, direta ou indiretamente, no 

planejamento e implementação de políticas e nos programas de ação. Isso requer a adaptação 
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dos métodos usados na pesquisa e desenvolvimento da agricultura rural às condições 

específicas da agricultura urbana, e a integração inovadora desses métodos com aqueles 

aplicados pelos pesquisadores e planejadores urbanos. 

Entende-se que a cidade é formada por práticas socioespaciais distintas que ecoam 

diversos conflitos (explícitos ou não) entre a propriedade privada e as apropriações sociais. É 

a partir do encontro e mobilização que os citadinos que integram o território poderão 

identificar os seus problemas e buscar alternativas para resolvê-los em conjunto com o poder 

público. No entanto, para que esse amadurecimento organizativo ocorra é preciso construir 

um processo coletivo e cognitivo, levando em conta as características de um determinado 

território, que envolve pessoas, instituições e mercado.  

Como foi ressaltado anteriormente no trabalho, o território é “uma unidade de 

desenvolvimento, que dispõe de recursos específicos e não transferíveis de uma região para 

outra. Trata-se de recursos materiais ou não, a exemplo de um saber-fazer original, ligado 

geralmente à história local” (Carrière & Cazella, 2003:36). Contudo, não se instala uma 

dinâmica de desenvolvimento territorial caso não haja a implantação e o funcionamento de 

redes e de novas formas de cooperação.  

No caso específico de Itajaí, a cidade parece demonstrar uma remodelagem das 

condições de reprodução do capitalismo, através da resistência às mudanças impostas ao 

espaço regido pelo poder monetário e fiscal.  

Ao vislumbrar o desenvolvimento de Itajaí, podemos recorrer ao conceito de 

desenvolvimento empregado por Sen (2000), podendo ser visto como um processo “de 

expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam, seu enfoque contrasta com visões 

mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com 

crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas pessoas, industrialização, 

avanço tecnológico ou modernização social”. O autor considera que estes itens são 

importantes, porém alega que outros indicadores devem ser percebidos como as disposições 

sociais e econômicas (ter acesso aos serviços de educação e saúde) e os direitos civis 

(liberdade de participar de discussões e averiguações públicas). (p.17).  

Não basta tão somente deliberar políticas públicas, é preciso ter o compromisso de sua 

efetivação, avaliando, remodelando e repensando o caminhar, já que um modelo satisfatório 

em uma gestão pode não apresentar o mesmo resultado em realidade distinta. 

 



  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

O objetivo da presente dissertação foi investigar, através de pesquisa qualitativa, as 

experiências de agricultura urbana desenvolvidas no município de Itajaí com o intuito de 

pontuar os principais potenciais e obstáculos para a construção de um processo de 

desenvolvimento territorial.   

No trabalho foram abordados alguns elementos teóricos, dentre eles o urbanismo, o 

impacto das políticas externas e o fenômeno da migração, estabelecendo um fio condutor 

histórico contendo algumas idéias que embasaram o pensamento e as práticas de 

planejamento no Brasil e em outros países. Realizou-se um esforço para contextualizar e 

aproximar as práticas cotidianas, objeto desta dissertação — práticas da agricultura urbana —, 

de outras pesquisas urbanas, de forma a inserir o tema em questão. Trata-se, ainda, de 

construir um marco teórico que permita a interpretação dos dados, coletados durante a 

pesquisa, referentes às práticas agrícolas realizadas na cidade de Itajaí. 

Teve-se a intenção de transportar a agricultura urbana de uma escala local e pontual 

para uma escala global. Constatou-se que os agricultores (as) urbanos são homens e mulheres 

oriundos de municípios catarinenses, confirmando a hipótese de que existe uma relação entre 

os agricultores (as) urbanos e o êxodo rural. A produção de hortaliças, as ervas medicinais, 

frutas, plantas ornamentais e animais domésticos, em quintais, hortas comunitárias e 

institucionais, caracterizam as práticas de AU em Itajaí. 

A agricultura que ocorre nos quintais das casas e demais espaços da vida cotidiana em 

Itajaí, está conectada a uma escala mais ampla que contempla o território da cidade e em uma 

esfera ainda maior, sua singularidade frente às demais iniciativas que são desenvolvidas no 

mundo.  

