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A Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana (AMAU) estimula a livre cir-
culação desse texto. Sempre que for necessária a sua reprodução, total ou 
parcial, solicitamos a citação da fonte: “Carta Política dos 10 anos da AMAU”.   

O presente documento foi elaborado coletivamente pelos/as integrantes da 
AMAU, após a realização do Encontro de 10 anos da articulação, realizado en-
tre os dias 29 e 30 de novembro de 2014, no município de Mário Campos - 
RMBH.  

Edição gráfica: Camila Teixeira e Victor Alencar.
Fotos: Arquivo da Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas (REDE), 
Camila Teixeira, Isabela Furtado  e Sylvia Vartuli.

Ficha técnica:
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Quem somos, como surgimos e como atuamos?

A Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana (AMAU) é um espaço per-
manente de diálogo e encontro de agricultores/as urbanos/as e familiares e de 
diferentes organizações da sociedade civil que desenvolvem e/ou apoiam ini-
ciativas de agroecologia na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 
Esse espaço proporciona o contato e a interação entre uma diversidade de 
grupos e associações comunitárias, movimentos sociais de luta pela terra, 
movimentos de moradia, movimentos feministas, pastorais sociais, coletivos 
de permacultura e alimentação saudável, redes, coletivos, empreendimentos 
de economia solidária, organizações de assessoria, pesquisadores e estudan-
tes.

A origem da AMAU remonta ao ano 2001, quando o Fórum Mineiro de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional Sustentável (FMSANS), em parceria com o Conselho 
de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais (CONSEA-MG), realizou 
um levantamento sobre as iniciativas de agricultura urbana na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte e criou um grupo de trabalho do FMSANS para 
aprofundar a discussão sobre esta temática. Esse grupo promoveu, em 2004, 
a “Caravana Dignidade e Vida: Segurança Alimentar e Agricultura Urbana” que 
caracterizou 23 iniciativas de agricultura urbana na RMBH. Como resultado da 
Caravana foi formada, ainda em 2004, a Articulação Metropolitana de Agricul-
tura Urbana, tendo por objetivos:

• Apoiar as iniciativas populares e fortalecer a organização das/os agriculto-
ras/es da RMBH;

 • Dar visibilidade às experiências de agricultura e agroecologia existentes 
na RMBH, mostrando a diversidade de atividades e espaços e as diferentes 
funções que podem ter na região; 

• Aprofundar o debate político com outros movimentos e organizações so-
ciais, com o poder público e com a academia sobre a relação campo-cidade 
e sobre o papel da agricultura e da agroecologia na construção de um proje-
to popular de desenvolvimento e na elaboração de políticas públicas.

CARTA POLÍTICA - ARTICULAÇÃO METROPOLITANA DE AGRICULTURA URBANA
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Dinâmica de atuação e comissões de trabalho

As atividades realizadas pela AMAU 
contam com o engajamento e a mo-
bilização de recursos financeiros de 
seus participantes e, eventualmente, 
de apoios pontuais. Sua dinâmica se 
dá por meio de encontros periódicos 
em experiências agroecológicas da 
RMBH, conciliando em sua progra-
mação momentos práticos, trocas de 
conhecimento e formação política. 
Nesses encontros também são defi-
nidas ações coletivas, como visitas 
técnicas, oficinas, intercâmbios, mu-
tirões, participação em feiras e even-
tos.

Outra linha de ação é a participação 
em espaços de articulação, formu-
lação e monitoramento de políticas 
públicas dedicados a temas relacio-
nados ao campo agroecológico, à 
promoção da soberania e segurança 
alimentar e nutricional, à organiza-
ção das mulheres e à economia soli-

dária, dentre outros.

