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RESUMO 

 
 

A agricultura urbana é uma ferramenta multifuncional que contribui de maneira 
positiva para melhorar a qualidade de vida da população. Neste contexto, o objetivo do 
presente trabalho é realizar a identificação das hortas urbanas comunitárias de Brasília - 
Região Administrativa I (RA I), com a finalidade de expor e compreender como está se dando 
este fenômeno, além de disseminar a importância da agricultura urbana (AU) a partir do relato 
de casos concretos de exemplos socioprodutivos (que podem ser seguidos ou replicados), a 
fim de estimular hábitos saudáveis e sustentáveis no consumo de alimentos orgânicos e na 
utilização de espaços públicos ociosos, contribuindo para a sistematização de conhecimentos 
técnico-científicos e para formulação de políticas públicas específicas em AU. A metodologia 
utilizada na elaboração deste trabalho se deu pela realização de pesquisa bibliográfica em 
bases de dados online, pesquisa participante onde estive presente em diversos eventos com os 
agricultores urbanos e pesquisa de campo, onde foram identificadas as sete principais 
iniciativas de hortas comunitárias. Realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com 
informantes privilegiados. A interpretação dos dados se deu de maneira qualitativa e a técnica 
de análise dos dados utilizada foi a Grounded Theory (Teoria Fundamentada nos Dados), que 
pode ser entendida como um método de pesquisa qualitativa onde o objetivo principal é 
desenvolver uma sistematização baseada na observação da realidade e apoiada nos dados 
coletados. Concluiu-se que, em Região Administrativa de Brasília, DF,  as hortas urbanas 
comunitárias são um fenômeno recente e as iniciativas ocorrem de maneira espontânea em 
espaços públicos abandonados ou ociosos, todas as iniciativas optaram por sistemas de 
produção de bases agroecológicas e disponibilizam alimentos orgânicos para os participantes, 
sem fins comerciais ou de geração de emprego e renda. A melhoria da sustentabilidade nos 
projetos de hortas urbanas comunitárias depende da regulamentação de lei específica e 
integração no planejamento urbano. Cabe destacar ainda que o exemplo de horta urbana 
comunitária modelo seria aquela que apresentasse a junção de todas as ações sustentáveis 
praticadas em cada horta que foi estudada, bem como a união de todas as formas de 
sensibilização e conscientização para uma cidade ecologicamente melhor para todos. 

 
Palavras-chave: Agricultura Urbana. Desenvolvimento Urbano Sustentável. Segurança 
Alimentar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
Urban agriculture is a multifunctional tool that contributes positively to improve the quality 
of life of the population. In this context, the purpose of this paper is to perform the 
identification of Community Urban Gardens of Brasilia - Administrative Region I (RA I), in 
order to understand and explain how this phenomenon is occurring. The purpose is also to 
disseminate the importance of urban agriculture (UA) from the report of concrete cases of 
socio-productive examples (that can be followed or replicated) for encouraging healthy habits 
and sustainable consumption of organic foods and the use of idle public areas contributing to 
the systematization of technical- scientific knowledge and to formulate specific public policies 
in the UA. The methodology used in the preparation of this work was performed through a 
bibliographical research from online databases. It was a participatory research in which I 
attended several events with urban farmers and field research, where the seven main 
community gardens initiatives were identified. Semi-structured interviews with key 
informants were held. The interpretation of the data was done in a qualitative method and the 
technique of data analysis used was the Grounded Theory, which can be understood as a 
method of qualitative research where the main objective is to develop a systematization based 
on the observation of reality and supported by the collected data. It was concluded that 
community urban gardens are a recent phenomenon and the initiatives occur in a spontaneous 
manner in abandoned or idle public areas. All initiatives have chosen production systems of 
agro-ecological bases, which provide organic food for participants, with non-commercial 
intentions or job and income generation. The inclusion of sustainability in the projects of 
community urban gardens depends on the specific law regulation and the integration in urban 
planning. It is worth mentioning that a good example of a model of community urban garden 
would be one that could present the sets of sustainable actions that were carried out in the 
gardens used as examples to this study, and one that could sensitize and raise awareness 
towards a better environment-based city for everyone. 
 
Keywords: Urban Agriculture. Sustainable Urban Development. Food Security. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vários países, atualmente, enfrentam graves problemas de pobreza, insegurança 

alimentar e degradação ambiental. Um fenômeno recente, que vem crescendo no Brasil de 

maneira exponencial, são as iniciativas de agricultura urbana, que são praticadas em espaços 

públicos ociosos muitas vezes de maneira espontânea. Com essas iniciativas pretende-se 

principalmente aumentar o consumo de alimentos orgânicos, promover a segurança alimentar, 

gerar emprego e renda para as populações pobres mais vulneráveis e melhorar a qualidade de 

vida socioambiental de maneira sustentável nas cidades.  

 Sendo cada vez mais considerada como parte integrante da gestão urbana, interagindo 

com as dimensões sociais, econômicas, política e ambientais, a agricultura urbana é abordada 

neste trabalho como um instrumento para a sustentabilidade através de iniciativas de hortas 

comunitárias. Para isto, é necessário tomar ciência de suas potencialidades e fragilidades e 

integrá-las ao planejamento urbano das cidades. 

 As hortas urbanas comunitárias, independentemente de sua tipologia ou local em que 

é praticada (meio rural ou urbano) são fundamentais para a sensibilização e conscientização 

dos indivíduos quanto à alimentação saudável, preservação dos espaços verdes, vida 

comunitária, mudanças de hábito, entre outros. A horta comunitária é uma ferramenta 

multifuncional que contribui de maneira positiva para melhorar a qualidade de vida da 

população. 

 Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho foi identificar as principais iniciativas 

de hortas comunitárias de Brasília (RA I), em especial aquelas que fazem parte do grupo de 

Articuladores de Agricultura Urbana do Distrito Federal (AGAU-DF), relatando casos 

concretos de modelos socioprodutivos que podem ser seguidos ou replicados, a fim de 

estimular hábitos saudáveis e sustentáveis na população junto ao aproveitamento de espaços 

públicos ociosos na cidade. 

  Os objetivos específicos abrangem a caracterização das hortas selecionadas 

destacando-as como um instrumento fundamental para a sustentabilidade nas cidades, suas 

potencialidades e suas fragilidades, um breve histórico, o contexto político da agricultura 

urbana em Brasília, caracterização dos agricultores urbanos e suas perspectivas para o futuro 

das hortas. 
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A criação e a manutenção dos espaços verdes ajudam a manter a diversidade da 

paisagem, criando assim um ecossistema saudável tanto para a fauna e flora quanto para 

população. O relato destas experiências nos evidencia que é possível utilizar recursos locais e 

tecnologias próprias para desenvolver sistemas sustentáveis que beneficiam várias esferas da 

sociedade. Deste modo, trabalhos acadêmicos científicos que abordam a temática de 

agricultura urbana podem ser incrementos para potencializar tais iniciativas, pois é uma linha 

temática que vem despertando cada vez mais o interesse de pesquisa, principalmente pela  

disponibilidade de recursos financeiros internacionais. Outro fator de suma importância é o 

fato de que iniciativas possuem um caráter de integração e interdisciplinaridade com outras 

áreas do conhecimento e isso contribui, também, para a promoção de novas políticas públicas, 

programas e projetos. 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa se deram através de 

pesquisa bibliográfica em bases de dados online, pesquisa participante e pesquisa de campo 

junto aos agricultores urbanos, quando foram feitas entrevistas com questionários previamente 

elaborados com o propósito de caracterizar as hortas e captar a particularidade dos indivíduos 

participantes e desta maneira ampliar o nível de compreensão de cada realidade. Após a 

sistematização dos dados, foi realizada avaliação qualitativa através da técnica de análise 

Grounded Theory (Teoria Fundamentada nos Dados) que visa a desenvolver uma 

sistematização baseada na observação da realidade e apoiada nos diversos tipos de dados 

coletados e, também, foi feita avaliação quantitativa aferindo-se alguns dados estatísticos. 

Com o intenso processo de urbanização, constatou-se demandas pela melhoria da qualidade 

de vida nas cidades, bem como a necessidade de uma alimentação saudável e a conservação 

dos espaços verdes restantes. Ao final deste trabalho destaca-se a necessidade de desenvolver 

o diálogo local visando o apoio ao desenvolvimento de novos enfoques institucionais 

interdisciplinares através de ações do poder público que promovam e incentivem a agricultura 

urbana, incluindo a mesma nos processos de planejamento territorial das cidades como um 

elemento multifuncional no uso do solo e na proteção ambiental. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Realizar a identificação das hortas urbanas comunitárias de Brasília - Região 

Administrativa I (RA I), com a finalidade de expor e compreender como este fenômeno está 

ocorrendo e destacar a importância da agricultura urbana (AU) a partir do relato de casos 

concretos que servem de exemplos socioprodutivos.  

 

2.2 Específicos 

 

 Apresentar panorama sobre a AU no mundo e no Brasil, destacando iniciativas em 

diferentes contextos sociopolíticos.  

 Discutir as potencialidades e as fragilidades das hortas urbanas comunitárias; 

 Destacar a horta urbana comunitária como importante componente da sustentabilidade 

nas cidades e sua integração no planejamento urbano; 

 Identificar e caracterizar as principais iniciativas de hortas urbanas comunitárias em 

Brasília (RA I); 

 Caracterizar o perfil dos representantes e participantes e relatar suas perspectivas para 

as hortas urbanas comunitárias de Brasília. 
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3  METODOLOGIA 

 

 A metodologia utilizada na elaboração deste trabalho se deu, primeiramente, pela 

realização de pesquisa bibliográfica, buscando informações com as seguintes palavras-chave: 

agricultura urbana, desenvolvimento urbano sustentável e segurança alimentar. 

As principais bases eletrônicas de dados consultadas foram: Google Acadêmico, Portal 

de Periódicos da CAPES, biblioteca eletrônica SciELO, publicações da Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação  (Food and Agriculture Organizatio, FAO, no 

Centro de Recursos em Agricultura Urbana e Segurança Alimentar  (Resource Centres on 

Urban Agriculture and Food Security- RUAF) que mantém publicações online na  Revista de 

Agricultura Urbana.    

Junto aos agricultores urbanos, foi realizada uma pesquisa participante, baseada na 

observação do pesquisador, onde o mesmo cria vínculos com os indivíduos de determinado 

caso que está sendo estudado (Thiollent, 1996).   

 

No entanto, tudo que é chamado de pesquisa participante não é pesquisa-ação. Isso 
porque pesquisa participante é, em alguns casos, um tipo de pesquisa baseado numa 
metodologia de observação participante na qual os pesquisadores estabelecem 
relações comunicativas com pessoas ou grupos da situação investigada com o intuito 
de serem mais bem aceitos. Neste caso, a participação é, sobretudo, a participação 
dos pesquisadores e consiste em aparente identificação com os valores e os 
comportamentos que são necessários para sua aceitação pelo grupo considerado 
(THIOLLENT, 1996).  

 

 Segundo Thiollent (1996), na pesquisa-ação, diferente da pesquisa participante, existe 

uma ação prevista por parte dos indivíduos pesquisados. Os pesquisadores desempenham um 

papel ativo na realidade dos fatos observados, na solução, no acompanhamento e na avaliação 

das ações provocadas pelos problemas. Ou seja, na pesquisa-ação o objetivo é alcançar 

realizações, transformações ou mudanças no campo social que está sendo estudado. Mesmo 

sendo confundidas e sendo dadas muitas vezes como sinônimas, as duas metodologias se 

diferem em muitos aspectos. Na pesquisa-ação se pressupõe uma forma de ação previamente 

planejada de caráter social, educacional, técnico, entre outros, que nem sempre se encontram 

em propostas da pesquisa participante (THIOLLENT, 1996). 

 Nesta pesquisa estive presente em diversos eventos com os agricultores urbanos: nos 

mutirões de manejo, onde se voltou a atenção para os momentos de cuidados com a horta, 

oficinas, palestras, atividades de educação ambiental e outros eventos no período de outubro 
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de 2014 a junho de 2015.  Participei de reuniões com o grupo de Articuladores de Agricultura 

Urbana do Distrito Federal (AGAU-DF), que é composta por grupos de maturidades 

diferentes, mas, interconectados por valores e propósitos comuns (desenvolvimento 

sustentável, segurança alimentar, produção de alimentos orgânicos); reuniões com o Grupo de 

Trabalho de Agricultura Urbana e Cidadania do movimento Nossa Brasília, vinculado à Rede 

Latino Americana por Cidades Justas, Democráticas e Sustentáveis, do mês de janeiro de 2015 

a junho de 2015.  

As participações nos eventos de manejo, atividades e reuniões possibilitaram o registro 

de dados e percepções que foram analisados e interpretados para produção da informação. 

Dados importantes foram obtidos através de pesquisa de campo, por meio da aplicação 

de questionário, junto aos representantes e participantes das hortas comunitárias identificadas 

em Brasília. Isto é, a pesquisa de campo foi realizada em sete hortas comunitárias pertencentes 

a RA I, sendo que seis possuem representantes que participam do grupo AGAU-DF e outra 

horta foi estudada devido ao seu tempo de existência.  

Realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com informantes privilegiados, com o 

propósito de caracterizar as horas e captar as particularidades dos indivíduos participantes e 

desta maneira ampliar o nível de compreensão da realidade de cada horta. Foram aplicados 

dois questionários semi-estruturados, com questões abertas e de múltipla escolha, sendo um 

aplicado em entrevistas com os representantes de cada horta e o outro com participantes 

(Anexo A e B). Os participantes entrevistados foram escolhidos de maneira aleatória conforme 

a presença dos mesmos nos mutirões de manejo das hortas. 

 O primeiro questionário voltado para os representantes contou com 23 perguntas que 

abordaram questões sobre: (i) perfil dos representantes, (ii) características gerais de cada horta,  

(iii) caracterização dos impactos sociais, econômicos e ambientais (potencialidades e 

fragilidades), (iv) apoio governamental, institucional ou técnico e  (v) visão de futuro. O 

segundo questionário, dirigido especialmente para os participantes da comunidade, contou 

com 16 questões sobre: (i) perfil dos participantes, (ii) características gerais, (iii) 

potencialidades e fragilidades e (iv) visão de futuro. Os questionários foram aplicados 

preferencialmente no local das hortas, mas, alguns questionários foram aplicados via correio 

eletrônico devido à compatibilidade de tempo dos representantes e participantes.  

A interpretação qualitativa dos dados utilizou os registros realizados através da 

pesquisa bibliográfica, anotações em eventos, atas das reuniões, documentos e resultados dos 

questionários aplicados.  A técnica de análise dos dados utilizada foi a Grounded Theory 
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(Teoria Fundamentada nos Dados), que pode ser entendida como um método de pesquisa 

qualitativa onde o objetivo principal é desenvolver a sistematização baseada na observação da 

realidade e apoiada nos diferentes tipos de dados coletados (HOPFER e LIMA, 2008).  O 

pesquisador visa a entender uma determinada situação, que no caso deste trabalho foi entender 

como se dá o fenômeno de hortas urbanas comunitárias em Brasília; como e por que os 

participantes agem de determinada maneira; ou seja, buscou-se entender quais os motivos 

principais que levam as pessoas a cultivar hortas comunitárias; por que desejam praticar a AU. 