Percebeu-se que as práticas de agricultura urbana de Itajaí são desenvolvidas de forma 

espontânea, em vários bairros da cidade, por mulheres e homens que encontram nessa 

atividade uma alternativa de melhoria da qualidade de vida (alimentação, renda indireta, 

lazer), sendo também uma maneira de manter o vínculo com o meio rural. Neste sentido, 

percebeu-se que existem na cidade de Itajaí, várias áreas disponíveis para o desenvolvimento 

da agricultura urbana que, atualmente, encontram-se ociosas.  
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A pesquisa constatou que as áreas agrícolas urbanas em Itajaí constituem locais de 

grande importância para os envolvidos, para a conservação dos recursos naturais e da 

biodiversidade, para a manutenção de saberes tradicionais e são fundamentais na busca por 

sustentabilidade nessa cidade. 

Entre as conclusões evidenciadas no trabalho, se concebe a agricultura urbana como 

um projeto viável, que pode auxiliar na gestão da cidade e que venha a ser empregada como 

“base” para o desenvolvimento territorial almejado em cartilhas públicas.  

No entanto, existem fatores limitantes da prática da agricultura urbana em Itajaí. A 

ausência da participação de jovens é uma delas. Outra é a utilização de alguns agrotóxicos e o 

pouco aproveitamento dos resíduos orgânicos, sendo que a maioria dos problemas 

relacionados com a má utilização dos recursos naturais pelos agricultores (as) urbanos se deve 

à falta de instrução, treinamento e acompanhamento, além da não continuidade dos projetos, 

que sofrem pressão em virtude da mudança de gestores públicos. Isto enfraquece as iniciativas 

e desmobiliza a comunidade. A ausência de políticas públicas e legislações que contemplem e 

reconheçam as práticas de agricultura urbana em Itajaí completa este quadro.  

A garantia do fornecimento de insumos orgânicos, a adequação de novos substratos à 

produção de mudas, o resgate e a preservação de cultivares adaptados às condições locais, a 

adequação das épocas de plantio, o uso de defensivos alternativos que não sejam poluentes, 

bem como a geração e adaptação de sistemas de produção ao ecossistema urbano são desafios 

fundamentais a serem vencidos, visando o sucesso da produção agrícola em área urbana. 

Para tanto, existem algumas recomendações sugeridas, que visam orientar a construção 

de um plano de desenvolvimento para Itajaí pautado na promoção da agricultura urbana.   

Em relação aos agricultores (as) urbanos, estimular ações que venham a fortalecê-los, 

através de apoio à sua organização coletiva. Incluí-los, de forma efetiva, nos processos de 

planejamento e gestão da cidade. Dar visibilidade às experiências que demonstrem melhorias 

na qualidade de vida dos envolvidos. Implantar ações de formação, assessoria e 

acompanhamento político-organizativo dos grupos de agricultura urbana desenvolvidos pelas 

organizações não-governamentais, organizações comunitárias e movimentos sociais. 

Ao poder público, implantar em sua estrutura organizacional a agricultura urbana como 

uma política municipal, prevendo um orçamento que se destine às implicações financeiras. 

Criar um espaço coletivo de diálogo municipal, de planejamento e acompanhamento, que 

formule uma visão de agricultura urbana, fundada na realidade e nos anseios dos agricultores 

(as) urbanos e atores potenciais de Itajaí. Identificar as demandas e desafios, bem como as 

propostas de ação de fortalecimento através da elaboração de um Plano de Ação e do seu 
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acompanhamento/monitoramento. Ampliar as discussões sobre a agricultura urbana, levando 

o tema aos espaços públicos da sociedade e governo, como os Conselhos Municipais e 

Fóruns. Propor a inserção da agricultura urbana como ferramenta de gestão urbana nos 

programas estruturantes do governo municipal.  
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Vista aérea do município de Itajaí (Foto: João Ricardo Scharf, 2010). 

 

 

 

 

 
 

 Visão panorâmica da cidade costeira (Fonte: Prefeitura Municipal de Itajaí, 2009). 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Itajaí.  

Disponível em: < www.itajai.sc.gov.br>. Acessado em: <29/07/2011>. 
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MAPA DAS LOCALIDADES RURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itajaí.  

Disponível em: < www.itajai.sc.gov.br>. Acessado em: <29/07/2011>. 
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ANEXO 2 - ICONOGRAFIA 

 

Alimentos da Agricultura Urbana de Itajaí 
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Beneficiamento do milho para consumo familiar, 

presente no bairro Espinheiros (Foto: Ana 

Carolina Vinholi, 2011). 

Laranjas em quintal no bairro Cordeiros (Foto: Ana 

Carolina Vinholi, 2011). 

Produção de coco por agricultor urbano no 

bairro Fazenda (Foto: Ana Carolina Vinholi, 

2011). 

 

 

Produção de morangos em quintal, no centro da 

cidade (Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011). 