Para facilitar o planejamento e a 
implementação de suas ações, a Ar-
ticulação se organizou em quatro 
Comissões de Trabalho: (1) agrobio-
diversidade; (2) produção, comer-
cialização e consumo; (3) auto-orga-
nização das mulheres; e (4) plantas 
medicinais. As tarefas de gestão ins-
titucional da AMAU estão sob a res-
ponsabilidade de uma Coordenação 
Ampliada, composta por represen-
tantes das Comissões de Trabalho.

De fevereiro de 2009 a dezembro de 
2014 a AMAU realizou diversas ati-
vidades que contaram com a parti-
cipação de representantes de apro-
ximadamente 90 iniciativas de 13 
municípios da RMBH. Entre as ações 
que aconteceram nesse período, 
destacam-se:
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Por que promover a agroecologia na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte?

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) é composta por 34 municí-
pios e, segundo o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) de 2010, possui cerca de 5 milhões de habitantes, distribuídos 
em uma área de 9.467,797 km2, configurando a terceira maior aglomeração 
urbana do Brasil.

Desde sua origem, a RMBH cresce de forma contínua e acentuada, tanto em 
termos demográficos quanto espaciais, apresentando diferenças internas en-
tre os municípios que a compõem: industriais (região oeste), residenciais 

•  A realização de 21 encontros presenciais da AMAU;
• A implementação de processos de formação envolvendo mais de 200 parti-
cipantes; 
• O acompanhamento da implementação do Centro de Referência em Agricul-
tura Urbana e Periurbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(CAUP-RMBH); 
• A organização de três Encontros da Agrobiodiversidade da RMBH; 
• A identificação e capacitação de cuidadores/as de sementes; 
• A coordenação do I Encontro de Mulheres da AMAU: agroecologia e produção 
do viver na RMBH; 
• A realização do Encontro de 10 anos da AMAU; 
• A participação em diversos espaços e eventos de articulação e de elaboração 
e monitoramento de programas e políticas públicas.
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populares (regiões norte e noroeste), residenciais de alta renda e atividades 
mineradoras (região sul), e mais recentemente uma expansão acelerada no 
seu Vetor Norte, resultante de uma série de investimentos realizados pelo Go-
verno do Estado. Esse cenário reflete uma disputa, muitas vezes não eviden-
ciada, entre os usos possíveis e existentes dentro do espaço metropolitano. 
Em geral, vocações tidas como de caráter tradicionalmente urbano e que fa-
vorecem a aceleração do crescimento econômico da região, como as ativida-
des industriais, serviços, especulação imobiliária e construção de rodovias, 
tendem a se impor sobre outros interesses, como lazer, habitação para popu-
lação de baixa renda, conservação de ecossistemas naturais ou agricultura.

No entanto, há municípios na região onde predomina a característica rural, 
com presença da agricultura familiar em pequenas e médias propriedades, 
além de festas típicas e outras expressões culturais relacionadas à vida no 
campo. Mesmo nos municípios mais urbanizados é recorrente a prática agrí-
cola e pecuária, ocorrendo, geralmente, em áreas menores.

Como em outras regiões brasileiras, ressalta-se que a produção agrícola pre-
dominante na RMBH baseia-se no uso de “pacotes tecnológicos” e em sistema 
de monocultura, o que configura o modelo de modernização da agricultura 
difundido no Brasil na segunda metade do século XX e que ficou conhecido 
como “revolução verde”. Entre as características da revolução verde pode-se 
citar o uso intensivo de fertilizantes químicos, agrotóxicos, variedades de se-
mentes de alto rendimento, irrigação e mecanização dos sistemas produtivos. 
Como consequência desse modelo de agricultura constata-se a dependência 
da agricultura familiar em relação à indústria de tecnologias e insumos, assim 
como degradação ambiental, exposição dos trabalhadores a produtos agrotó-
xicos e maior presença de resíduos químicos nos alimentos produzidos.