Os dados coletados foram também analisados quantitativamente. Nas conclusões, o 

pesquisador apresenta informações sistematizadas que emergiram das análises de dados. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

  

Neste capítulo será apresentado o histórico, os principais aspectos conceituais, as 

diferenças e semelhanças entre o ambiente rural e urbano e como estes interagem entre si, os 

objetivos e importância que a AU tem no desenvolvimento humano, uma visão geral da AU 

em alguns países e no Brasil, onde é citado o exemplo de Cuba e Belo Horizonte e como estes 

são bons exemplos de sucesso e para finalizar discutiremos o contexto político atual que se 

encontra a AU apresentando os caminhos que tomaram a legislação brasileira e quais são os 

principais marcos legais que contribuem para sua promoção. 

 

4.1 Histórico da Agricultura Urbana e Peri-Urbana 

 

 O ser humano sempre retirou da natureza os produtos necessários à sua alimentação 

para garantir sua sobrevivência biológica. Neste contexto, a agricultura surgiu quando a 

sociedade reuniu diversas condições históricas que permitiram a passagem da caça e colheita 

para uma economia predominantemente agrícola. As comunidades foram aperfeiçoando seus 

instrumentos até permitir que o plantio fosse viável em vários ecossistemas. Devido ao 

crescimento desordenado da população e a baixa disponibilidade de alimentos, os problemas 

de pobreza, desnutrição e fome se agravaram. Nos dias atuais, ainda estes problemas são uma 

das maiores preocupações (OLIVEIRA JR, 1989). 

Os primeiros sistemas de cultivo foram praticados próximos aos rios e teve início no 

período neolítico. E, expandiu de duas maneiras principais: sistemas pastorais e de cultivo de 

derrubada-queimada. Com o tempo, muitas evoluções separadas temporais e geograficamente 

foram criando diversos sistemas agrários (MAZOYER & ROUDART, 2010). 

Com a revolução industrial e suas descobertas técnico-científicas houve o crescimento 

das cidades. A população começou a migrar do espaço rural para o espaço urbano, por 

melhores condições de vida (Un-Habitat, 2004).  

A partir da segunda metade do século XX, o crescimento das regiões metropolitanas 

fez surgir novas demandas na sociedade, inclusive novos modos de produção agrícola 

adaptados às zonas urbanas. Segundo Castelo Branco e Alcântara (2010), a agricultura urbana 

e periurbana tomou impulso na América Latina, África e Ásiaem 1980. 
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No Brasil a AUP passou a fazer parte da política nacional de redução da pobreza e 

garantia de segurança alimentar. O governo federal, estadual e municipal financiava vários 

projetos de hortas comunitárias em todas as regiões brasileiras (CASTELO BRANCO & 

ALCÂNTARA, 2010). Isto nos evidencia que com o apoio de políticas públicas específicas 

em AU, que conjugada com a produção orgânica ganha mais impulso no combate à pobreza e 

a segurança alimentar da população urbanizada. 

Drescher (2000) destaca que “a produção orgânica de alimentos pode ser definida 

como uma estratégia induzida pela crise, que garante a sobrevivência do seguimento mais 

pobre da população”. A estratégia da produção orgânica nas cidades é, portanto, resultado de 

tradições e saberes de povos mais antigos, onde muitos aprenderam a produzir seu próprio 

alimento e foram passando os conhecimentos e as técnicas de cultivo de subsistência de 

geração em geração. 

Resumindo, segundo Smit et at (1996), existem quatro fatores que delinearam a forma 

de como a agricultura se apresenta nos grandes centros metropolitanos, são eles: (i) a revolução 

agrícola industrial; (ii) a rápida urbanização após a segunda guerra mundial, (iii) o crescimento 

da população de baixa renda; e (iv) a continuidade das práticas históricas. 

Em geral, diante desses fatores, temos um cenário de crise alimentar das populações 

pobres. Cabe ressaltar que as crises econômicas e alimentares não são os únicos motivos que 

impulsionaram o surgimento da AU. Existem cidades em que a AU tem evoluído fora do 

contexto de crises (DRESCHER, 2000), como são as iniciativas de hortas comunitárias em 

Brasília, que são experiências que corroboram com a importância da evolução da AU fora de 

um contexto de crise alimentar propriamente dita, como será demonstrado nos próximos 

capítulos. 

4.2 Definições de Agricultura Urbana 

 Devido à expressiva expansão da AU nas últimas décadas, muitas definições foram 

propostas na literatura sobre o tema (SMIT et al.,1996; MAUGEOT, 2000; MACHADO & 

MACHADO, 2002; SANTRANDREU & LOVO, 2007; RUAF s.d). Grande parte da 

população associa qualquer forma de agricultura somente ao meio rural esquecendo-se que há 

o cultivo de variadas espécies no interior das cidades. (MOUGEOT, 2000). Tal prática vem 

acontecendo desde a formação dos grandes centros urbanos e está presente na realidade de 

muitas cidades atualmente. 
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Segundo (MACHADO & MACHADO, 2002), a agricultura urbana está relacionada 

ao local onde ela é realizada, nos centros das cidades ou nas periferias (agricultura urbana e 

periurbana). Mas não podemos nos limitar a definir AU apenas em relação a sua localidade 

(dentro ou ao redor das cidades). Uma das principais referências sobre o tema é a publicação 

'Urban Agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities' (SMIT et al, 1996). Para os autores 

desta publicação a AU é compreendia como um setor da indústria e uma atividade econômica 

que vem evoluindo de maneira acelerada, beneficiando a economia e a segurança alimentar 

dos moradores que residem na área urbana das cidades. Estes definem a AU como:  

 
Uma indústria que produz processa e comercializa alimento e combustível, em 
resposta às demandas diárias dos consumidoresde uma cidade ou metrópole, em 
terras e águas dispersas pela área urbana e periurbana, aplicando métodos de 
produção intensiva, utilizando e reutilizando recursos naturais e resíduos urbanos, a 
fim de produzir uma diversidade de cultivos agrícolas e animais (SMIT et al., 1996). 

 

Segundo Santandreu e Lovo (2007), a AU concerne a campos variados, pois gera 

produtos de forma eficaz e sustentável para o autoconsumo, doação, troca ou comercialização,  

levando em consideração a diversidade cultural, social e toda a dinâmica das cidades desde a 

produção até a geração de serviços e renda. Destaca que a prática de AU promove a gestão 

urbana, social e ambiental das cidades trazendo a melhoria da qualidade de vida da população. 

 O conceito de AU ainda compreende as diferenças e semelhanças entre o urbano e o 

rural, abordando o tipo de agricultura praticada em cada lugar e suas características principais 

(Quadro 1).  

 
Quadro 1. Comparação das principais características entre agricultura rural e urbana 

AGRICULTURA RURAL AGRICULTURA URBANA 
Geralmente, praticada em propriedades rurais 
particulares relativamente distantes das cidades 
ou centros metropolitanos. 

Praticada em lotes urbanos públicos e privados, 
áreas ociosas, parques e praças dentro das 
cidades ou no entorno de centros metropolitanos. 

Função comercial em geral, embora se registre a 
importância da agricultura de subsistência. 

Função de subsistência, segurança alimentar, 
inclusão social ou comercial em pequena escala. 

Atividade patronal ou praticada com dedicação 
exclusiva do agricultor, embora se registre a 
multifuncionalidade da agricultura familiar 

Geralmente desenvolvida como atividade 
secundária com dedicação em tempo parcial, 
embora possam ocorrer casos com dedicação 
exclusiva. 

Geralmente são monoculturas em média ou 
grande escalas. 

Policulturas e sistemas agroflorestais em 
pequena escala de produção. 

Fonte: Modificado de NOLASCO, (2009) 
 

Segundo Mougeot (2000), os aspectos conceituais se baseiam no tipo de atividade 

econômica, localização ou área onde é praticada, escala do sistema de produção, tipos de 
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alimentos cultivados e destinação dos produtos; ou seja, a formulação do seu conceito está 

mais relacionada ao tipo de interação dos elementos espaciais.  

Os dois tipos de agricultura, rural e urbana, na verdade interagem e se complementam 

conforme vão se desenvolvendo. A figura 1 descreve alguns elementos de interação.  

 

 

Figura 1. Interação da agricultura urbana com outros elementos 

Fonte: Adaptado de Pessôa (2005) 

 

Cabe destacar que a AUP é uma alternativa de suma importância que atende as 

necessidades alimentares e ainda melhora o nível de renda criando oportunidades de emprego 

para a população, visto que a produção agrícola, mesmo em pequena escala requer mão-de-

obra para um trabalho mais intensivo. 

As definições mais atuais referentes à AU abrangem os elementos que constituem as 

etapas de produção, tipos de produtos, localização e também a diversidade de componentes e 

funções que são desempenhadas por tais atividades no meio urbano, respeitando os saberes e 

tradições locais acompanhados do aproveitamento dos recursos e insumos disponíveis.  
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A compreensão de destes elementos e a percepção de que pode haver práticas distintas 

tanto no meio rural como no urbano, é de suma importância para uma melhor identificação 

das necessidades de cada realidade. 

O que se deduz na literatura estudada é que atualmente ainda não há uma definição que 

consiga abordar todas as teorias e contextos existentes sobre a AU. A definição ainda está em 

construção, pois é um tema multidisciplinar e sua prática interfere nos setores econômico, 

social, ambiental e político. Ademais, existem diversos tipos de atores e realidades envolvidas. 

Nesse sentido é crucial destacar as contribuições, os elementos constituintes da AU e a forma 

que ela interage com os indivíduos. 

 

4.3 A Importância Estratégica da Agricultura Urbana 

O rápido crescimento demográfico, a crise econômica global e a migração da 

população do campo para as cidades fizeram com que houvesse um aumento das iniciativas 

de AU. Tal cenário, fez com que vários segmentos da sociedade adquirissem um novo olhar 

sobre as formas de produção. Atualmente estes sistemas e a distribuição dos alimentos não são 

totalmente seguros e confiáveis, este fato leva várias pessoas a tomarem a decisão de plantarem 

seus próprios alimentos ou boa parte deles. A sociedade percebeu o real potencial e os 

benefícios provenientes de práticas urbanas, que estimulam cada vez mais os países em 

desenvolvimento por constituir-se como um instrumento de desenvolvimento humano. 

Segundo declaração do MSD (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome) a AU visa o estímulo da produção de alimentos orgânicos nas cidades, aproveitamento 

de áreas ociosas, criação de pequenos animais e criação de mini agroindústrias. O que se espera 

com a intervenção de projetos e programas governamentais é que haja uma melhoria na 

alimentação e nutrição das pessoas envolvidas, melhoria no abastecimento alimentar, inclusão 

social, geração de trabalho, renda e estímulo à cidadania. 

Para (PINTO, 2007), a prática de AU é importante porque é uma ferramenta de 

desenvolvimento sustentável para as cidades. A AU é uma atividade que possui diversas 

finalidades e este é um de seus principais atributos. Pelos governos, pode ser vista como uma 

prática que é parte da solução para problemas de segurança alimentar e que, de certa forma, 

beneficia a todos os setores da sociedade. 

A AU produz alimentos de qualidade para segurança alimentar, contribui para o 

aumento da biodiversidade local devido às várias culturas cultivadas sem utilização de nenhum 
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tipo agrotóxicos químico sintético no cultivo, os materiais não orgânicos são reaproveitados 

como materiais na manutenção da horta, os resíduos orgânicos são reciclados como adubos 

em compostagens, os espaços ociosos são melhor aproveitados onde havia o acúmulo de 

entulhos, a educação ambiental é fortalecida através da sensibilização e conscientização da 

população, o desenvolvimento humano é estimulado pela troca de experiências, ocorre a 

geração de emprego e renda nos locais que visam à produção em escala comercial e contribui 

para a melhoria da qualidade de vida.  

 

4.4 Panorama da Agricultura Urbana no Mundo e no Brasil 

Civilizações antigas desenvolveram sistemas agrícolas urbanos para sustentar as 

cidades. No cenário atual, com ares de novidade, a AU vem ganhando destaque no âmbito de 

das políticas de governos e nas mídias sociais. Governos locais, regionais e nacionais têm 

trabalhado para criar programas de AU visando à segurança alimentar e nutricional da 

população pobre, a geração de emprego e renda provindos da comercialização da produção. 

O percentual de agricultores urbanos é significativo em distintos contextos 

econômicos, em diferentes cidades, países e continentes (Quadro 2).  

 

Quadro 2: Predominância de agricultura urbana em cidades selecionadas 

Continente País Observações 

África 

Kongo 80% das famílias em Libreville estão envolvidas em horticultura 

Tanzânia  68% das famílias em seis (6) cidades estão envolvidas com AU 

Moçambique 37% dos domicílios urbanos produzem alimentos 

Ásia 
Fiji 40% das famílias de Surva estão envolvidas com horticultura 

Nepal 37% dos domicílios urbanos de Kathmandu cultivam hortas 

Oceania Papua-Nova Guiné 80% dos domicílios em Port Moresby produzem alimentos 

Europa Rússia 65% das famílias em Moscou praticavam AU em 1991 

América do Norte Estados Unidos 25% das famílias trabalham com AU 

Fonte: Modificado de PESSÔA (2005) 

 

A AU é uma prática que está se expandindo. Segundo Jacobi et at, (1999), o continente 

africano apresenta experiências de sucesso, por exemplo, na Tanzânia, a AU produz alimentos 

para suprir as necessidades alimentares das famílias, além de gerar emprego e renda.  
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No Brasil diversos projetos voltados à AU estão em andamento, com apoio ou não 

governamental. Essas experiências ainda carecem de relatos de ações e avaliações dos 

resultados. 

 

A agricultura urbana tem sido notada presente em vários municípios brasileiros. 
Muitas vezes em iniciativas individuais e isoladas, não descritas na literatura, 
ficando assim sem o devido registro. Verifica-se que nos últimos anos o assunto tem 
circulado nas rodas políticas e científicas, onde começam a surgir projetos e relatos 
sobre suas práticas nos municípios brasileiros. (NOLASCO 2004). 

 

 Santandreu e Lovo (2007), na pesquisa financiada pelo MDS intitulada “Panorama da 

agricultura urbana e periurbana no Brasil e diretrizes políticas para sua promoção”, esses 

autores traçaram um diagnóstico da AU e AUP no Brasil. Foram identificadas 365 iniciativas, 

onde a produção vegetal é a mais frequente, sendo os produtos destinados para o autoconsumo, 

trocas, doações e comercialização. As capitais das regiões metropolitanas abrangem 

aproximadamente 75% das experiências relatadas em AU; isto se deve ao fato da elevada 

porcentagem de urbanização. Neste contexto, as organizações que vêm se empenhando para a 

consolidação da AU têm em comum a promoção do desenvolvimento sustentável nas 

principais cidades brasileiras. 

Entretanto, a AU apresenta uma variedade de atividades devido ao caráter diferenciado 

de cada experiência, onde cada uma possui sua singularidade e características próprias 

(Quadro 3). 