 

 

 
Pimenta: destinado a tempero, 

produzido no bairro Carvalho (Foto: 

Ana Carolina Vinholi, 2011). 
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Feijão colhido em quintal no bairro São João 

(Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011). 

Berinjela em quintal no centro da 

cidade (Foto: Ana Carolina Vinholi, 

2011). 

 

Produção de tomates sem agrotóxicos no 

bairro Carvalho (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011). 

 

Café plantado pro consumo da família no 

bairro Cidade Nova (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011). 

 

 

Pé de café em quintal no bairro Cidade 

Nova (Foto: Ana Carolina Vinholi, 

2011). 
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Produção de temperos verdes, destinados a 

comercialização em feira de produtos orgânicos de 

Itajaí (Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011).  

Frutas em horta assistencial no bairro Dom Bosco 

(Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011).  

Abóbora em horta institucional (Foto: 

Ana Carolina Vinholi, 2011).  

Produção de café em quintais (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011).  
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Hortas domiciliares (comercialização e subsistência) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultor Urbano no bairro Cordeiros (Foto: Ana 

Carolina Vinholi, 2011). 

 

Agricultores (as) urbanos de Cordeiros (Foto: Ana 

Carolina Vinholi, 2011). 

 

 

 Agricultora urbana com sua produção de 

cebolinhas, localizada no bairro São João (Foto: 

Ana Carolina Vinholi, 2011). 

 

Horta localizada no bairro Fazenda (Foto: Ana 

Carolina Vinholi, 2011). 

 

 

Agricultora Urbana do bairro Cidade Nova (Foto: 

Ana Carolina Vinholi, 2011). 
Produção de alimentos em espaços 

ociosos, no bairro São João (Foto: Ana 

Carolina Vinholi, 2011). 
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Agricultor Urbano em sua horta no 

bairro Fazenda (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011). 

 

 

Horta no bairro Carvalho (Foto: Ana Carolina Vinholi, 

2011). 

 

 

Quintal produzindo temperos para comercialização, no 

bairro Cordeiros (Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011). 

Quintal para subsistência, presente no bairro São João 

(Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011). 
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Animais Domésticos de pequeno, médio e grande porte 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hortas Comunitárias de Itajaí 

Cavalo destinado à coleta de reciclagem e seu 

esterco é vendido como adubo orgânico (Foto: 

Ana Carolina Vinholi, 2011). 

 

Galinhas caipiras (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011).  

 

 

Tanque de criação de peixes tilápia e cascudo 

(Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011).  

 

Criação de porcos também se faz presente nas 

práticas de agricultura urbana em Itajaí (Foto: Ana 

Carolina Vinholi, 2011). 

 

 

Patos e marrecos em quintais (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011).  

 

Gansos e galinhas caipiras (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011).  
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Hortas Comunitárias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hortas em Unidades Escolares 

 

 

 

 

Horta em colégio religioso no centro da cidade 

(Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011).  

 

 

 

Horta Comunitária do Portal I, localizada no bairro 

Espinheiros (Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011). 

 

Horta Comunitária no bairro São Vicente (a direita), 

em formato de mandala (Foto: Ana Carolina Vinholi, 

2011). 

 

 

Projeto de Agricultura Vertical no 

Colégio Gaspar da Costa Moraes 

(Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011). 
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Hortas em Instituições Assistenciais  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horta do Asilo Dom Bosco (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011). 

 

 

Horta do Centro de Convivência do Idoso (CCI) no 

bairro São Judas (Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011). 

 

 

Horta do Lar Fabiano de Cristo, no bairro Dom Bosco (Foto: 

Ana Carolina Vinholi, 2011).  

 

Canteiros semeados na Casa de Apoio Social, no 

bairro São Judas (Foto: Ana Carolina Vinholi, 

2011).  

Carmelo de Santa Teresa, localizado no bairro de 

Cabeçudas.  

Disponível em < www.carmelosantateresa.com>.  

Acessado em:<22/07/2011>. 

 Voluntária no Horto 

Medicinal da Pastoral 

da Saúde do bairro 

São João (Foto: Ana 

Carolina Vinholi, 

2011). 

http://www.carmelosantateresa.com/
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Espaços de Comercialização e Sociabilidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpeza e preparo de temperos para 

comercialização no bairro Cordeiros (Foto: Ana 

Carolina Vinholi, 2011).  

 

 

Organizando alimentos para a 

comercialização, jovem do bairro 

Fazenda (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011).  