Na RMBH os diversos territórios produtivos dos agricultores e agricultoras 
podem ser compreendidos como núcleos de diversidade cultural e biológica 
que, além de formas de resistência à aparente homogeneidade das tendên-
cias de urbanização, encontram nas bases da agroecologia a possibilidade da 
construção de uma alternativa ao modelo de agricultura industrial acima ci-
tado, construção esta que também se muni dos saberes dos próprios sujeitos. 
Nesse contexto, a agroecologia se sustenta no diálogo do conhecimento cien-
tífico com os saberes e conhecimentos dos agricultores familiares e de outras 
culturas e identidades locais, relacionados ao manejo dos recursos naturais e 
dos agroecossistemas específicos de cada local.
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Tanto em áreas rurais como em áreas urbanas, a agroecologia apresenta-se 
como uma alternativa concreta de enfrentamento da crise ambiental atual, 
sobretudo para a questão hídrica, uma vez que não contamina os mananciais 
com agroquímicos e permite a infiltração da água no solo, garantindo a recar-
ga dos lençóis e aquíferos. Além disso, proporciona a manutenção e o enri-
quecimento da biodiversidade (flora e fauna).

Diversidade de espaços e saberes 
As iniciativas articuladas pela AMAU são uma mostra explícita de que a agri-
cultura familiar é uma realidade bastante viva na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, dentro e no entorno das cidades. A variedade de espaços e 
práticas corresponde a uma pluralidade de identidades e sujeitos que têm em 
comum o envolvimento e a dedicação à agricultura.

Nas zonas rurais dos municípios a produção é encontrada em assentamentos 
de reforma agrária, em propriedades de agricultores/as familiares, e em co-
munidades quilombolas. Nas áreas urbanas, as práticas agrícolas são realiza-
das em quintais, lajes e terraços; em espaços coletivos; em espaços e equipa-
mentos públicos (escolas, creches, postos de saúde, praças, canteiros centrais 
etc.); e em ocupações urbanas.

A agricultura desenvolvida nessas áreas abrange, entre outras práticas, a pro-
dução e o beneficiamento de hortaliças, frutas, legumes e grãos, a criação de 
animais; e a produção, o extrativismo e o beneficiamento de plantas medici-
nais.
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Nossos 10 anos de caminhada
Nos dias 29 e 30 de novembro de 
2014, a AMAU realizou um encontro 
em Mário Campos (MG) para come-
morar os seus 10 anos de trajetória. 
Foi um momento de avaliação e pla-
nejamento, no qual os/as integran-
tes e parceiros/as da articulação, 
em conjunto, refletiram sobre a pro-
moção da agroecologia na RMBH. O 
encontro contou com a presença de 
70 pessoas, representando 28 orga-
nizações de 9 municípios da RMBH. 
Participaram do evento agricultores/
as urbanos/as, periurbanos/as e fa-
miliares; técnicos/as; representantes 
de movimentos sociais e de organiza-
ções da sociedade civil; estudantes e 
professores da UFMG; e convidados 
de órgãos públicos.

O evento possibilitou o resgate das 
principais atividades realizadas pela 

AMAU nos últimos 10 anos, a partir da 
construção de uma linha do tempo 
com as memórias dos seus integran-
tes e dos eventos mais importantes. 
Os momentos de debate e discussão 
avançaram na identificação das ten-
dências e dos conflitos relacionados 
à agricultura na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte, assim como na 
definição dos desafios e das perspec-
tivas para a agroecologia na região. 
As Comissões de Trabalho da AMAU 
organizaram oficinas de troca de ex-
periências e capacitação, abordando 
as seguintes temáticas: reaproveita-
mento de alimentos; plantas medi-
cinais e seus usos; catalogação e ar-
mazenamento de cultivares da nossa 
agrobiodiversidade; feminismo e 
agroecologia.
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Durante o Encontro, os/as participantes também compartilharam os seus 
sonhos em relação à Articulação, o que reafirmou a pertinência das opções 
escolhidas e apontou os seguintes rumos para a continuidade dessa cami-
nhada:

• Promover coletivamente a agroecologia no território da RMBH,
 no campo e na cidade; 
• Ampliar e consolidar a AMAU;
• Aumentar a produção e a comercialização de alimentos 
agroecológicos na região; 
• Fortalecer as nossas parcerias e envolver novos parceiros; 
• Realizar encontros e atividades práticas na terra;
• Ocupar novos espaços; 
• Aproximar agricultores/as urbanos/as e familiares; 
• Contribuir na formulação e monitoramento de políticas públicas; 
• Cultivar virtudes como paz, sabedoria, companheirismo, 
solidariedade, compaixão; 
• Unir os/as agricultores/as e as nossas lutas; 
•  Respeitar a diversidade e saber lidar com adversidades;
• Buscar a independência dos/as agricultores/as em relação aos
 insumos e sementes utilizadas na produção.

O evento foi finalizado com a realização da “Feira da Agrobiodiversidade”, um 
tradicional e aguardado momento de troca de sementes, mudas e conheci-
mentos entre os/as participantes.
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O que queremos?
A caminhada percorrida pela AMAU até os dias de hoje demonstra como o 
campo da agroecologia e da agricultura urbana representa uma possibilidade 
de convergência e unidade de organizações sociais que compartilham o obje-
tivo de fortalecer a prática agrícola em regiões metropolitanas e fazer a ação 
política através da articulação entre ações cotidianas. Essas organizações têm 
relacionado a agricultura agroecológica na região com outras temáticas, como 
saúde/plantas medicinais, soberania e segurança alimentar, feminismo, eco-
nomia popular e solidária, direito à cidade, reforma agrária e reforma urbana.

No entanto, contatou-se que para ampliar e consolidar a agroecologia na 
RMBH seria necessário compreender melhor o processo de urbanização na 
região, identificando os interesses dos diferentes agentes que atuam na pro-
dução do espaço urbano e os conflitos socioambientais e culturais colocados 
para esse território. Nesse sentido, os esforços feitos nos últimos anos pelos/
as agricultores/as familiares, organizações da sociedade civil, movimentos so-
ciais e universidades buscaram avançar na compreensão das dinâmicas agrí-
colas (produtivas e comerciais) e de suas interfaces na RMBH. Os resultados 
desses esforços permitiram mapear um conjunto significativo de agricultores/
as e de suas experiências, que resistem e/ou se adequam às tendências de 
urbanização impostas, contradizendo o que para muitos parecia ser uma cer-
teza: a inexistência de práticas agrícolas nessa região.

As discussões e análises realizadas no âmbito da Articulação também favore-
ceram a identificação de um conjunto de desafios enfrentados pelos/as agri-
cultores/as familiares e urbanos/as, relacionados às dimensões social, políti-
ca, econômica e ambiental, que interferem na ampliação e consolidação da 
agroecologia na RMBH.

Com o objetivo de aprofundar o debate político e superar esses desafios, a 
AMAU avançou na construção de uma pauta e de uma agenda política que 
serve de referência para o diálogo com outras organizações e movimentos so-
ciais, fóruns, redes e com setores do poder público. Os tópicos apresentados a 
seguir são uma síntese das reivindicações e propostas de ações definidas pela 
AMAU que, além de contribuir com os debates, podem subsidiar a formulação 
e a implementação de programas e políticas públicas voltadas para a promo-
ção da agroecologia e para o fortalecimento da agricultura familiar na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.
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ACESSO À TERRA 

Trata-se de um problema que se manifesta com ênfase na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte devido, entre outros fatores, à força do capital espe-
culativo. Nesse contexto, torna-se prioritária a assessoria jurídica aos grupos 
e aos agricultores/as para regularização do acesso aos espaços de produção 
utilizados atualmente, bem como a facilitação e desburocratização do acesso 
comunitário para ampliar a produção agroecológica em áreas públicas. Além 
disso, em diálogo com os planos diretores dos municípios, é necessária a de-
finição de espaços permanentes para a produção agrícola nas áreas urbanas, 
como os espaços institucionais e os locais não edificáveis. 