 

Quadro 3. Principais tipos de atividades econômicas na AU 

TIPOS CARACTERÍSTICAS 

Produção 
Geralmente hortaliças, plantas medicinais, mudas e  
animais de pequeno e médio porte; mas, também animais 
de grande porte, agroextrativismo, húmus e sementes.  

Transformação Artesanal em agroindústria familiar ou comunitária 

Comercialização Mercados institucionais, formais e informais 

Autoconsumo Trocas e doações 

Serviços Assessoria, capacitação, pesquisa, novas tecnologias 

Fonte: Adaptado de O'REILLY (2014) 

 

Santandreu e Lovo (2007) destacaram a região metropolitana de Brasília com a maior 

quantidade de iniciativas, tanto na produção vegetal e animal como na comercialização (Figura 

2). 
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Figura 2. Quantidade de iniciativas por tipo de atividade de AUP desenvolvida das nas 11 regiões estudadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: SANTANDREU & LOVO (2007) 
Legenda: PV= Produção Vegetal; PA= Produção Animal; PI= Produção de Insumos; C= Comercialização; T= 
Transformação; S= Serviços 

 

A AU é praticada em diversos tipos de realidades. Isso evidencia o crescente interesse 

da população por esta prática. 

 

4.4.1 Agricultura urbana em Cuba 

A agricultura urbana em Cuba é relatada como um caso de sucesso. A implantação e 

organização nas atividades de AU em Havana, capital de Cuba, faz parte do programa nacional 

de agricultura urbana desenvolvido no país, com o apoio do Ministério da Agricultura. 

Gonzáles Novo e Merzthal (2007) relatam que no início da década de 1990, Cuba passou por 

grave crise econômica relacionada à queda do bloco soviético. Este período foi marcado pela 

insegurança alimentar e o surgimento de doenças e epidemias na população. Com tal situação, 

o governo investiu no resgate da agricultura tradicional em várias cidades, principalmente em 

Havana, onde residia a maior parte da população. 

O governo cubano criou o Grupo Nacional de Agricultura Urbana (GNAU), que 

executa atividades através de diferentes subprogramas. Pesquisadores e produtores regionais 

assumiram o compromisso de desenvolver estratégias para recuperar a capacidade de produção 

alimentar unido à sustentabilidade.  (LOPES & LOPES, 2012). 

Na busca por alternativas de base ecológica, se fez necessário: criar e adequar leis 

relativas ao uso de agrotóxicos, o que levou à restrição de seu uso; uso intensivo da matéria 

orgânica produzida pela população; construção de mercados de produtores; criação de centros 

de pesquisas, capacitação e fomento voltados para o cultivo na cidade; elaboração de objetivos 
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e metas anuais para cada cidade; assistência técnica prestada por especialistas do GNAU, além 

de palestras e cursos para os produtores agrícolas (GONZALÉS NOVO & MERZTHAL, 

2007). Essas alternativas foram de suma importância para o desenvolvimento da AU, 

abrangendo estímulos socioeconômico, ambiental e político das cidades de Cuba. 

A principal atividade é a produção de hortaliças e condimentos frescos, realizada desde 

o início do processo de AU em Cuba. Deve-se destacar a importância dessa modalidade de 

AU que contribui de maneira relevante para a recuperação do acervo hortícola cubano 

(MINAG, 2000). Hortas intensivas e organopônicos produzem mais de três (3) milhões de 

toneladas de verduras por ano (Figura 3). 

Os agrosistemas urbanos de Cuba passaram por uma transição real da agricultura 

convencional para os sistemas de bases ecológicas, com a criação de nova consciência que 

valoriza seus significados tanto em termos socioeconômicos como ambientais. O sucesso do 

sistema de AU deve principalmente a vontade política com a criação de programas e projetos 

que facilitaram o acesso a recursos de toda ordem, assistência técnica, regularização do uso do 

espaço público e insumos (GALANT, 2002). 

Em Cuba, o sucesso do desenvolvimento da AU deu-se primeiramente por causa dos 

importantes atores sociais diretamente envolvidos em solucionar a crise alimentar no combate 

à fome. A organização e a mobilização da sociedade juntamente com o poder público são 

imprescindíveis, pois com o trabalho conjunto é possível desenvolver políticas apropriadas e 

estratégias de apoio.  

   

Figura 3: Horta Organopônica em Havana  Figura 4: Canteiros de Havana 
Fonte: Revista de Agricultura Urbana, 2015        Fonte: Diário Liberdade,2015 

 

4.4.2 Agricultura urbana em Belo Horizonte 
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 A AU é uma prática que ocorre em todas as cidades da região metropolitana de Belo 

Horizonte, principalmente voltada para o consumo familiar das populações de media e baixa 

renda. Em 1990, a AU passou a ser reconhecida pelo governo municipal como uma ferramenta 

de desenvolvimento local. As iniciativas existentes são produções familiares ou comunitárias, 

desenvolvidas espontaneamente com base nos conhecimentos e saberes da população de 

origem rural (LARA & ALMEIDA, 2008). 

Belo Horizonte já se encontra bem avançada no que se refere ao reconhecimento e 

legitimação da AU. Com a criação Lei nº 10.255/2011, foi a primeira cidade, capital e centro 

metropolitano a ter uma política municipal de abastecimento articulada com a política urbana 

voltadas para a segurança alimentar e nutricional da população em bases sustentáveis. 

Desde 2006, Belo Horizonte conta com o Programa Global Cidades Cultivando para o 

Futuro, que é dirigido internacionalmente pela RUAF, coordenado pela Prefeitura Municipal 

e pela ONG Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas e tem como objetivos a redução 

da pobreza, promoção da segurança alimentar, planejamento participativo, gestão e 

planejamento da cidade e organização dos agricultores urbanos.  

A cidade de Belo Horizonte conta também com outros três importantes marcos legais: 

No 332/2009, que relata sobre os cadastros de habitação de lotes vagos do município; No 

274/2009, que institui a Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana; e, No 555/2009, 

que autoriza o Executivo a criar e implementar o Programa BH Pomar (COUTINHO, 2010). 

 Segundo Coutinho (2010), o Programa Centro de Vivência Agroecológica (CEVAE), 

criado a partir do convênio com a ONG Rede, que atua tanto no meio rural como no urbano. 

O princípio básico do programa é o uso de metodologias em que a população participa de todas 

as etapas do processo de desenvolvimento. São realizadas oficinas e cursos voltados para 

educação ambiental, presta assistência técnica as hortas e pomares, recuperam áreas 

degradadas, realizam feiras, entre outras atividades (figuras 6 e 7). 

 Segundo Lara e Almeida (2008) o movimentos sociais, articulações e conselhos 

desempenham um importante papel no debate da AU. Há cinco anos a Articulação 

Metropolitana de Agricultura Urbana (AMAU), formada por grupos de agricultores e 

instituições da sociedade civil, discutem e apóiam as iniciativas de AU em Belo Horizonte e 

em outras cidades metropolitanas. 

 Os vínculos criados entre a sociedade civil e as diversas esferas do governo consolidam 

os espaços para diálogos. Através das diversas discussões é possível propor mudanças nas 
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políticas sociais e urbanas, com base na construção coletiva de planejamentos de gestão 

participativa (Figuras 7 e 8). 

 

    

Figura 5 e 6: Horta Comunitária Sete Lagoas-MG 

Fonte: Islã, 2015  

    

Figura 7: Horta Escolar em BH                            Figura 8: Crianças do Programa Hortas Escolares de BH  
Fonte: Revista Ecológico, 2015     Fonte: Jornal Edição do Brasil, 2015 
  

4.4.3 Políticas públicas e a agricultura urbana no Brasil 

 
 A AU é praticada em todo o Brasil, com suas características peculiares e diversidade 

de contextos, e existe potencial de expandir-se e estabelecer-se como atividade principal de 

uma parcela importante da população urbana.  

A AU é uma atividade multidisciplinar que se apresenta com um espaço privilegiado 

para a prática da cidadania, democracia e participação popular, que requer apoio institucional, 

governamental e da sociedade civil organizada, para um futuro mais sustentável do país. 

 O potencial de contribuição da AU verifica-se em termos sociais, ambientais e 

urbanísticos. O poder público deve estar presente, pois ele é essencial para a visão e o 

entendimento mais amplo desta temática; portanto, faz-se necessário compreender os 
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caminhos da legislação brasileira, quais são os marcos legais que atualmente contribuem para 

a promoção da AU. 

 O Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257/2001, importante para o estabelecimento 

da ordem pública e interesse social, reconhece que o Estado como agente responsável pelo 

planejamento urbano em prol do bem-estar coletivo, segurança e equilíbrio ecológico, 

permitindo a participação popular nos processos de planejamento. Esta lei representa uma 

evolução nas normas jurídicas sobre o planejamento territorial, principalmente com a criação 

de diretrizes para ordenamento urbano e a gestão democrática da cidade. 

 No âmbito do MDS, destaca-se a agenda da segurança alimentar e nutricional, com 

suas políticas importantes para o desenvolvimento da AU, a saber: o Programa Fome Zero que 

visa combater a fome e suas causas estruturais; a criação do Ministério de Segurança Alimentar 

em 2005; criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) em 

2006, que foi instituído pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem o 

objetivo de assegurar o direito humano a uma alimentação adequada; recriação do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), que viabiliza a 

institucionalização da AUP (com representações em todos os Ministérios e na sociedade civil); 

a instalação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) que é 

responsável pela articulação e integração dos órgãos e entidades da administração pública; 

elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PANSAN 20012-2015). 

 Ainda, deve-se ressaltar o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana desenvolvido 

pelo MSD que incentiva e apoia financeiramente “ações comunitárias que garantem a 

segurança alimentar e nutricional de famílias pobres” em parcerias com o Estado, instituições 

e ONG’s por meio de convênios (MDS, 2007).  

Desde 2004, portanto, o MDS conduz a construção da política nacional de AU, criando 

importantes instrumentos como os Centros de Apoio da AU (CAAUP) em 14 regiões 

metropolitanas, amparado pelas políticas de Segurança Alimentar e Nutricional – (SAN). 

Para se ter avanços mais significativos em nível nacional, para o reconhecimento das 

potencialidades e multi-funcionalidade da AUP é fundamental que se estabeleça um possível 

diálogo entre as leis e programas citados com outras linhas temáticas, como a Política Nacional 

de Reforma Agrária (PNRA), Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Política 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), Política Nacional de Educação 

(PNE), Política Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA).  
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Esse diálogo dará orientações para a tomada de decisões e escolhas das melhores 

alternativas, tanto no âmbito público como no coletivo. 

 

Ainda que as práticas agrícolas não sejam uma atividade recente para os citadinos, 
somente por volta do ano 2000 a agricultura urbana e periurbana passou a ser vista 
como uma atividade específica e multifuncional, graças à intervenção dos diversos 
programas internacionais, que foram gradualmente acompanhados de mudanças 
realizadas pelos governos locais (COVARRUBIAS, 2011). 

 

 Poucos Estados e cidades reconhecem a importância que a AU através de leis 

específicas.  Santandreu e Lovo (2007) destacam que as regiões sul e sudeste contam com o 

maior número de municípios com legislação específica de AUP aprovada ou em processo de 

aprovação, com destaque os estados de Minas Gerais e São Paulo. O Estado pioneiro é Minas 

Gerais, com a Lei Estadual nº 15.973/2006, que regulamenta a Política de Apoio à Agricultura 

Urbana estadual. O Programa de Agricultura Urbana e Periurbana (PROAURP) está presente 

no Plano Diretor Estratégico do Estado de São Paulo.  

 Em outros municípios sem leis específicas, o assunto é tratado através de seminários 

com a presença de pesquisadores, técnicos de instituições de pesquisa e financiamento e 

lideranças comunitárias (ARRUDA, 2006). 

 Por fim, é válido concordar com a declaração de Santrandreu e Lovo (2007) de que o 

estabelecimento de marcos legais específicos em AU ainda é um fenômeno muito recente, 

sendo necessários estudos mais aprofundados para revelar o verdadeiro cenário que se 

encontram as políticas públicas que promovam e apoiem o desenvolvimento da AU no Brasil. 
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4.5 SUSTENTABILIADE AGROURBANA 

 

 Neste capítulo são apresentadas as potencialidades e fragilidades das hortas urbanas 

comunitárias e como elas podem promover a sustentabilidade nas cidades por meio de 

programas de AU que interagem o planejamento urbano. 

4.5.1 Noções de Sustentabilidade 

A noção de sustentabilidade está em evolução; não obstante, pelo menos duas origens 

do termo podem ser destacadas. O primeiro conceito está ligado à dimensão econômica, onde 

o padrão de produção e consumo que suporta o crescimento acelerado de alguns países 

desenvolvidos parece não ser mais infinito. O primeiro conceito de sustentabilidade surge da 

noção de finitude dos recursos naturais, principalmente dos recursos naturais não renováveis. 

E, o segundo conceito é referente à resiliência, ou a capacidade de recuperação dos 

ecossistemas em frente às perturbações antrópicas ou naturais. 

 Segundo o Relatório Brundtland (1987), o desenvolvimento sustentável é aquele que 

satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades.  

O conceito de sustentabilidade abrange, também, as estratégias de integração do 

desenvolvimento local, a questão ambiental e o respeito a condição humana e o bem estar 

social (AJARA, 2003 apud ARRUDA, 2011). 

  

4.5.2 A Horta Urbana 

 Horta é o local onde é cultivado hortaliças, ervas medicinais e aromáticas, plantas ou 

árvores frutíferas, etc. Geralmente as hortas são feitas nos quintais das casas, nos terrenos das 

cidades, podem ser instaladas também em vasos, caixas, garrafas e vários outros materiais 

(EMBRAPA, 2009). 

As hortas são de vários tipos. Em geral, sua caracterização depende do tamanho do 

espaço ocupado, número e dos tipos de hortaliças cultivadas. E, podem ter vários objetivos: a 

produção para comercialização e geração de renda, autoconsumo dos alimentos, educativos, 

terapêutica ou lazer para pessoas de todas as faixas etárias. As hortas podem ser classificadas 

em (Embrapa, 2009): 
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 Horta Institucional: serve para o enriquecimento da alimentação das pessoas que trabalham 

no local, promover atividade de lazer e integração dos funcionários ou frequentadores. São 

instaladas em empresas, instituições de caridade, fábricas, hospitais, etc. 

 Horta Escolar: usada para fins educacionais, recreativos e complemento da merenda. 

Encontra-se, na maioria das vezes, em espaços que a escola não fazia mais uso. 

 Horta Comercial: principal fonte de renda monetária do agricultor ou apenas complemento 

para a renda. 

 Horta Comunitária: conduzida por pessoas e famílias que moram nas proximidades ou que 

são pertencentes a uma associação. Em geral, é instalada em local de uso coletivo ou em 

terrenos públicos ociosos. Em alguns casos, o excedente da produção é comercializado ou 

trocado por outros alimentos e produtos. 

 Horta Urbana: visa à produção para consumo próprio ou comercialização em pequena 

escala. Localizada nas áreas urbanas ou Peri-urbanas, nos quintais ou terrenos que ainda não 

foram ocupados por edificações.  