 

Feira de Produtos Orgânicos de Itajaí, 

realizada no centro da cidade 

semanalmente (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011).  
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Compostagem / adubo orgânico 

 

 

 

 
 

 

 

 

Transição entre rural-urbano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaproveitamento de cascas, folhas com 

destino a adubação de canteiros, no 

bairro São João (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011).  

 

Propriedade rural ameaçada com a expansão da cidade, no bairro Espinheiros (Foto: Ana Carolina Vinholi, 

2011).  

 

Junção de esterco de galinha e restos de palhas do 

quintal, com destino a adubação (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011).  

 

No bairro Espinheiros, 

agricultor sofre pressão com a 

expansão urbana (Foto: Ana 

Carolina Vinholi, 2011).  
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Aproveitamento de espaços  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 1 - Produção de maracujá suspenso, no bairro 

Fazenda (Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011).  

 

Colhendo cebolinhas em garrafas PET, no bairro 

Bambuzal (Foto: Ana Carolina Vinholi, 2011). 

Agricultor urbano do bairro 

Bambuzal reaproveita máquina de 

lavar roupa (desativada) como 

composteira (Foto: Ana Carolina 

Vinholi, 2011). 

 



  

ANEXO 3 – TERMO DE CESSÃO 

 

 

 
 

TERMO DE CESSÃO  

(uso de imagem, voz e depoimentos) 

 

 

 

Pelo presente instrumento particular, eu,_______________________________, residente e 

domiciliado na_______________________________________________________________, 

portador do CPF n°. _____________________ e da Cédula de Identidade n° 

____________________________________, autorizo Ana Carolina Vinholi, a utilizar minha 

imagem (n° de fotos: xx), voz e depoimentos, gravados em entrevista para a pesquisa 

“Agricultura Urbana (AU): um estudo de caso em Itajaí/SC”, trabalho este vinculado ao 

Programa de Pós Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Sócio 

Ambiental, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Ficando sob 

responsabilidade da depositária, garantir o anonimato da minha identificação, ao utilizar as 

informações coletadas.  

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(assinatura do cedente) 

 

 

 

 

____________, _________ de ________ de 2011 

 



  

ANEXO 4- ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Nome: __________________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________, Bairro:____________ 

Telefone:______________________________________________ 

Idade:________________ Profissão: ________________________ 

Escolaridade:____________________________________________ 

Renda familiar: (   ) Aposentadoria  (   ) outros:__________________ 

Casado (a) (  )  Solteiro(a)  (  ) Separado(a).  

Possui filhos? (  )Sim (  ) Não.  Quantos? ____ 

Já participou de algum projeto de Agricultura Urbana? Onde? Quando? 

Descrever o envolvimento no projeto.  

Onde nasceu? 

Seus familiares desenvolviam atividades agropecuárias? Eram proprietários da terra? 

Qual era (é) o tamanho?  

Com quantos anos deixou o campo? Quais os motivos que o (a) levaram a vir morar na 

cidade? 

Conseguiu se adaptar a cidade?  

Quanto tempo reside na comunidade atual? Porque veio morar para este lugar? 

Desde quando desenvolve a agricultura? 

Deseja retornar para o campo? Por que?  

O que planta na horta?  

Usa pra chá, remédio, hortaliça? 

Possui animais domésticos (criação) em casa?   

Quem consome?  

Chega a comercializar? Onde?  

Que motivos o levaram a praticar agricultura em casa (quintal) na área urbana? 

Quais são as vantagens? 

Quais as dificuldades?  

Qual a origem dos insumos orgânicos? Reaproveita esterco dos vizinhos? Compra? Faz 

composto em casa?  

Aplica algum produto químico nas plantas? 

Qual a origem das mudas e sementes?  

Aplica alguma receita ecológica nas plantas (super magro, biofertilizantes)? 

Da onde vem a água para a irrigação? (poço, água da chuva, Semasa) 

Alguma vez já fez alguma análise da água e do solo?  

 

Observar: se a área de plantio possui cerva viva que impeça a poluição atmosférica.  

Descrever a localização dos plantios e dos animais domésticos.   



  

ANEXO 5 – DESCRIÇÃO DAS ERVAS MEDICINAIS E SEUS USOS   

 

Ervas medicinais Indicação 

Aipo  

Apium graveolens L. 

Infecções dos vasos linfáticos – “zipra” 

Alecrim 

Rosmarinus Officinalis L. 

Coração 

Alface  

Lactuca sativa L. 

Calmante, furúnculo, sonífero, máscara para pele 

Alfavaca do reino  

Parietaria officinalis 

Diabete e tosse 

Agave  

Agave angustifoli 

Queda de cabelo 

Amora branca 

Rubus chamaemoru 

Colesterol 

Artemísia  

Artemisia absinthium L. 