Já na esfera privada, é fundamental que as prefeituras emitam um parecer 
sobre a possibilidade de incentivos fiscais para fomentar a produção agroe-
cológica nos espaços particulares. Da mesma forma, vemos como urgente a 
descriminalização das ocupações (urbanas e rurais), por entendermos que 
são uma forma legítima de se combater a morosidade dos processos de de-
sapropriação de porções de terras privadas que não cumprem função social, 
considerando-se os entraves burocráticos impostos pelos grandes interesses 
privados na região.
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ACESSO AOS RECURSOS NATURAIS 

de tecnologias sociais apropriadas e de baixo custo para produção sustentá-
vel e adequação ambiental das propriedades. 

Como exemplos de iniciativas que podem ser fomentadas e ampliadas no ter-
ritório, estão o mapeamento e a proteção das nascentes e mananciais que 
abastecem a RMBH, a criação de casas de sementes e reservas extrativistas 
urbanas, a captação de água de chuva, o uso de técnicas permaculturais e o 
saneamento ecológico. Também são apontadas como ações de suma impor-
tância o acesso dos/as agricultores/as familiares e urbanos/as a exames de 
qualidade da água e incentivos fiscais para produção agroecológica.

A crise ambiental que assola a 
humanidade, com a contamina-
ção e degradação dos recursos 
naturais, impacta diretamente a 
manutenção da agrobiodiversi-
dade e a prática da agricultura. 
Entre os diversos efeitos dessa 
crise, estão o difícil acesso a in-
sumos e sementes agroecoló-
gicas e os atuais problemas de 
abastecimento hídrico. Diante 
dessa realidade são necessárias 
ações efetivas de apoio e difusão  

FOMENTO PARA AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA 

O fomento e as políticas de crédito também são essenciais para o avanço da 
agroecologia e para a consolidação das experiências. No entanto, os/as agri-
cultores/as têm dificuldades em acessar as políticas e programas existentes, 
além de avaliarem que estes ainda são insuficientes para suprir as diversas 
demandas desse público.

Essa questão se agrava no caso dos agricultores/as urbanos/as, uma vez que 
existem poucas legislações e marcos regulatórios que contemplam esse pú-
blico, dificultando o acesso aos programas e projetos de fomento e crédito.  
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Entre as prioridades apontadas pelos/as agricultores/as estão: 
continuidade e ampliação dos programas públicos e projetos de fomento e 
sua adequação ao calendário agrícola; melhoria na qualidade dos insumos e 
equipamentos adquiridos em processos licitatórios; e financiamento de pro-
jetos comunitários de compostagem. 

Em algumas iniciativas comunitárias de agricultura urbana, desenvolvidas 
prioritariamente por mulheres idosas, também se faz necessária a viabiliza-
ção de mão-de-obra para atividades “pesadas” (limpeza de áreas, cercamen-
to, abertura de covas etc.), por exemplo, por meio da liberação de pessoas 
contratadas nas instituições públicas para esta atividade, como em escolas, 
creches e postos de saúde.

ASSESSORIA TÉCNICA COM ENFOQUE AGROECOLÓGICO, POPULAR E DE GÊNERO 

As experiências agroecológicas da RMBH, e suas diversas características, de-
mandam uma assistência técnica que não esteja ancorada somente na difu-
são de tecnologias, mas que seja realizada de forma dialógica e abrangente, 
relacionando aspectos técnicos, organizativos e políticos da produção agro-
pecuária.
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Portanto, mesmo com a existência de organizações de assessoria, há deman-
das de assistência técnica na perspectiva agroecológica, com foco nas ques-
tões populares e nas relações sociais de gênero, uma vez que as mulheres têm 
fundamental importância na promoção de sistemas alimentares centrados na 
segurança alimentar, e na agrobiodiversidade, e ainda enfrentam a desigual-
dade de oportunidades e o machismo cotidiano. 