 Hortas Agroflorestais: visam o redesenho e o enriquecimento dos sistemas produtivos com 

elementos arbustivos e arbóreos, frutíferas ou não. Geralmente localizadas em espaços mais 

amplos das casas, quintais, terrenos ou áreas públicas das cidades.   

 

4.5.3 Potencialidade e Fragilidades da Agricultura Urbana 

 

 A AU ainda pouco reconhecida como atividade urbana importante, sendo muitas vezes 

tratada com repulsa por pessoas que declaram que o meio rural não deve adentrar o meio 

urbano. Entretanto, os relatos de experiências existentes nos mostram que há inúmeros 

benefícios socioeconômicos e ambientais gerados por esta atividade no meio urbano (Quadro 

4). 
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Quadro 4: Benefícios gerados pelas hortas comunitárias 

Ambiental Social Econômica 

Educação Ambiental, 
reciclagem do lixo seco e 

orgânico 

Valorização de culturas e 
saberes locais, senso de 

identidade e pertencimento, 
troca de experiências com 
outros grupos, criação de 

vínculos afetivos e 
solidários. 

Comercialização, micronegócios. 

Recuperação de áreas 
degradadas, melhoria da 

paisagem urbana, conservação 
do solo urbano 

Participação popular em 
decisões comunitárias 

Geração de emprego e renda. 

Aumento de alimentos 
biodiversos produzidos sem 

agrotóxicos 

Educação ambiental e 
nutricional, Segurança 
alimentar, melhoria de 

hábitos alimentares 

Redução das despesas com 
alimentação e saúde 

Redução da emissão de CO2 Saúde e bem-estar 
Redução dos custos com 

transporte 
Fonte: Adaptado de COVARRUBIAS, 2011 e CASTELO BRANCO & ALCÂNTARA, 2011. 

 

Os benefícios da AU mostram o potencial para contribuir na construção de uma cidade 

mais sustentável. Por meio da educação ambiental podemos sensibilizar e conscientizar as 

pessoas sobre os problemas ambientais (lixo1, biodioversidade2). 

A AU não é apenas o plantio de espécies destinadas à alimentação (Machado & 

Machado, 2002); mas, na AU todos os elementos estão ligados ao manejo da paisagem. 

A união de diversos fatores resulta na melhoria da paisagem, com a diminuição dos terrenos 

abandonados, tornando o ambiente saudável e agradável para o convívio comunitário. 

A necessidade de redução da emissão de gases de efeito estufa, principalmente devido 

ao uso combustíveis fósseis, nos faz pensar em formas alternativas para a redução da emissão 

de CO2 e nos gastos com transportes de alimentos. A AU atua no sequestro e redução da 

emissão gases do efeito estufa, além de facilitar o acesso aos alimentos frescos e livres de 

agrotóxicos. 

A dimensão social da AU está diretamente ligada à alternativa de geração de empregos 

e renda; contudo, as repercussões positivas estendem-se à criação de vínculos afetivos que 

                                                
1O lixo urbano deve ser tratado e destinado de maneira correta; mas, muitas vezes, encontra-se depositado em 
erosões. Os resíduos sólidos devem ser reduzidos, reusados e reciclados tornando-os um recurso econômico. 
 
2  O aumento da biodiversidade amplia as interações ecológicas. No solo, aumenta a disponibilidade de nutrientes 
e, em consequência, aumento da fertilidade. No sistema aéreo, as plantas contribuem para a melhoria do 
microclima. 
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permitem a troca de experiências com diversos grupos, o que resulta na valorização de saberes 

e culturas locais. Como atividade de terapia e lazer, constrói-se vínculos de pertencimento que 

colabora sobremaneira com sua saúde e bem-estar.  

A AU pode ser utilizada como instrumento estratégico para melhoria da segurança 

alimentar de famílias pobres. Os alimentos cultivados contribuem também para a melhoria da 

qualidade alimentar e nutricional, mudando hábitos alimentares de famílias 

(COVARRUBIAS, 2011). 

 A AU pode propiciar benefícios diversificados, e a mensuração de tais benefícios se 

apresenta ainda como um campo de pesquisas (CASTELO BRANCO & ALCÂNTARA, 

2011). 

 A AU enfrenta diversas dificuldades, as principais dificuldades encontradas são o 

acesso a água, assistência técnica, a falta de políticas públicas específicas e financiamento 

(Quadro 5).  

 

Quadro 5: Principais dificuldades encontradas por agricultores urbanos 

Dificuldades Ambientais 

Qualidade e acesso à água, solo poluído ou infértil, limitação de espaço para cultivo. 

Dificuldades Sociais 

Falta de tempo organização e compromisso dos participantes, assistência técnica insuficiente, Mão 

de obra qualificada, acesso à insumos, inconstância ou “morte” dos projetos, rega na época de seca,  

dificuldade de aceitar mudanças, local efetivo para guardar insumos e ferramentas, produção 

insuficiente para o consumo de toda a família, vandalismo. 

Dificuldades Políticas 

Falta de políticas públicas específicas em AU, falta de apoio governamental e institucional, 

crescimento demográfico, falta de compromisso com os parceiros, burocracia para liberação de 

recursos. 

Dificuldades Técnicas 

Controle de pragas e doenças, limitados conhecimentos sobre compostagem e manejo do solo , 

capacitação de mão de obra. 

Dificuldades Econômicas 

Comercialização dos produtos, falta de capital e financiamentos, custo elevado dos insumos, custo 

elevado de materiais para manejo e proteção, gastos com capacitação. 

Fonte: Adaptado de ALMEIDA, 2004; CASTELO BRANCO & ALCÂNTARA, 2011. 
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As dificuldades afetam tanto os agricultores urbanos como também os consumidores, 

principalmente quando se refere à participação ativa da comunidade na gestão dos projetos. 

Deve-se destacar ainda, entre as dificuldades, a necessária superação da falta de compreensão 

do poder público e da sociedade sobre o real potencial da AU.  

Campanhas de divulgação da importância dessa prática para a melhoria da qualidade 

de vida, em todos os seus aspectos, podem auxiliar na minimização dos problemas que a AU 

enfrenta para sua popularização nos centros metropolitanos.   

 

4.5.4 A Horta e a Sustentabilidade Urbana 

  

 A AU é um instrumento de promoção do desenvolvimento urbano sustentável, 

considerando que o objetivo principal do planejamento é criar cidades onde o respeito à 

cidadania e os usos dos recursos naturais são livres de conflitos (DRESCHER, 2000). 

 Nas zonas mais desfavorecidas estão sendo criadas hortas comunitárias como 

alternativas para a solução de problemas sociais (FERRIS et al. 2001 apud ABREU 2012).  

 As hortas têm efeitos terapêuticos, podem ser vistas como meios para a recuperação da 

saúde física e mental das pessoas. A AU é considerada como uma fonte para recarregar as 

energias e restabelecer o equilíbrio emocional. O contato com a natureza tem funções de 

terapia e bem-estar; portanto, é uma necessidade existencial (BOUKHARAEVA et al, 2005). 

 As hortas urbanas comunitárias criadas de maneira sustentável podem não ser a única 

solução dos problemas ambientais, mas contribuem para a vivência em um ambiente melhor 

e mais dinâmico. 

 

A agricultura urbana em longo prazo pode parecer sustentável, especialmente 
quando seu potencial multifuncional é reconhecido e desenvolvido plenamente. A 
sustentabilidade da agricultura urbana parece fortemente relacionada às suas 
contribuições para o desenvolvimento de uma cidade sustentável, isto é, inclusiva 
com segurança alimentar e nutricional, produtiva e ambientalmente saudável 
(ARRUDA, 2007). 
 

Neste sentido, vemos que a AU é uma atividade sustentável. As hortas urbanas são 

adaptadas às diferentes realidades socioeconômicas, ambientais e políticas, ao longo do tempo.  

4.5.5 Hortas Comunitárias e o Planejamento Urbano 
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Atualmente, o estudo dos problemas urbanos exige a mudança de paradigmas, a visão 

sistêmica e holística que integra o sistema urbano com outros sistemas externos.  

A Agenda 21, documento resultante da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 1992, no seu 

capítulo 7, destaca o planejamento e ordenamento do uso do solo como aspectos essenciais 

para a promoção do desenvolvimento urbano sustentável. É neste contexto que podem ser 

inseridos os projetos de hortas comunitárias. 

De fato, a integração da agricultura no “ecossistema urbano” se dá em diferentes níveis 

(MACHADO & MACHADO, 2002), e ainda está em processo de expansão e 

amadurecimento, embora a AU seja considerada como um “fenômeno mundial” (MAUGEOT, 

2001), que passa a ter apoio de órgãos governamentais nos processos de desenvolvimento 

sustentável das cidades e da sociedade. 

 Os ecossistemas urbanos são caracterizados por uma combinação de estruturas 

construídas e ausência dos elementos naturais. A propensão à diminuição da biodiversidade 

pode ser compensada com uma política de reflorestamento dos parques e jardins urbanos com 

árvores nativas e frutíferas (SANTANDREAU et al., 2002). 

 Zeew et al(2000) ressaltam que raramente o planejamento urbano integra projetos de 

AU.  Para a promoção da sustentabilidade no meio urbano é fundamental que o planejamento 

aborde aspectos socioeconômicos e ambientais, inclusive a segurança alimentar das 

populações mais vulneráveis. 

 
É necessário que as cidades desenvolvam planos para aumentar a produção local, 
urbana e periurbana, de alimentos e se tornem mais independentes do modelo 
agrícola alimentar tipo “supermercado” altamente capitalizado e intensivo em 
energia, agrotóxicos e recursos importados (ZEEUW et al, 2000).  

 

Alguns anos depois da declaração de Zeew et al(2000), Vinholi e Martins (2012) 

destacam que algumas cidades já começaram a desenvolver projetos de AU com o apoio 

governamental. 

Como estratégia de planejamento urbano sustentável, algumas cidades brasileiras 
recentemente têm desenvolvido projetos de fomento à prática de agricultura urbana 
em diversas comunidades, em alguns casos com oapoio do poder público (VINHOLI 
& MARTINS, 2012). 
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A AU possui potencial para contribuir para a melhoria da sustentabilidade das cidades; 

mas, o desafio e a dúvida são se as cidades irão transformar o sistema mais sustentável 

proporcionando oportunidades de produção de alimentos saudáveis (O’Reily, 2014).  

Coutinho (2010) destaca que não podemos afirmar serem todas as experiências de AU 

sustentáveis; isto seria “uma generalização idealizada da prática e de seus produtores, que 

desconsidera a entrada maciça de tecnologias convencionais do campo de onde se originam 

parte dos envolvidos diretamente com AU”.  

Neste contexto, a AU vem demonstrando a capacidade de desempenhar importante 

papel na diversificação e fortalecimento de estratégias de planejamento e administração das 

cidades (MACHADO & MACHADO, 2002; AQUINO & ASSIS, 2007).  

 

O desenvolvimento urbano sustentável implica uma nova forma de olhar para os 
problemas das cidades e novas lógicas de concepção e condução dos processos de 
planejamento. Toda ação de intervenção deverá partir de uma visão sistêmica e 
integrada do desenvolvimento das cidades, envolvendo a comunidade e procurando 
soluções com múltiplos impactos, promovendo a eficácia e a eficiência na utilização 
dos recursos e procurando aprender com outras experiências já realizadas noutros 
locais (PINTO, 2007). 

 

Reconhecer a importância da AU no planejamento das cidades, transformando locais 

ociosos em ambientes de produção de alimentos saudáveis, aproveitando as oportunidades 

para a melhoria da segurança alimentar, geração de empregos, aumento da renda e qualidade 

de vida é fundamental para a promoção do desenvolvimento sustentável.  
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4.6 AGRICULTURA URBANA NO DISTRITO FEDERAL 

 Nesta seção, apresentamos o histórico e o contexto político da AU no DF. 

4.6.1 Histórico da Agricultura Urbana no DF 

 

 Historicamente, a ocupação urbana do Distrito Federal foi planejada, principalmente o 

plano piloto, que constitui a região administrativa número 1 – RA – Brasília.  

Mas, considerando o todo do Distrito Federal, pode-se dizer que o território também é 

marcado por formas não planejadas de ocupação dos espaços, em terras privadas e públicas, 

estimuladas pela especulação imobiliária, processos de grilagem e ocupações irregulares de 

áreas públicas. Em Brasília, na RA I, a ocupação irregular de áreas públicas é constatada nos 

setores comerciais e residenciais. 

Deste modo, o desenvolvimento da AU no DF, como em outros espaços urbanos onde 

a especulação imobiliária é forte, ela ainda encontra dificuldades de toda ordem para se tornar 

um componente socioambiental importante do planejamento territorial urbano, sendo encarada 

de importância secundária, senão irrelevante, para o poder público, quando comparada com 

outros investimentos de maior repercussão, como grandes eventos internacionais já realizados. 

 Santandreu e Lovo (2007) traçaram o perfil da AU no DF e constataram que 95% das 

iniciativas produzem para o autoconsumo e venda dos excedentes, cujo principal destino é a 

Central de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA-DF). Naquela época constatou que 

nenhum agricultor urbano recebia apoio governamental ou institucional.  

 Em 2012, a AU brasiliense é impulsionada com a realização do III Seminário Latino-

Americano e Caribenho de Agricultura Urbana, realizado no mês de novembro. Os principais 

objetivos são promover a troca de experiências e saberes sobre a produção de alimentos nas 

cidades e elaborar diretrizes para a regulamentação da atividade (INSTITUTO PÓLIS, 2012). 

 Atualmente a EMATER-DF (Empresa de Assistência Técnica do Distrito Federal) 

desenvolve um programa de apoio à AU, fomentando projetos de hortas comunitárias e 

escolares, oferecendo capacitação e acompanhamento técnico na instalação de unidades 

produtivas. 

 Brasília oferece áreas para inúmeros usos, no entanto, a demanda da AU por espaços 

públicos enfrenta diversos conflitos. A AU necessita de um espaço físico fixo para a execução 
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de suas atividades e, é neste cenário que se insere a discussão sobre o planejamento urbano 

sustentável.  

 Os princípios da legislação ambiental e do direito a democratização do uso do espaço 

público das cidades podem contribuir para a inclusão da AU no planejamento de ocupação do 

território urbano. As diretrizes normativas, planos, programas e projetos voltados para as 

atividades de AU carecem de regulamentação da legislação específica do DF.. 

 

4.6.2 Política de Agricultura Urbana no DF 

 

 No Distrito Federal a legislação encontra-se em estágio avançado se comparada a 

outras cidades no mesmo processo. Atualmente possui a Lei nº 4.772/12, que dispõe sobre as 

diretrizes para as políticas de apoio à agricultura urbana e periurbana, porém ainda não está 

regulamentada. 

 Cabe destacar também que o Governo do Distrito Federal há alguns anos atrás criou a 

lei 1.825/98 de apoio às atividades de produção, verticalização e comercialização da produção 

agrícola urbana. O Programa de Verticalização da Pequena Produção Agrícola do DF 

(PROVE) estabelecia normas de tratamento diferenciado e simplificado à Unidade Familiar 

de Processamento Agroindustrial (UFPA) e fornecia incentivos financeiros. Esta lei foi 

revogada pela 2.499/99, esta mudou o foco para apoiar o agronegócio.  