Abortiva  

Aroeira  

Schinus molle L. 

Coceira, tirar manchas, garganta inflamada 

Arruda 

Ruta graveolens 

Urina 

Anador/ Mil folhas 

Achillea millefolium L. 

Fígado 

Açafrão da índia  

Curcuma Longa L. 

Anticancerígena, fígado  

Bardana  

Arctium lappa 

Rins, doenças venéreas, sífilis 

Babosa 

Aloe vera L.  

Tonificador capilar, queimaduras (cicatrizante) 

Banana  

Musa paradisiaca 

Preparo de farinha (banana verde), serve de 

complemento alimentar e do coração da banana se faz 

um xarope pra gripe 

Boldo  

Oleus barbatus 

Estômago e fígado  

Cabaça ou Porongo 

Lagenaria vulgaris Ser. 

Furúnculo e obsceço 

Cana do brejo  

Canna x generalis L.H 

Infecção urinária 

Cana de cheiro  

Elionurus candidus 

Calmante  

Capim limão  

Cymbopogon citratus 

Gripe  

Canela  

Cinnamomum zeylanicum 

Estimulante dos nervos, cortar vômito, descer 

menstruação, pancadas.  

Capuchinha  

Tropaeolum majus L. 

Nascer cabelo, vitamina C, tira a seborréia do cabelo 

Cavalinha  

Equisetum arvense L. 

Rins, urina, bexiga, inflamação, próstata, pilim pra 

pele 
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Confrei  

Symphytum officinale  

Anti inflamatório e cicatrizante 

Dente de leão  

Taraxacum officinale L 

Fígado, vesícula  

Embaúva  

Cecropia hololeuca Miq 

Pressão alta, emagrecedor 

Espinheira Santa 

Maytenus ilicifolia 

Tônico, azia, úlcera, anti-gases (digestivo)  

Erva baleeira  

Cordia verbenacea DC 

Analgésico, artrite, artrose 

Erva cidreira/ Melissa 

Melissa officinalis 

Calmante e pressão alta 

Fáfia  

Pfaffia glomerata (Spreng.) 

Afrodisíaca, artrite, imunidade, depressão, leucemia 

Fél de índio 

Euphorbia rhipsaloides Lem 

Estômago, fígado 

Feijão andu 

Cajanus cajan (L) 

Febre, sarampo e estômago 

Figatil  

Vernonanthura condensata 

Fígado  

Flor calêndula  

Calêndula officinalis 

Anti alérgica e coceira 

Flor da fortuna  

Kalanchoë blossfeldiana 

Garganta, cicatrizante 

Funcho ou erva doce 

Foeniculum vulgare 

Anti-gases, digestivo 

Gengibre 

Zingiber officinalis 

Tosse 

Graviola  

Annona muricata L 

Anticancerígena 

Guaco  

Mixania glomerata 

Tosse e gripe  

Limão caipira  

Citrus aurantifolia 

Vitamina C e baixa pressão  

Losna  

Artemisia absinthium L. 

Estômago 

Louro  

Laurus nobilis 

Digestivo  

Hortelã 

Mentha piperita L. 

Cólica de criança 

Malva  

Malva parviflora L 

Antiinflamatório  

Mentrasto ou erva de São 

João  

Ageratum conyzoides L 

Cólica de bebes  

Marcela galega / Marcelinha 

Achyrocline satureioides L 

Cólica, bexiga  

Maçanilha / Camomila 

Matricaria chamomilla L 

Problema urinário  
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Orégano  

Origanum vulgare L 

Cólica de criança 

Rosa silvestre 

Rosa canina L. 

Baixa diabete 

Pata de vaca 

Bauhinia forficata Link 

Diabete 

Penicilina  

Alternanthera brasiliana L 

Infecção  

Picão branco  

Galinsoga parviflora Cav 

Antiinflamatório, diabético 

Pitangueira  

Eugenia uniflora L 

Disenteria, diarréia, infecção intestinal  

Pronto alívio  

Achillea millefolium L 

Infecção (ideal para banho de acento)  

Sabugueiro  

Sambucus nigra L. 

Resfriado, febre de sarampo 

Sálvia 

Salvia officinalis 

Calmante, tosse, gripe   

Salsa  

Petrosolium sativum 

Calmante e tirar manchas da pele 

Tanchagem  

Plantago major  

Antiinflamatório, boca  

Tuna 

Opuntia fícus-indica 

Gripe e tosse 

Urucum  

Bixa orellana L 

Baixar colesterol e diabete  

 

 

 