O acompanhamento técnico também contribui para a organização dos gru-
pos e para o acesso às políticas públicas de apoio aos/as agricultores/as fa-
miliares, a exemplo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) e dos mercados institucionais, como o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

FORMAÇÃO POLÍTICA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

A capacitação técnica associada à formação política dos/as agricultores/as 
tem se mostrado uma exitosa estratégia para a mobilização dos/as agriculto-
res/as urbanos/as e familiares e para a promoção da agroecologia na RMBH.
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Como exemplos de ações que devem ser apoiadas e realizadas nessa pers-
pectiva estão: a realização de processos continuados de formação, que incor-
porem cursos de capacitação em agroecologia, comercialização e gestão de 
empreendimentos; o financiamento da formação de agentes locais de de-
senvolvimento; a implantação de um escola popular de agroecologia na 
RMBH; e uma campanha voltada para consumidores/as sobre os benefí-
cios da produção agroecológica e dos hábitos saudáveis na alimentação.

ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Em relação aos mercados e à comercialização de produtos agroecológicos e 
orgânicos, embora sejam crescentes as iniciativas, ainda há muito a ser fei-
to. A RMBH apresenta um grande potencial para a construção social de mer-
cados agroecológicos, devido ao grande número de consumidores/as que se 
encontram nessa região e à crescente demanda da sociedade por alimentos 
saudáveis e de qualidade, livres de agrotóxicos. No entanto, os/as agriculto-
res/as enfrentam diversos desafios para suprir essa demanda, como logística 
e transporte, volume e constância na produção, acesso à crédito, enquadra-
mento em algumas legislações sanitárias e fiscais vigentes.

Sabe-se, portanto, que a dificuldade em escoar a produção é uma das razões 
que diariamente afasta os/as agricultores/as da atividade agrícola.  Nesse 
contexto, reivindicamos a desburocratização do acesso aos pontos de comer-
cialização locais e às feiras livres, com critérios baseados nos princípios da 

Agroecologia e da Econo-
mia Solidária, bem como 
o apoio do poder públi-
co na infraestrutura das 
mesmas e no transporte 
da produção até o ponto 
de venda – um dos mais 
expressivos gargalos en-
frentados hoje por agri-
cultores/as urbanos/as 
e rurais – além da otimi-
zação da divulgação da 
comercialização agroeco-
lógica.
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COMUNICAÇÃO POPULAR 

Para fortalecer a AMAU, bem como as experiências que a compõem, entende-
mos que a comunicação cumpre papel fundamental, sendo necessária a sua 
valorização como um instrumento de formação e organização. 

Os mercados institucionais 
como o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) e o 
Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA) podem dinami-
zar o escoamento da produção 
agroecológica urbana e rural. 
Portanto, defendemos o finan-
ciamento, por parte do poder 
público, do levantamento da 
demanda real de produtos 
para abastecer estes merca-
dos. Para tal, faz-se necessário 
o apoio para a emissão de nota 
fiscal por agricultores/as urba-
nos/as que, por não se enqua-
drarem na categoria de Agri-
cultores Familiares, se vêm, 
muitas vezes, impossibilitados 
de comercializar no âmbito 
destes mercados.
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Para além das estratégias de comunicação escolhidas, a utilização de lingua-
gem acessível se mostra como o único caminho possível para a construção po-
pular e transformadora, que consiga dialogar com agentes tão heterogêneos e 
oriundos de diferentes lugares e segmentos sociais.