 Em 2015, no dia 16 de maio, foi o encontro de “Planejamento do Grupo de Trabalho 

de AU em Brasília”, organizado pelo Movimento Nossa Brasília, que contou com a 

participação da sociedade civil, empresas, universidades e representantes do governo para 

discutirem os projetos e os desafios de tornar Brasília uma cidade mais justa e sustentável; 

quando foi elaborada uma “carta compromisso” que visa a regulamentação da Lei nº 4.772/12 

e a criação de indicadores e divulgação de dados sobre políticas públicas.   

A AU no Distrito Federal é uma atividade incipiente, mas que vem sendo cada vez 

mais valorizada, ocupando espaços ociosos com jardins, pomares, canteiros de ervas e as 

hortas comunitárias, com a função de produzir alimentos orgânicos e melhorar a qualidade de 

vida da população. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados deste trabalho. Aqui consta a 

história das iniciativas e suas principais características, também, apresentamos os perfis dos 

representantes e dos participantes das hortas estudadas. Finalmente, apresentamos a visão dos 

agricultores urbanos sobre o tema. No total, foram analisadas sete (7) hortas urbanas na Região 

Administrativa de Brasília (RA I), no Plano Piloto, cinco (5) na Asa Sul e duas (2) na Asa 

Norte.  

5.1 Hortas Urbanas de Brasília 

 

Segundo a AGAU-DF, no evento “Planejamento do Grupo de Trabalho Sobre 

Agricultura Urbana, atualmente o Distrito Federal conta com cerca de 27 hortas comunitárias 

e este número continua crescendo exponencialmente.  

O trabalho da Organização das Nações Unidas “Urban Agriculture: food, job and 

sustainable cities” que fez uma vasta revisão sobre a AU pelo mundo, revelou que homens e 

mulheres de baixa renda, que compõe a maior parte dos agricultores urbanos, realizam o 

cultivo com o objetivo de garantir a segurança alimentar de suas famílias e ampliar seus 

rendimentos financeiros, e para tal, utilizam áreas que não lhes pertencem para a prática de 

AU em pequena escala (SMIT et al, 1996). Este perfil não condiz com os resultados obtidos 

nesta pesquisa como será visto a seguir. 

5.1.1 Horta 416 Norte 

 Com o desejo de transformar o espaço urbano, a moradora da quadra Alda Duarte, 

decidiu criar canteiros nos espaços públicos da vizinhança com o plantio de hortaliças. Por 

meio das redes sociais encontrou outras pessoas e coletivos que praticavam a AU no Distrito 

Federal. Motivada com as outras iniciativas optou por reunir alguns moradores para ampliar a 

experiência e melhorar a vida comunitária.  

 Em novembro de 2014 em reunião com os moradores entusiastas de ações voltadas à 

sustentabilidade, a melhoria da qualidade de vida comunitária, e, em especial a AU, foi criado 

o Coletivo 416 Norte. Foi discutido e definido a forma de organização comunitária para que 

se tenha uma rede de colaboração entre a comunidade e os coletivos de AU já existentes no 

DF. 
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 Os objetivos da criação deste coletivo são: fortalecer os vínculos e a governança 

comunitária, provisão de alimentos de origem orgânica e independentes do mercado, 

aproximar as crianças das atividades na horta, uso do espaço público em detrimento da 

degradação urbana causada por áreas abandonadas e desenvolvimento de uma cultura mais 

sustentável.  

 Ao lado da horta existe um Sistema Agroflorestal (SAF) já preexistente a mais de 30 

anos, que é cultivado e mantido pelo zelador do bloco N. A ideia de ampliar o SAF foi 

descartada por não ter acontecido adesão do seu produtor à iniciativa comunitária. 

 Pode-se destacar que esta horta é a única (das levantadas) que vem sofrendo grandes 

ataques e denúncias. Um morador insatisfeito do bloco O elaborou uma carta convocando 

alguns moradores a denunciar a iniciativa para a Agência fiscalizadora do Distrito Federal 

(AGEFIS), que por sua vez enviou uma notificação (Anexo H) somente ao bloco O alegando 

que foi infringida a lei 2.105/98 (Código de Edificações do DF) artigo 12. Além desta, houve 

denúncias à Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP), Polícia Ambiental (que 

até incentivaram a iniciativa), Ministério Público e a última em 29 de abril de 2015 da 

Vigilância Sanitária, sob alegação de conter focos de dengue. A primeira notificação gerou 

muita polêmica nas redes sociais e rendeu uma matéria no jornal local DFTV e um 

posicionamento do presidente da AGEFIS, que por falta de regulamentação, transferiu a 

responsabilidade para a Administração Regional. 

 Após as denúncias, o atual administrador Igor Tokarsky fez uma visita à horta e 

agendou uma audiência para discutir a situação.  

 

   

Figura 9 e 10: Visita dos Administradores de Brasília e Lago Norte 

Fonte: Facebook Coletivo 416 Norte 
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 Nesta audiência estiveram presentes alguns representantes do Mandato Brasília 

Sustentável e de representantes do Movimento Nossa Brasília. O resultado desta reunião foi a 

criação de um grupo de trabalho para elaborar um projeto-piloto de hortas nas quadras, a partir 

da iniciativa do Coletivo 416 Norte. Além disso, prontificou-se em ajudar e articular todas as 

demandas com os órgãos envolvidos 

 A denúncia do Ministério Público teve como base o uso irregular do solo, alteração da 

paisagem, impactos ambientais, riscos à saúde pública pelo uso indevido de defensivos e 

fertilizantes agrícolas (que não ocorre em nenhuma das hortas estudadas), água de reúso para 

irrigação e a compostagem que segundo os denunciantes atrairia insetos e roedores. Em visita 

do técnico da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (SEAGRI), dia 27 de abril de 2015, 

para relatar o parecer técnico ao Ministério Público, nenhum dos argumentos da denúncia foi 

acatado. O técnico previu recursos essenciais para manutenção da horta. As denúncias dos 

outros órgãos em nada resultaram por falta de materialidade e irregularidades. 

As principais características da horta são: 

 
 Tempo de existência da horta: 8 meses 

 Planejamento: informal 

 Número aproximado de participantes totais: 30 pessoas 

 Frequencia dos mutirões: 4 vezes por mês 

 Principais Culturas:tomate, couve, alface, abóbora, quiabo, capuchinha, vinagreira, 

milho, banana, barú 

 Adubação: composto orgânico, adubação verde 

 Insumos: produzidos no local, adquiridos por doações e comprados 

 Controle de pragas e doenças: retira as doentes, controle natural e utiliza alguns 

produtos naturais como água de fumo, chorume e sabão de côco 

 Irrigação: água da casa dos participantes 

 Destino dos produtos: distribuído entre os participantes 

 Ações Sustentáveis: plantio de árvores frutíferas, plantas medicinais e aromáticas, 

compostagem no local e utiliza materiais reciclados 

 Formas de sensibilização: mutirões, redes sociais, panfletagem nos apartamentos e 

boca a boca. 
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5.1.2 Horta 713 Norte 

 
 No ano de 2006 Sandra Fayad, na companhia de seu pai deu início a horta em frente à 

calçada de sua casa que estava repleta de entulhos e restos de obras. Limparam a área e 

trataram o solo para o plantio das primeiras espécies. Na sequência foram definidos os locais 

de plantio com construção de pequenos canteiros com estruturas de bambu e tijolos. Aos 

poucos foram acrescentando a este pequeno espaço, bebedouros e comedouros para pássaros, 

aumentando assim a biodiversidade local.  

 Alguns moradores em suas caminhadas iam passando e observando o crescimento da 

pequena horta e de tão encantados começaram a simpatizar com aquela iniciativa. Com o 

passar do tempo foram aparecendo colaboradores, clientes, admiradores farmacêuticos, 

jornalistas e poetas, todos interessados em comprar alguma muda, aprender ou conhecer como 

aquela horta havia ganhado tanto sucesso, adquirindo assim o status de horta comunitária. 

Cabe ressaltar que a horta já passou por dois episódios de vandalismo no decorrer de nove 

anos por vizinhos que não concordavam ou não gostavam da iniciativa naquele local. Nestas 

ocasiões, voluntários e alunos de escolas se uniram para sua reconstrução. 

 Para interagir melhor com o público e criar um ambiente convidativo à participação da 

comunidade que circulava na área, foi colocado um mural com as informações sobre as 

plantas, reportagens na mídia, textos e poesias relacionados às atividades desenvolvidas. 

Foram disponibilizados formulários para o cadastro de voluntários, caixa de correspondência, 

recipientes para doações, locais para ofertas e retiradas de mudas e folhagens. 

 Atualmente a representante da horta ministra palestras e participa de eventos pelo 

Brasil contando sobre sua experiência, sua história e de como começar a montar uma horta. 

Considera a horta comunitária muito mais que uma atividade profissional ou rudimentar. 

Destaca que é um processo de integração entre seres humanos, plantas e animais. É um hábito 

de vida que exige dedicação para se obter resultados a curto, médio e longo prazo. As 

principais características da horta são: 

 

 Tempo de existência da horta: 9 anos 

 Planejamento: prévio formal 

 Número aproximado de participantes totais: 30 pessoas 

 Frequencia dos mutirões: diário 
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 Principais Culturas: manjericão, salsa, babosa, guaco, melão de são Caetano, jambú, 

alfazema, estévia, cavalinha, sálvia. 

 Adubação: composto orgânico, esterco de animais, terra vermelha, 

 Insumos: produzido no local e comprado 

 Controle de “pragas e doenças: retira as plantas doentes, controle natural, uso 

produtos naturais como água de fumo, calda bordalesa, arruda para lagartas. 

 Irrigação: de casa e captação da água da chuva através de calhas 

 Ações Sustentáveis: plantio de ervas medicinais e aromáticas, oficinas e palestras, 

utiliza material reciclado e compostagem no local. 

 Formas de sensibilização: através do mural informativo, oficinas e palestras em 

eventos, site, redes sociais e boca a boca. 

5.1.3 Horta 312 Norte 

 
 A horta 312 Norte é um SAF, que foi criado a partir de discussões entre um pequeno 

grupo de amigos que cursavam Ciências Ambientais e Biologia na UnB, uns moradores da 

quadra e outros de quadras vizinhas. Os temas discutidos estavam voltados para achar alguma 

forma de mudar a realidade vivida por muitas pessoas, de fazer algo diferente que contribuísse 

para melhorar a qualidade de vida delas. Surgiu então a ideia de começar um SAF, que era um 

assunto que todos se interessavam e achavam de muita relevância para o contexto atual.  

 Após muitas conversas, nada era feito por causa da espera de autorização do uso do 

solo e organização interna do grupo. Até que um dia, um dos integrantes do grupo, Daniel 

Fermon resolveu apenas começar a plantar algumas hortaliças. Combinado um dia de encontro 

cinco amigos se reuniram no espaço para começar a dar formato ao SAF, cada um ajudando 

da maneira que podia, pegando galhos e podas para demarcar os canteiros, um dos amigos 

levou adubo e matéria orgânica até o local em sua caminhonete e com as ferramentas que 

possuíam criaram o primeiro canteiro em formato hexagonal.  

 Na semana seguinte foram convidadas mais pessoas para dar continuidade ao plantio 

das primeiras hortaliças. Para irrigação, era utilizada uma mangueira e a água do posto policial 

ao lado que estava em funcionamento na época. E com o tempo o SAF foi crescendo e 

chamando a atenção de quem passava pelo local, alguns faziam perguntas sobre a mesma, 

outros davam dicas e conselhos, pois já haviam tido experiências anteriores com agricultura. 
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Com tal reconhecimento foram cedidas algumas entrevistas para mídia, porém o foco 

nunca era o trabalho comunitário ou preocupação com o meio ambiente, e sim problemas 

relacionados à horta ou o que poderia ser colhido dela. 

 Atualmente o SAF tem menos de dois anos e é muito mais do que apenas ervas para 

fazer chá. A intenção do projeto é plantar a semente da existência consciente das pessoas sobre 

a Terra, fazer com que a comunidade tenha acesso a alimentos mais saudáveis e reacender a 

vida comunitária para que todos possam viver em harmonia no ambiente em que vivem. As 

principais características da horta são: 

 

 Tempo de existência da horta: 1 ano e 9 meses 

 Planejamento: informal 

 Número aproximado de participantes totais: 30 pessoas 

 Frequencia dos mutirões: 2 vezes por mês 

 Principais Culturas: banana, milho, abóbora, quiabo, alface, ora-pro-nobis, taioba, 

feijão guandu, poejo, hortelã. 

 Adubação: esterco de animaiscomposto orgânico, adubação verde 

 Insumos: adquiridos por doações 

 Controle de pragas e doenças: controle natural  

 Irrigação: água da chuva 

 Destino dos produtos: distribuído entre os participantes 

 Ações Sustentáveis: plantio de árvores frutíferas, plantas medicinais e aromáticas e 

utiliza materiais reciclados 

 Formas de sensibilização: através de mutirões, redes sociais, placas no local e boca a 

boca. 

5.1.4 Horta 206 Norte 

 
 A horta 206 Norte, foi batizada com o nome Re-ação por um de seus idealizadores Igor 

Aveline. É um projeto de SAF que tem menos de dois anos que surgiu do interesse comum de 

vários moradores da quadra e de quadras vizinhas com o desejo de transformar o espaço onde 

vivem com práticas cotidianas mais sustentáveis. Após algumas reuniões e trocas de 
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experiências, os participantes do projeto começaram a promover os mutirões para o início do 

plantio.  

 O projeto tem como objetivo fortalecer o envolvimento comunitário, o empoderamento 

social a partir de práticas agroecológicas e construir espaços modelos de AU abertos e de 

possível replicação em outras localidades. A concretização deste projeto só foi possível devido 

ao financiamento coletivo, que consiste na obtenção de capital para iniciativas de interesse 

coletivo através da agregação de múltiplas fontes de financiamento, em geral de pessoas 

físicas. Neste contexto, os moradores já iniciaram suas atividades com organização de oficinas, 

cursos e capacitações, todos pré estabelecidos em um cronograma definido em reunião. 

 Os participantes contam com o apoio de parceiros como o EcoViveiro, Pau-Brasília e 

Sítio Geranium. Existe também o apoio técnico da EMATER, da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA), além do incentivo da diretoria da NOVACAP e da Administração da Asa 

Norte. 

 Esta iniciativa constitui parte inicial de uma grande transformação, de um novo olhar 

sobre a cidade, o campo e as práticas cotidianas. É uma oportunidade de envolver a 

comunidade neste processo de mudança, buscar em conjunto o entendimento da Terra como 

um organismo vivo e integrado onde cada indivíduo é um elemento constitutivo do mesmo. 

As principais características da horta são: 

 

 Tempo de existência da horta: 1 ano  

 Planejamento: prévio 

 Número aproximado de participantes totais: 30 pessoas 

 Frequencia dos mutirões: 2 vezes por mês 

 Principais Culturas: milho, banana, batata doce, feijão guandu, pimenta, mamão, 

capuchinha, abacate, caju, jaca. 