No âmbito local e interno à articulação, a comunicação eficiente entre os di-
versos parceiros é essencial para o fortalecimento de vínculos, elaboração de 
estratégias e realização de trocas. De maneira mais ampla, a visibilidade das 
práticas de agricultura urbana agroecológica e familiar fortalece o enfrenta-
mento ao modelo econômico, agrícola e de produção do espaço hegemôni-
cos, mostrando que outro modo de viver e produzir o espaço é possível e já 
acontece. A divulgação do conhecimento acumulado até então traz também 
novas perspectivas como o acesso a outros mercados ou mesmo a expansão 
da rede que compõe a AMAU. Ressalta-se a importância do financiamento de 
estratégias e materiais de divulgação e comunicação para fortalecimento e 
ampliação da articulação.

ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE AGROECOLOGIA NA RMBH 

A necessidade de articular a pesquisa, o ensino e a assistência técnica é cada 
dia mais evidente. O conhecimento dos principais resultados e efeitos já pro-
movidos pelas iniciativas agroecológicas, bem como o entendimento dos 



desafios e potenciais para que possam avançar é essencial na construção do 
conhecimento agroecológico. 

Ainda sabe-se pouco sobre a diversidade de práticas agrícolas e sujeitos pre-
sentes na RMBH. Portanto, é necessário evoluir numa caracterização dos 
territórios da agricultura na região, atenta às diversas tipologias, contextos 
ambientais e organizativos. Para além, é necessário mapeá-los para que se 
possa compreender a cartografia da produção, distribuição, comercialização 
e consumo dos alimentos. 

Também, é necessário evoluir na sistematização das experiências, ressaltan-
do a trajetória de organização dos grupos sociais e sujeitos da agricultura, 
seus aprendizados sobre alternativas produtivas, seus saberes e sabores.  

Existe uma argumentação muito enfática, por parte daqueles que defendem 
os interesses das mineradoras, de que a atividade minerária não prejudica o 
abastecimento de água. No entanto, a realidade enfrentada por muitos muni-
cípios atesta o contrário. Vários profissionais que atuam na área da Geologia 
afirmam que no Quadrilátero Ferrífero (região do estado onde está inserida a

RMBH) é impossível extrair minério 
de ferro sem secar as nascentes, pois 
a água subterrânea fica armazenada 
exatamente na camada de subsolo 
onde está o minério. Além disso, em 
regiões como o norte do estado, as 
mineradoras estão disputando terri-
tórios com comunidades inteiras de 
famílias agricultoras.

COMBATE À MINERAÇÃO 
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Diante desse cenário, a ampliação do debate sobre a mineração na RMBH e 
a aproximação dos movimentos sociais de resistência – mais numerosos a 
cada dia, proporcionalmente à ofensiva das mineradoras – é o caminho a ser 
seguido para fazer frente a esse poderoso setor econômico que, assim como 
o agronegócio e a especulação imobiliária, ameaça diretamente a soberania 
alimentar e a segurança hídrica e nutricional na região.

COMBATE AOS AGROTÓXICOS

A promoção da agroecologia, em qualquer território, passa necessariamente 
pelo combate ao uso dos agrotóxicos. As práticas dos/as agricultores/as e di-
versas pesquisas e estudos evidenciam que os estabelecimentos agropecuá-
rios que fazem uso de agrotóxico contaminam os agricultores/as vizinhos pelo 
ar e pelo lençol freático. Portanto, não se faz agroecologia em ilha. É necessá-
rio o combate sistemático ao uso de agrotóxicos por todo território. 

Sendo assim, continuaremos atuando em todas as esferas para garantir um 
futuro livre de agrotóxicos, seja no âmbito local, junto aos agricultores e agri-
cultoras, seja no âmbito nacional, em parceria com os movimentos sociais 
mais atuantes no tema, como a Campanha Permanente Contra os Agrotóxi-
cos e Pela Vida, fortalecendo, assim, os movimentos internacionais que lutam 
pelo banimento desses produtos.