 Adubação: esterco de animais,composto orgânico, adubação verde 

 Insumos: produzidos no local, adquiridos por doações e comprados 

 Controle de pragas e doenças: controle natural e utiliza arruda contra pulgões 

 Irrigação: água da chuva e água dos prédios  

 Destino dos produtos: distribuído entre os participantes e doados para trabalhadores 

locais (serventes, porteiros e diaristas). 
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 Ações Sustentáveis: plantio de árvores frutíferas, plantas medicinais e aromáticas, 

realiza oficinas e palestras de educação ambiental, utiliza materiais reciclados, 

compostagem no local e minhocário. 

 Formas de sensibilização: através de mutirões, redes sociais, site, oficinas e palestras, 

reuniões de condomínio e boca a boca. 

5.1.5 Horta 606 Norte 

 No início da iniciativa, no ano de 2011, os alunos de vários cursos se uniram pelo 

interesse de realizar um plantio agroflorestal nas proximidades do Centro Acadêmico de 

Ciências Ambientais (CAAMB), a fim de recuperar áreas abandonadas e degradadas para o 

plantio de hortaliças, árvores lenhosas e frutíferas de maneira sustentável integrando um 

sistema agroflorestal. 

 No mesmo ano, o grupo ganhou um corpo formal sendo batizado de Grupo 

Ambientalista de Interface Agroflorestal (GAIA), cujos objetivos são: criar uma consciência 

ambiental nos alunos, promover ações de caráter socioambiental nas comunidades carentes e 

escolas, produzir e motivar a busca por conhecimentos nas áreas de ecologia, sustentabilidade 

e permacultura, criar um ambiente organizado e educativo capaz de oferecer oficinas práticas 

ministradas por alunos, professores e pesquisadores e tornar o espaço um foco disseminador 

de conhecimento dentro da universidade através de ações que visem ensinar diferentes técnicas 

de agricultura orgânica, tratamento correto do lixo orgânico, reciclagem, bioconstrução, entre 

outros. 

 Após a formalização do grupo, foi criado um projeto para contribuir para o avanço da 

horta agroflorestal, mas por questões burocráticas e orçamentárias o projeto não foi 

contemplado pelo edital “Mostre seu amor pela UnB”. Mesmo sem apoio institucional o grupo 

ocupou uma área de convívio na área externa do Instituto Central de Ciências Sul em frente 

ao CAAMB e começaram a plantar diversas espécies.  

 Alguns meses depois, a horta foi atacada três vezes com fortes defensivos químicos 

por pessoas que não apoiavam aquela iniciativa dos alunos e pelo fato do grupo, naquela época, 

não pertencer a nenhum projeto de extensão regulamentado pela UnB, dificultou a articulação 

com a universidade para promover a segurança do projeto. Em todas as ocasiões que havia 

ataques o grupo se mobilizava e começava o plantio novamente. Posteriormente os alunos 
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conseguiram regulamentar a atividade por um projeto de extensão para requerer a estrutura 

necessária e evitar que novos episódios como estes acontecessem novamente. 

 O espaço se tornou didático e sempre há um clima dinâmico de interação entre o 

ambiente e a comunidade acadêmica. Muitas pessoas passam pelo local, ficam curiosas e 

fazem diversas perguntas sobre a iniciativa e muitas delas acabam integrando o grupo e 

apoiando nas atividades. E pelo fato do grupo possuir um caráter diversificado e 

multidisciplinar, atrai pessoas com um importante foco em comum, o desenvolvimento 

sustentável. As principais características da horta são: 

 

 Tempo de existência da horta: 4 anos  

 Planejamento: informal 

 Número aproximado de participantes totais: 50 pessoas 

 Frequencia dos mutirões: 2 vezes por mês 

 Principais Culturas: mamão, banana, feijão guandu, mandioca, margaridão, 

capuchinha, erva cidreira, nhami, hortelã. 

 Adubação: composto orgânico, adubação verde 

 Insumos: produzidos no local e adquiridos por doações  

 Controle de pragas e doenças: retira as plantas doentes e controle natural  

 Irrigação: água da chuva e água do prédio da universidade 

 Destino dos produtos: distribuído entre os participantes  

 Ações Sustentáveis: plantio de árvores frutíferas, plantas medicinais e aromáticas, 

realiza oficinas e palestras de educação ambiental, utiliza materiais reciclados e possui 

compostagem no local 

 Formas de sensibilização: através de mutirões, redes sociais, oficinas e palestras e 

boca a boca. 

5.1.6 Horta 708 Sul 

 A horta comunitária da 708 Sul está localizada na Faculdade IESPLAN que iniciou em 

2012 a construção da sua própria agenda ambiental, seguindo os passos elaborados pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Ministério da Educação (MEC), foi realizada a 

primeira reunião preparatória em agosto de 2012. 
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 A Agenda FACPLAN Ambiental foi formalmente criada em julho de 2014 com o 

Projeto de Iniciação Científica criado pela professora Cátia Conserva, que se motivou a tal 

criação principalmente pela falta do gerenciamento correto dos resíduos. O projeto tem como 

principal objetivo a gestão dos resíduos, qualidade do espaço vivenciado e responsabilidade 

social. Visa oferecer algumas formas de como contextualizar a inserção institucional, política, 

geográfica e social, além de buscar formas de integração da interdisciplinaridade entre teoria 

e prática. 

As turmas do curso de Arquitetura e Urbanismo das disciplinas Ciências Ambientais e 

Sustentabilidade, elaboraram na reunião de 2012 diagnósticos sobre a gestão do lixo, consumo 

de energia, acessibilidade, educação ambiental, etc. Entre 2013 e 2014 passaram a executar 

alguns projetos envolvendo a temática ambiental, dentre eles o projeto de horta comunitária. 

Pela falta de um local adequado para a implantação da horta, a Agenda FACPLAN 

Ambiental começou a incluir ações preparatórias em 2013 com os primeiros plantios de 

hortaliças em garrafas pet e de plantio de um abacateiro em um espaço vazio atrás da 

faculdade.  

Apenas em janeiro de 2015 a Diretoria Acadêmica autorizou o uso do canteiro que fica 

ao lado de um galpão que era utilizado para guardar materiais de obras que atualmente estão 

sem uso. Este também já está incluído no projeto (Galpão Verde), que consiste na apropriação 

dos espaços existentes no interior da unidade acadêmica que estão inutilizados. 

A horta está seguindo os princípios do SAF e visa se expandir para o espaço fora da 

delimitação pela grade. Por ser um projeto com implementação muito recente, a professora 

ainda está planejando palestras e oficinas que serão abertas à comunidade. As principais 

características da horta são: 

 

 Tempo de existência da horta: 7 meses 

 Planejamento: informal 

 Número aproximado de participantes totais: 20 pessoas 

 Frequencia dos mutirões: diário 

 Principais Culturas: cenoura, rabanete, hortelã. capuchinha, boldo, alho, tomate, 

pimenta, salsa, cebolinha. 

 Adubação: esterco de animais e adubação verde 

 Insumos: doados e comprados 
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 Controle de pragas e doenças: retira as plantas doentes, controle natural  

 Irrigação: água da chuva e do prédio da faculdade 

 Destino dos produtos: distribuído entre os participantes 

 Ações Sustentáveis: plantio de árvores frutíferas, plantas medicinais e aromáticas e 

utiliza materiais reciclados. 

 Formas de sensibilização: redes sociais, site, oficinas e palestras, cartazes espalhados 

pela área da faculdade, e-mails e boca a boca. 

 

5.1.7 Horta 114 Sul 

A horta 114 Sul surgiu do interesse comum de duas moradoras da quadra: Ana Castro 

e Gabrielle Volpe, que se viram motivadas pela vontade de cultivar alimentos perto de casa e 

pela melhoria da qualidade de vida de todos da comunidade. Após algumas conversas de como 

seria esta iniciativa as duas escolheram o local onde existia um parque infantil abandonado. 

Alguns dias depois, conversaram com os responsáveis pela escola que há ao lado deste parque 

para definir uma parceria. Além da escola conseguiram também o apoio da prefeitura da 

quadra. 

No início, procuraram ajuda sobre algumas técnicas de cultivo com um funcionário da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o mesmo passou seus 

conhecimentos sobre plantio e compostagem. Adquirido os conhecimentos básicos para o 

início de uma horta urbana, em um pequeno canteiro começaram a plantar as primeiras 

espécies de hortaliças. Acompanhando os plantios, ocorriam também atividades de educação 

ambiental com os alunos da escola, onde aprendiam a origem e todo o processo dos alimentos 

que chegavam a suas mesas.  

Com o passar do tempo, vários moradores começaram a se unir em prol desta iniciativa 

comunitária, ajudando da melhor maneira que podiam. Atualmente a horta recebe visitas 

constantes durante a semana, onde os participantes buscam além de uma alimentação saudável 

um novo estilo de vida. As principais características da horta são: 

 Tempo de existência da horta: 2 anos e 8 meses 

 Planejamento: informal 

 Número aproximado de participantes totais: 30 pessoas 

 Frequencia dos mutirões: 2 vezes por mês 
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 Principais Culturas: tomate, cebolinha, jambú, pimenta, almeirão, capuchinha, melão 

andino, lavanda, alecrim, açafrão  

 Adubação: esterco de animais,composto orgânico e adubação verde 

 Insumos: produzidos no local e adquiridos por doações 

 Controle de pragas e doenças: retira as plantas doentes e controle natural  

 Irrigação: água da chuva e água da escola ao lado através de uma mangueira 

 Destino dos produtos: distribuído entre os participantes 

 Ações Sustentáveis: plantio de plantas medicinais e aromáticas, realiza oficinas e 

palestras de educação ambiental e oficinas culturais. 

 Formas de sensibilização: através de mutirões, redes sociais, oficinas e palestras, 

 placas no local, cartazes nos elevadores dos prédios vizinhos e boca a boca. 

 

5.2 Perfil dos Representantes 

 Após a análise dos questionários aplicados aos representantes das sete hortas 

comunitárias analisadas, notou-se que os mesmos tinham em média 41 anos, a maioria das 

pessoas que estão à frente das atividades são mulheres (71%). Cinco representantes possuem 

escolaridade de nível superior completo (71%) e dois de nível superior incompleto (28%) 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1: Perfil dos representantes das sete hortas analisadas, Brasília, 2015. 
Itens Nº de pessoas Percentual 

Idade (Anos)   
Entre 20 e 30                       3 42 
Entre 31 e 40       0 0 
Entre 41 e 50      1 14 
Entre 51 e 60 2 28 
Mais de 60        1 14 

Sexo   
Feminino   5 71 
Masculino 2 28 

Escolaridade  
Sem Instrução, Fundamental I, Fundamental C, Médio I, Médio C. 0 0 
Superior Incompleto 2 28 
Superior Completo 5 71 

Fonte: Produção Própria 

As iniciativas para a criação das hortas urbanas de maneira sustentável se deram 

principalmente por conversas, discussões e troca de experiências entre indivíduos que tinham 

interesses comuns de transformar o espaço urbano com ações que beneficiassem toda a 



 
 
53

comunidade. As principais motivações para a criação das hortas relatadas pelos representantes 

foram: 

 

 Possuíam experiência anterior com agricultura 

 Vida comunitária 

 Recuperar áreas degradadas ou abandonadas com a AU 

 Ter alimentos perto de casa 

 Beneficiar a comunidade com alimentos orgânicos 

 Conservação do meio ambiente 

 Segurança alimentar 

 Educação ambiental e alimentar 

 Mudar hábitos de consumo 

 Atividade de terapia e lazer 

 Revolucionar o meio urbano com a AU 

 Construção de um novo paradigma 

 Independência de supermercados 

 

5.3 Perfil dos Participantes 

 

A média da idade dos 26 participantes entrevistados é de 37,5 anos. A escolaridade dos 

entrevistados pode ser considerada nível alto, sendo que 18 participantes (70%) possuem 

escolaridade de nível superior completo e 8 (30%) possuem superior incompleto (Tabela 2).  
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Tabela 2: Perfil dos participantes das sete hortas analisadas, Brasília, 2015. 
Itens Nº de pessoas Percentual 

Idade (Anos)   
Entre 20 e 30              8 30 
Entre 31 e 40       7 26 
Entre 41 e 50      5 20 
Entre 51 e 60 3 11 
Mais de 60        3 11 
Sexo   
Feminino 18 70 
Masculino 8 30 
Escolaridade   
Sem Instrução, Fundamental I, 
Fundamental C, Médio I, Médio 
C. 

0 0 

Superior Incompleto 8 30 
Superior Completo 18 70 
Como soube da horta   
Site, oficinas culturais, placas, 
panfletos, reuniões de 
condomínio, e-mails 

0 0 

Redes sociais 8 30 
Mutirões 4 15 
Boca a boca 11 42 
Oficinas e palestras 1 3 
Cartazes 1 3 
Outros 1 3 

Experiência anterior em AU   
Sim 13 50 
Participação de outros 
membros da família 

  

Sim 15 57 
Tempo que pratica AU (anos)   
Menos de 1 12 46 
1 a 3 8 30 
3ª 5 2 7 
Mais de 5 4 15 
Frequencia que visita a horta 
(dia/mês) 

  

1 a 5 vezes 12 46 
6 a 10 vezes 12 46 
11 a 20 vezes 2 7 
21 a 30 vezes 0 0 
Participação de mutirões em 
outras hortas 

  

Sim 17 65 
Consome os alimentos colhidos   
Sim 23 88 
Participa de reuniões ou opina   
Sim 12 46 

Fonte: Produção Própria 
 

Verificou-se uma participação predominante de mulheres (70%), mas vale ressaltar 

que através das observações feitas em campo há um crescente interesse dos homens em 

desenvolver tais atividades. Muitos começam acompanhando suas esposas ou levando os 
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filhos para conhecerem as hortas, acabam se encantando com a iniciativa e tornam-se cada vez 

mais frequentes nos mutirões. 

 Uma das características mais marcantes das iniciativas estudadas foi o fato destas 

serem realizadas por jovens e adultos que possuem nível superior. Segundo Castelo Branco e 

Alcântara (2010), os trabalhos sobre AU no Brasil que abordavam as características 

socioeconômicas das famílias relatavam que os indivíduos envolvidos inseridos em projetos 

de hortas urbanas eram de baixa renda, possuíam apenas o nível fundamental e era formado 

principalmente por adultos acima dos 40 anos com baixa presença de indivíduos jovens. Com 

base neste trabalho, este perfil não foi encontrado em Brasília. Contou-se a participação de 

jovens e adultos que residem em um bairro de classe média 

 Quando perguntado sobre como souberam da existência da horta, as respostas foram 

bem variadas. Vemos que a informação que é repassada boca a boca (42%) possui um 

resultado muito satisfatório, no que diz respeito ao repasse de informações e conhecimentos 

sobre a horta. Alguns entrevistados relataram que souberam por vizinhos que participavam das 

atividades e outros por suas esposas que fizeram o convite para apoiar a iniciativa.  