APOIO A TERRITORIALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS, CONSIDERANDO AS MÚLTIPLAS FUNÇÕES 
DA AGRICULTURA

A desvalorização do produtor rural e a falta de apoio governamental, que pa-
rece priorizar as atividades industriais e de serviços em detrimento das ati-
vidades agropecuárias, têm consequências diretas no desenvolvimento das 
práticas agroecológicas na RMBH. O êxodo rural e a falta de mão-de-obra no 
campo são exemplos da oferta cada vez maior de trabalho em outros setores 
da economia, uma vez que, a cada ano, mais áreas destinadas à produção 
agropecuária são “engolidas” pela expansão urbana na RMBH.
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Nesse sentido, é preciso construir es-
tratégias de valorização das atividades 
agroecológicas na região, seja através 
de financiamentos para equipar as 
propriedades, diminuindo o esforço 
do agricultor e aumentando sua pro-
dução, seja por assistência técnica e 
formação em agroecologia para esses 
produtores. 

Ainda assim, nada disso terá impacto 
significativo se não houver, por parte 
dos setores público e privado, uma mu-
dança nos planos de expansão urbana. 
As áreas destinadas à produção agrope-
cuária nos planos diretores dos municí-
pios estão ficando cada vez menores, 
fazendo com que o alimento fique cada 
vez mais longe dos centros urbanos 
e, consequentemente, cada vez mais 
caro. Pensando nisso, atividades como 
a agricultura urbana (AU) necessitam 
de maior incentivo para existirem.

As diversas atividades da agroecologia permeiam outros setores da sociedade 
desempenhando funções diversas.  Dentre tantas outras atividades que ge-
ram alimento, trabalho e renda, a agricultura passa pelo reaproveitamento 
de resíduos na produção de adubos naturais, pela jardinagem, poda e limpe-
za urbana, pela preservação de nascentes e APPs, pela recuperação de áre-
as degradadas e de risco, pela arborização e permeabilidade do solo, pelas 
farmácias vivas (plantas medicinais) e pelos viveiros de mudas, pelas hortas 
escolares e pedagógicas, pela criação de animais como galinhas, codornas, 
porcos, gado e coelhos.

Ressalta-se, diante da importância da função social e ambiental das práticas 
agrícolas na cidade e no campo, que é fundamental o apoio do poder público 
para o avanço e consolidação das experiências em agroecologia na RMBH. Go-
verno, setor privado e sociedade civil devem se organizar para construir polí-
ticas públicas de apoio e fomento à produção e comercialização de alimentos 
agroecológicos.   
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Para fortalecer a agricultura urbana e familiar e promover a agroecologia na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, é essencial consolidar e qualificar 
as diferentes dinâmicas de mobilização e organização dos agricultores, agri-
cultoras e demais atores sociais envolvidos. Entre as ações necessárias para 
superar esse desafio, estão:

• Apoio financeiro para a realização de reuniões, encontros, mutirões, inter-
câmbios para troca de experiências, feiras e outros eventos;
•  Incentivo à participação de agricultoras/es nos espaços de formulação e 
monitoramento de políticas relacionadas à agricultura urbana, agricultura fa-
miliar, agroecologia, segurança alimentar e nutricional, economia solidária, 
reforma agrária, reforma urbana etc.; 
•  Financiamento do mapeamento e cadastro das iniciativas agroecológicas 
na RMBH;

MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BASE, ESPECIALMENTE, DAS MULHERES
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• Repasse de recurso direto para organizações da sociedade civil, especial-
mente das/os agricultoras/es, uma vez que a grande maioria dos recursos pú-
blicos é gestado por órgãos públicos;
•  Produção de materiais didáticos e de comunicação baseados na sistemati-
zação de experiências dos agricultores e suas organizações; 
• Capacitação dos/as agricultores/as em planejamento e gestão de projetos; 
• Apoio às ações de empoderamento e auto-organização das mulheres.





 

Apoio:

Realização: articulação metropolitana
de agricultura urbana