Outro fator que também se destacou no repasse dessas informações foram as redes 

sociais (30%). Todos os grupos possuem uma página ativa na internet, onde informam a seus 

integrantes os dias dos mutirões, o acompanhamento e evolução da horta, referências 

bibliográficas que abordam variados temas ambientais inclusive a AU, divulgam oficinas, 

palestras e eventos para que as pessoas possam se conscientizar e aprender cada vez mais sobre 

os diversos sistemas e técnicas de cultivo. É importante destacar que as hortas que possuem 

cartazes ou placas no local atraem mais pessoas curiosas ou interessadas nesta atividade. Um 

entrevistado relatou que soube das atividades na horta por meio de um cartaz fixado pelas 

proximidades, a partir daí foi pesquisar na internet sobre a mesma, encontrou a página nas 

redes sociais e começou a apoiar a iniciativa participando dos mutirões de manejo. Outro 

relatou que soube, quando estava passando em frente a uma delas, em um dia de caminhada e 

perguntou para alguns moradores da região sobre a mesma, se interessou e começou a fazer 

parte do grupo também. 

 Outro ponto a ser destacado são os mutirões como forma de conscientização e 

propagação de vários conhecimentos. Alguns entrevistados souberam da horta através deles. 

Nos dias que ocorriam o encontro para o manejo, os que passavam em frente à horta, curiosos 

ou interessados no que estava acontecendo naquele local, começaram a interagir com os 

participantes construindo assim um laço de amizade junto ao incentivo daquela prática. 
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Como pôde ser notada, a AU em Brasília é realizada por livre e espontânea vontade da 

própria comunidade, onde muitos indivíduos já possuem experiências e conhecimentos da vida 

rural. Podemos destacar que o que torna a AU mais interessante para as pessoas é o contraste 

da mesma em relação ao processo de urbanização. Ela é um fator imprescindível para a 

transformação social da atualidade (VINHOLI e MARTINS, 2012).  

Os que não possuem experiência anterior com agricultura (50%) relataram que sentem 

a necessidade de transformar o espaço urbano, que é de suma importância estimular a vida 

comunitária e as hortas fazem este elo para que isto aconteça. Outros fatores citados foram a 

segurança alimentar e independência de supermercados, ou seja, ter o alimento perto de ou 

praticamente na frente de casa, fresco e orgânico, é um dos fatores que motivam e atraem cada 

vez mais pessoas para participarem das atividades nas hortas. 

Quanto à participação de outros membros da família, constatou-se que a maioria (57%) 

incentiva a participação de outros membros. Mães preocupadas com a educação alimentar e 

ambiental de seus filhos levam os mesmos para participarem das atividades, pois além de 

terem o contato com a terra aprendem de onde vêm alguns alimentos, participam de 

brincadeiras e oficinas infantis contribuindo assim para a conscientização ambiental desde sua 

infância.  

 Quanto ao tempo de prática da AU, foi constatado que a maioria (46%) pratica a menos 

de um ano. Isso revela o atual crescimento do interesse das pessoas por esta temática. Poucos 

relataram que possuíam experiência superior a cinco anos. Alguns citaram que cuidam da horta 

que tem em casa e que essa expansão para os espaços públicos é fundamental para a difusão 

de ações com hortas comunitárias. 

A frequência com que os participantes visitam a horta é basicamente aos finais de 

semana. Os mesmos separam um tempo específico para o manejo, colheita e participação de 

mutirões em outras hortas. Alguns conseguem ir aos sábados e domingos geralmente pela 

manhã, outros conseguem apenas um dos dias do final de semana para realizar as atividades. 

Outros citaram que vão até a horta durante a semana apenas para ver se está precisando de 

algo mais urgente, como por exemplo, a rega ou retirada de plantas doentes. 

Como visto na tabela 1, a maioria dos entrevistados (65%) fazem visitas às outras 

hortas comunitárias. Mas os que não participam destacam que os fatores para tal ausência são 

diversos. Alguns mencionam a distância para o deslocamento, outros que não acha necessário, 

pois já tem uma horta perto de casa, alguns não têm tempo disponível para dividir as atividades 

entre a horta que existe perto de suas residências e outras mais distantes. Isso mostra que ainda 
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é preciso um trabalho árduo para integrar e conscientizar tais indivíduos quanto à importância 

do auxílio às outras hortas.  

Sobre o consumo dos alimentos que são colhidos, a maioria (88%) relatou que consome 

e recomenda também para outras pessoas. Um participante citou que não consome por 

preocupação de que os alimentos possam ser contaminados pelos sedimentos que a chuva leva 

para o local e pelo fato da área não ser isolada facilita o acesso de animais domésticos, disse 

que está participando apenas para ajudar o solo e contribuir para a permanência de um local 

bonito e agradável. Outros dois citaram que utilizam a horta apenas como terapia e lazer e que 

seus alimentos orgânicos são comprados diretamente com fornecedor em uma chácara. 

Apesar de um número crescente de pessoas, a comunidade ainda não tem uma boa 

presença nas reuniões e debates existentes sobre a AU em Brasília. A grande maioria relatou 

que o principal motivo é a falta de tempo para uma participação mais ativa. Com tal fato, se 

faz necessário a elaboração de melhores estratégias de conscientização, sensibilização e 

motivação quanto à importância da participação comunitária na elaboração de projetos, 

propostas e decisões que são tomadas em conjunto. 

5.4 Principais Características das Hortas Urbanas Comunitárias de Brasília 

A análise dos dados tabulados nos permitiu compreender as diferenças e semelhanças 

de cada horta, além também, das principais características de cada uma (Tabela 3).  
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Tabela 3: Principais características das sete hortas analisadas, Brasília, 2015  (continua) 

Itens Quantidade Percentual 
Tempo de Existência (anos)   
Menos e 1 ano 2 29 
Entre 1 e 3 anos                                                3 43 
Entre 3 e 5 anos 1 14 
Mais de 5 anos 1 14 
Planejamento   
Prévio 2 29 
Informal 5 71 
Nº de Participantes 
(aproximadamente) 

  

Geral 220  
Sempre Frequentes                                                                                                47 21 
Frequencia Mutirões/Manejo 
(dia/mês) 

  

1 a 5 vezes 5 71 
5 a 10 vezes 0 0 
10 a 20 vezes  0 0 
20 a 30 vezes  2 29 
Adubação   
Esterco de Animais 7 100 
Composto Orgânico 6 85 
Adubação Verde 6 85 
Produtos fitossanitários 0 0 
Não Utiliza 0 0 
Outros  1 14 
Insumos Para Adubação   
Produzidos no local 5 71 
Adquiridos por doação 6 85 
Comprados  4 57 
Controle de Pragas e Doenças   
Uso de produtos fitosanitários 0 0 
Uso de produtos naturais 3 42 
Retira as plantas doentes 5 71 
Controle natural 7 100 
Nunca teve problemas com pragas 
e doenças 

0 0 

Irrigação   
Água dos prédios 1 14 
Água de casa 2 28 
Água da Chuva 7 100 
Estabelecimentos próximos 3 42 
Destinação dos produtos   
Distribuído entre os participantes 7 100 
Doado  4 57 
Comercializado 0 0 
Ações Sustentáveis   
Plantio de árvores frutíferas 5 71 
Plantio de ervas medicinais e 
aromáticas 

6 85 

Realiza oficinas e palestras de 
E.A 

5 71 

Utiliza materiais reciclados 6 85 
Minhocário 1 14 
Compostagem no local 5 71 
Formas de Sensibilização   
Redes Sociais 7 100 
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Tabela 3: Principais características das sete hortas analisadas, Brasília, 2015  (conclusão) 

Mutirões 5 71 
Boca a boca  7 100 
Site  3 42 
Oficinas e palestras 5 71 
Oficinas Culturais 2 28 
Cartazes 3 42 
Placas no Local 3 42 
Panfletos 2 28 
Reuniões de condomínio 1 14 
E-mails 1 14 
Apoio do governo   
Não 7 100 
Assistência Técnica   
Sim 3 42 
Acompanhamento da 
universidade 

  

Sim 7 100 
   Fonte: Produção Própria 

 

 O tempo de existência das hortas é um indicativo do dinamismo da AU em Brasília. 

Verificou-se que apenas uma possui uma existência maior que cinco anos. São hortas de 

experiência de curto prazo, incipientes e que estão surgindo de maneira exponencial devido ao 

crescimento do movimento e debates. Nas conversas com os representantes foi citado que um 

dos maiores problemas e uma das maiores preocupações são a falta de continuidade ou até 

mesmo a “morte” do projeto devido à falta de comprometimento e desânimo com o passar do 

tempo da comunidade e a falta de apoio governamental, técnico e institucional. 

No que diz respeito ao planejamento, verificou-se que apenas duas (29%) realizaram o 

planejamento prévio de maneira formal, escolhendo o local, desenhando os canteiros, 

escolhendo espécies específicas, como seria a adubação e irrigação, entre outros. Nas outras 

hortas, as formas de planejamento foram mais espontâneas, sendo conduzidas pelo interesse 

comum de apenas começar a plantar.  

As áreas de cultivo se dão em espaços públicos, abandonados e ociosos. Apenas a horta 

da quadra 708 Sul estava situada no interior de uma faculdade, mas com planos de se expandir 

para as calçadas além das grades de demarcação. De mesmo modo como foi observado por 

Smit et, al (1996), nesta pesquisa também foi constatado que os agricultores urbanos não 

detêm a posse da terra que utilizam para a produção. Tais áreas evidenciam o grande potencial 

que Brasília tem para o desenvolvimento da AU acompanhados de políticas públicas 

específicas que asseguram o planejamento e a utilização do espaço público e seus recursos. 

A frequência dos mutirões de manejo das hortas acontece geralmente aos finais de 

semana. Eles são marcados e informados para a comunidade por meio das redes sociais. 
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Aproximadamente 220 pessoas (abrangendo todas as hortas estudadas) participam destes 

mutirões que ocorrem aos finais de semana segundo informações passadas pelos 

representantes. Mas constatou-se também que são poucas as pessoas sempre presentes (21%) 

que ajudam a qualquer dia da semana que seja necessário.  

Em relação à adubação, contatou-se que todas utilizam esterco de animais, 85% 

composto orgânico e a adubação verde (galhos e folhas) para o incremento de nutrientes ao 

solo. A horta da 713 Norte além de mesclar estes elementos, retira de alguns locais específicos 

terra vermelha para complementar a adubação. Os insumos para adubar o solo, em sua maioria 

(71%) são produzidos no local ou adquiridos por doações (85%) dos participantes, poucos são 

as que compram. Nas quadras residenciais, alguns moradores doam seu lixo orgânico para as 

hortas. Isso mostra que além de participarem das atividades também estão começando a mudar 

seus hábitos de vida. O lixo que anteriormente iria para os lixões, está agora sendo bem 

aproveitados nestas nestes espaços, contribuindo assim para a redução dos resíduos orgânicos 

que são rejeitados. 

Todas as hortas adotaram o controle natural como forma de controle de pragas e doenças, 

pois visam uma produção agroecológica e livre de insumos químicos. Os produtos naturais 

que algumas hortas utilizam são: (i) calda bordalesa, como repelente para alguns insetos e 

combate algumas doenças causadas por fungos, (ii) calda de fumo, que atua no combate de 

fungos, cochonilhas e repele alguns insetos, (iii) plantio de arruda no combate à pulgões. 

Todas as hortas são beneficiadas com a água das chuvas. Na 416 Norte e na 713 Norte,  

a água para irrigação vem da própria casa dos participantes, com o auxílio de baldes e 

regadores. A horta da 206 Norte conseguiu autorização para utilizar a água do prédio 

residencial que fica próximo a horta, também com a ajuda de baldes e regadores. A horta da 

606 Norte (UnB) e 708 Sul utilizam a água da própria faculdade em que estão inseridas e a da 

114 Sul utiliza a água da escola que fica ao lado.  

Os produtos de todas as hortas são distribuídos entre os participantes. As pessoas que 

participam dos mutirões em época de colheita podem escolher o que levar para casa. Algumas 

doam seus produtos para trabalhadores locais que fazem serviços de apoio aos prédios. O 

trabalho na horta é uma atividade secundária para todos os participantes, sendo assim, 

nenhuma tem a finalidade atual de comercializar seus produtos. 

As ações sustentáveis são bem variadas nas hortas. O plantio de árvores frutíferas está 

presente praticamente em quase todas as hortas (71%), somente na 713 Norte e 114 Sul não 

existe esse plantio devido ao pequeno espaço disponível. A maioria (71%) também realiza 
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oficinas e palestras para sensibilizar, conscientizar, capacitar e disseminar conhecimentos da 

área ambiental para a comunidade.  

No uso de materiais reciclados, foram citados a utilização de garrafas pet para o plantio 

de mudas e reutilização de bambu para separação de canteiros, aproveitamento de papelão para 

a confecção de placas para identificação das espécies que é feito também em oficinas pelas 

crianças e aproveitamento de caixotes de madeira para carregar materiais e mudas. Atualmente 

apenas uma possui um minhocário e essa ideia está sendo estudada pelas outras hortas também. 

Em relação às formas de sensibilização podemos destacar que as redes sociais, os 

mutirões, a informação que é passada boca a boca e as oficinas e palestras exercem um 

importante papel quanto à sensibilização e conscientização da comunidade. Em dias de 

mutirão, vale a pena citar que algumas hortas começam suas atividades com oficinas culturais 

para crianças, fazem ginástica laboral, meditação, exercícios de respiração e roda de conversas 

para uma maior interação entre os participantes. Isso nos mostra que além dos benefícios 

gerados pelas hortas há também outras atividades que contribuem para o desenvolvimento 

humano dos indivíduos. 

Como foi visto, existe apoio técnico de maneira informal dado pela EMATER-DF e da 

EMBRAPA em algumas hortas. Estes ensinam algumas técnicas de cultivo e também 

preparam cursos e palestras. Outros apoiadores são os professores da UnB, onde fornecem 

palestras, oficinas, espaço para eventos, etc.  

Todos os representantes acham necessário o apoio da universidade nestas iniciativas, 

pois podem contribuir na elaboração de projetos, em soluções de problemas específicos de 

cada horta, no auxílio na divisão de tarefas, na realização de oficinas e palestras, entre outros. 

5.5 Visões de Futuro 

Em entrevista realizada com os representantes e participantes, constatou-se que muitos são 

os sonhos para Brasília. Dentre eles estão as perspectivas de regulamentação da lei 4.772/12 

para o apoio e financiamento de projetos, tornar a cidade referência em AU para outros estados, 

destinar áreas em todas as quadras residenciais para o cultivo das hortas com estrutura local 

para insumos e ferramentas, tornar as iniciativas de hortas comunitárias cada vez mais comum 

na realidade das famílias. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa coletou dados de informantes privilegiados e de participantes presentes em 

algumas atividades realizadas nas hortas urbanas comunitárias devido às dificuldades de o 

tempo para a realização desse trabalho e carência de recursos de outras ordens limitaram a 

obtenção de número maior de respostas aos inquéritos realizados.  

As diferentes esferas do governo devem promover a AU não só para a resolução de 

problemas referentes ao uso do solo, mas também como solução para a recuperação das áreas 

urbanas que se encontram degradadas ou abandonadas e, também, para a segurança alimentar.  

É essencial que reconheçam a importância da AU para o desenvolvimento urbano 

sustentável e criem políticas públicas específicas adaptadas a cada realidade para preencher a 

lacuna legislativa referente a este tema. 

Em Brasília existem casos concretos de hortas urbanas comunitárias de sucesso com 

potencial para serem replicados, embora apresentem fragilidades, servem de exemplos 

socioprodutivos a serem seguidos em outras cidades do Distrito Federal.  

A horta urbana comunitária modelo seria aquela que apresentasse a junção das ações 

sustentáveis praticadas nas iniciativas que foram estudadas, observados os seguintes 

componentes , entre outros: (i) plantio de árvores frutíferas; (ii) plantio de ervas medicinais e 

aromáticas; (iii) utilizar materiais reciclados; (iv) fazer compostagem no local e (v) possuir 

minhocário. E além desses pontos, também unir diferentes formas de sensibilização, 

conscientização e divulgação: (i) redes sociais; (ii) mutirões; (iii) informações passadas boca 

a boca; (iv) site; (v) cartazes; (vi) panfletos e (vii) placas no local e (viii) oferecer oficinas e 

palestras de EA. A união destas ações é crucial para uma cidade ecologicamente melhor para 

todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
63

7 CONCLUSÕES 

 

As hortas urbanas comunitárias são um fenômeno recente, espontâneo e dinâmico cujo 

número tem crescido rapidamente em Brasília.  

As hortas são desenvolvidas com a finalidade de atender as necessidades e desejos 

imediatos e não visam à geração de emprego e renda monetária, sem fins comerciais.  

A caracterização do perfil dos representantes e participantes possibilitou perceber que 

as iniciativas de hortas urbanas são realizadas por jovens e adultos que possuem nível superior, 

sendo a participação das mulheres predominante nas atividades. 

Os casos relatados podem ser caracterizados como reivindicações sociais por espaços 

para as atividades das hortas urbanas, pois estas confrontam com diversos usos atuais das áreas 

públicas em Brasília. 

A maioria das hortas ocupa espaços públicos ociosos e degradados, sem prévia 

autorização ou planejamento formal para a implantação.  

Um dos pontos importantes para melhoria da sustentabilidade das hortas urbanas é a 

efetiva integração de projetos comunitários no planejamento urbano. 

Todas as hortas estudadas optaram por sistemas de produção de base agroecológica, 

que são os sistemas adequados para a realidade dos centros urbanos, que não utilizam 

agrotóxicos químicos sintéticos e disponibilizam alimentos orgânicos para os participantes. 

Os principais motivos para a prática da agricultura urbana alegados são a segurança 

alimentar, o acesso facilitado aos alimentos orgânicos próximos das residências, o estímulo à 

vida comunitária, a troca de experiência e a criação de vínculos afetivos.  

As principais barreiras para a promoção das hortas foram a participação ativa e 

constante da comunidade, falta de apoio técnico, institucional e governamental. 

A agricultura urbana ainda é uma atividade pouco reconhecida e sofre preconceitos 

evidenciados pelas denúncias de irregularidades feitas por cidadãos aos órgãos públicos.  

A caracterização das hortas urbanas comunitárias possibilitou identificar os benefícios 

gerados nas dimensões ambiental, social, econômica e política, os quais demonstraram o 

potencial dessas iniciativas em contribuir para a construção de uma cidade mais sustentável 

em Brasília. 
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APÊNDICES 

 
 
 

 
APÊNDICE A – Questionário para participantes 

 
 

Universidade de Brasília – Faculdade UnB Planaltina 
 

 
QUESTIONÁRIO PARA PARTICIPANTES 

 
 
1. Qual sua idade? 
 
2. Sexo: 2.1 (  ) feminino  2.2 (  ) masculino 
 
Qual sua escolaridade? 
3.1 (  ) sem instrução            
3.2 (  ) fundamental incompleto     
3.3 (  ) fundamental completo                             
3.4 (  ) médio incompleto                  
3.5 (  ) médio completo              
3.6 (  ) superior incompleto            
3.7 (  ) superior completo 
 
4. Como soube da horta?  
4.1 (  ) redes sociais 
4.2 (  ) mutirões 
4.3 (  ) boca a boca 
4.4 (  ) sites 
4.5 (  ) oficinas e palestras 
4.6 (  ) oficinas culturais 
4.7 (  ) cartazes  
4.8 (  ) placas no local  
4.9 (  )panfletos  
4.10 (  ) reuniões de condomínio 
4.11 (  )e-mails 
4.12 (  ) outros 
 
5. Já teve alguma experiência com agricultura antes de participar desta iniciativa? 
5.1 (  ) não   5.2 (  ) sim.Quais? 
 
6. Outros membros da família participam das atividades? 



 
 
69

6.1 (  ) não   6.2 (  ) sim.Quem? 
 
7. Por quais motivos resolveu participar das atividades? 
 
8. Há quanto tempo pratica a agricultura urbana? 
8.1 (  ) a menos de 1 ano    
8.2 (  )entre 1 e 3 anos      
8.3 (  ) entre 3 e 5 anos     
8.4 (  ) mais de 5 anos 
 
 
9. Com que freqüência você visita a horta por mês? 
9.1 (  ) 1 a 5 vezes     
9.2 (  ) 6 a 10 vezes     
9.3 (  ) 11 a 20 vezes     
9.4(  ) 21 a 30 vezes 
 
10. Participa de mutirões em outras hortas comunitárias? 
10.1 (  ) sim    10.2 (  ) não. Por quê? 
 
11. Em sua opinião quais as principais dificuldades para manter a horta? 
 
12. Em sua opinião quais os principais benefícios que a horta trás para você e para 
comunidade? 
 
13. Você consome os alimentos que são colhidos? 
13.1 (  ) sim    13.2 (  ) não. Por quê? 
 
14. Você participa das reuniões da (AGAU-DF) ou opina nas questões relevantes para o 
desenvolvimento da horta?  
14.1 (  ) sim    14.2 (  ) não. Por quê? 
 
15. Porque acha relevante pensar este tema “Agricultura Urbana” em Brasília? Além dos 
benefícios, de maneira geral. 
 
16. Qual sua visão para o futuro das hortas comunitárias de Brasília? 
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APÊNDICE B – Questionário para representantes 
 

Universidade de Brasília – Faculdade UnB Planaltina 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA REPRESENTANTES 
 

 
1. Qual sua idade?  
 
2. Sexo: 2.1 (  ) feminino  2.2 (  ) masculino  
 
3. Qual sua escolaridade?  
3.1 (  ) sem instrução            
3.2 (  ) fundamental incompleto     
3.3 (  ) fundamental completo                          
3.4 (  ) médio incompleto                     
3.5 (  ) médio completo             
3.6 (  ) superior incompleto         
3.7 (  ) superior completo 
 
4. Há quanto tempo existe a horta? 
4.1 (  ) a menos de 1 ano     
4.2 (  ) entre 1 e 3 anos      
4.3 (  ) entre 3 e 5 anos     
4.4 (  ) mais de 5 anos 
 
5. Quais os motivos para a criação da horta? 
 
6. Foi realizado planejamento? 
6.1 (   ) prévio (com reunião/sistematização)  6.2 (  ) informal   6.3 (  ) não 
 
7. Quantas pessoas aproximadamente participam das diversas atividades na horta? E com 
quantas pode contar sempre? 
 
8. Quantas vezes por mês ocorrem os mutirões de manejo? 
 
9. Quais as principais culturas cultivadas na horta (10 espécies)? 
 
10. Qual o tipo de adubação? 
10.1 (  ) esterco de animais      
10.2 (  ) composto orgânico    
10.3 (  ) adubação verde  
10.4 (  ) química                      
10.5 (  ) não utiliza                   
10.6 (  ) outros 
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11. Os insumos utilizados na adubação são: 
11.1 (  ) produzidos no local     11.2 (  ) adquiridos por doação    11.3 (  ) comprados    
 
12. Como é feito o controle de “pragas e doenças”? 
12.1 (  ) uso de produtos fitossanitários      
12.2 (  ) uso de produtos naturais?Quais?                               
12.3 (  ) retira as plantas doentes     
12.4 (  ) controle natural     
12.5 (  ) nunca teve problemas com pragas e doenças     
 
13. Qual a fonte de água utilizada para irrigação? 
13.1 (  ) água dos prédios     
13.2 (  ) água de casa      
13.3 (  ) água da chuva 
13.4 (  ) estabelecimentos próximos 
 
14. Qual a destinação dos produtos? 
14.1 (  )distribuído entre os participantes     
14.2 (  )doado     
14.3 (  )comercialização. Onde? 
 
15. Quais ações sustentáveis são praticadas na horta? 
15.1 (  ) plantio de árvores frutíferas 
15.2 (  ) plantio de plantas medicinais e aromáticas 
15.3 (  ) realiza oficinas e palestras de educação ambiental 
15.4 (  ) utiliza materiais reciclados 
15.5 (  ) minhocário 
15.6 (  ) compostagem no local 
 
16. Quais as formas de sensibilização e divulgação para a comunidade quanto à importância 
das hortas? 
16.1 (  ) redes sociais 
16.2 (  ) mutirões 
16.3 (  ) boca a boca 
16.4 (  ) sites 
16.5 (  ) oficinas e palestras 
16.6 (  ) oficinas culturais 
16.7 (  ) cartazes  
16.8 (  ) placas no local  
16.9 (  ) panfletos  
16.10 (  ) reuniões de condomínio 
16.11 (  )e-mails 
 
17. Existe apoio do governo? Como?O que você espera do GDF? 
 
18. Há algum tipo de assistência técnica (governo, universidades, ONG’s, instituições, etc)? 
Qual? 
 
19. Quais as principais dificuldades (ameaças, pontos fracos) para manter a horta? 
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20. Quais os principais benefícios (potencialidades, pontos fortes) que a horta trás para a 
comunidade? 
 
21. Porque acha relevante pensar este tema “Agricultura Urbana” em Brasília? Além dos 
benefícios, de maneira geral. 
 
22. Acha necessário o acompanhamento da UnB nas iniciativas de hortas comunitárias de 
Brasília? 
 
23. Qual sua visão para o futuro das hortas comunitárias de Brasília? 
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ANEXO A – Fotos da horta 416 norte 
 
 

           
Figura 11: Dia do primeiro mutirão  Figura 12: Início do projeto com linhas  
Fonte: Facebook Coletivo 416 Norte   adubadeiras 
  Fonte: Facebook Coletivo 416 Norte 
 

           
Figura 13: Horta em desenvolvimento Figura 14: Horta em desenvolvimento 
Fonte: Facebook Coletivo 416 Norte Fonte: Facebook Coletivo 416 Norte 
 

          
Figura 15: Horta atualmente Figura 16: Horta atualmente 
Fonte: Facebook Coletivo 416 Norte Fonte: Facebook Coletivo 416 Norte 
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ANEXO B – Fotos da horta 713 norte 
 

        
Figura 17: Horta em estágio inicial     Figura 18: Horta em estágio inicial 
Fonte: Acervo Sandra Fayad      Fonte: Acervo Sandra Fayad 
 

                  
 Figura 19: Visita de alunos escola Monteiro Lobato  Figura 20: Horta em desenvolvimento 

Fonte: Acervo Sandra Fayad   Fonte: Acervo Sandra Fayad 
 

          
Figura 21: Horta Atualmente  Figura 22: Horta Atualmente 
Fonte: Produção própria  Fonte: Produção própria  
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Figura 23: Mural informativo  Figura 24: Grade lateral com placas informativas 
Fonte: Produção própria  Fonte: Produção própria 
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ANEXO C – Fotos da horta 312 norte 
 

        
Figura 25: Horta em estágio inicial  Figura 26: Horta em estágio inicial 
Fonte: Facebook Coletivo 312 Norte Fonte: Facebook Coletivo 312 Norte 
 

        
Figura 27: Horta em desenvolvimento   Figura 28: Espiral de ervas Placas no local 
Fonte: Facebook Coletivo 312 Norte Fonte: Facebook Coletivo 312 Norte 
 

        
Figura 29: Participação de dos representantes Figura 30: Placas no local  
Fonte: Facebook Coletivo 312 Norte Fonte: Facebook Coletivo 312 Norte 
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Figura 31: Horta Atualmente 
Fonte: Produção própria 
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ANEXO D – Fotos da horta 206 norte  
 

        
Figura 32: Horta em estágio inicial  Figura 34: Horta em estágio inicial 
Fonte: Blog Projeto Re-Ação 206 Norte Fonte: Blog Projeto Re-Ação 206 Norte 
 

      
Figura 35: Horta em desenvolvimento    Figura 36: Horta em desenvolvimento 
Fonte: Blog Projeto Re-Ação 206 Norte    Fonte: Blog Projeto Re-Ação 206 Norte 
 

      
Figura 37: Espiral de ervas    Figura 38: Horta Atualmente 
Fonte: Blog Projeto Re-Ação 206 Norte   Fonte: Produção própria 
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ANEXO E – Fotos da Horta 606 Norte 
 

     
Figura 39: Horta em estágio inicial Figura 40: Horta em estágio inicial 
Fonte: Facebook  CAAMB  Fonte: Facebook  CAAMB 
 

     
Figura 41: Construção do espiral de ervas  Figura 42: Construção do espiral de ervas 
Fonte: Facebook  CAAMB  Fonte: Facebook  CAAMB 
 

    
Figura 43: Horta em desenvolvimento Figura 44: Horta atualmente 
Fonte: Facebook  CAAMB Fonte: Facebook  CAAMB 
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Figura 45: Horta atualmente 
Fonte: Facebook  CAAMB 
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ANEXO F– Fotos da horta 708 sul 
 

    
Figura 46: Horta em estágio inicial 
Fonte: Blog Jacu Amigo 
 

 
Figura 47: Plantio inicial de hortaliças em garrafas pet 
Fonte: Blog Jacu Amigo 
  

     
Figura 48: Plantio inicial de hortaliças           Figura 49: Horta Atualmente 
Fonte: Blog Jacu Amigo Fonte: Blog Jacu Amigo 
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Figura 50: Horta Atualmente  Figura 51: Galpão Verde 

  Fonte: Blog Jacu Amigo  Fonte: Blog Jacu Amigo 
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ANEXO G – Fotos da horta 114 sul 
 
 

        
Figura 52: Horta em estágio inicial  Figura 53: Horta em estágio inicial 
Fonte: Facebook  horta 114 Sul Fonte: Facebook  horta 114 Sul 
 
 

        
Figura 54: Horta em desenvolvimento  Figura 55: Horta em desenvolvimento 
Fonte: Facebook  horta 114 Sul Fonte: Facebook  horta 114 Sul 
 

      
Figura 56: Oficinas e palestras para crianças     Figura 57: Atividades Culturais 
Fonte: Facebook  horta 114 Sul  Fonte: Facebook  horta 114 Sul 
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Figura 58: Horta Atualmente 
Fonte:  Produção própria  
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ANEXO H: Notificação AGEFIS 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


