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RESUMO 

O crescimento da população urbana de Goiânia, capital de Goiás, dissociado de planejamento 
prévio e adequado é responsável por intensificar os processos de urbanização e expansão 
desordenada. A conjuntura desses fatos, somada à especulação imobiliária, favorece a formação 
de vazios urbanos, imóveis não parcelados situados na macrozona construída que dispõem de 
infraestrutura e não cumprem sua função social. Nesse sentido, a agricultura urbana e 
periurbana (AUP) pode se apresentar como uma alternativa para esse problema, pois propicia 
a ocupação de espaços urbanos ociosos, promovendo a autonomia e segurança alimentar de 
grupos vulneráveis e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cidade. Considerando 
tais elementos, o objetivo deste trabalho é estimular as práticas de AUP integradas à dinâmica 
e gestão territorial do município de Goiânia, de modo a promover a diversidade e inclusão social 
e cultural, cooperar com a prestação de serviços ambientais e contribuir com a melhoria da 
produtividade da cidade e com a segurança alimentar e nutricional de grupos vulneráveis. A 
metodologia da pesquisa se deu nas seguintes etapas: i) sistematização do estado da arte da 
AUP no Brasil, apresentando conceitos, contexto e legislação; ii) levantamento e análise das 
experiências de AUP em Goiânia; iii) identificação das características necessárias para 
implantação da AUP, visando estabelecer critérios para a eleição de áreas prioritárias para o seu 
desenvolvimento; e iv) estabelecimento de diretrizes para a criação de programas de apoio e 
desenvolvimento à AUP em Goiânia com vistas à proposição de recomendações no processo 
de revisão da Lei n° 171/2007 (Plano Diretor Municipal). Como principais resultados deste 
estudo, destaca-se a identificação de diversas iniciativas de AUP no município, orientadas, 
principalmente, pela prefeitura e por instituições do terceiro setor, bem como a constatação da 
potencialidade da prática de AUP em regiões distintas do território goianiense. Além disso, 
diante das experiências levantadas, é notória a necessidade da institucionalização de um 
programa específico, amparado por marcos legais, cujas diretrizes contemplem, no mínimo, 
questões acerca de seu planejamento, regularização e cadastro de hortas, capacitação técnica, 
incentivos fiscais e fiscalização. A par desses fatos, o fortalecimento das ações que promovam 
a agricultura urbana e periurbana na cidade de Goiânia se mostram essenciais para explorar os 
benefícios dessa prática, eliminando a inconformidade de diversas propriedades ao possibilitar 
uma nova função social para o espaço e contribuindo para o desenvolvimento e empoderamento 
dos grupos socialmente vulneráveis. 

Palavras-chave: Segurança alimentar; Agricultura urbana e periurbana; Vazios urbanos; 
Goiânia; 
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D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

A agricultura urbana e periurbana (AUP) pode ser entendida como a agricultura praticada 

dentro do perímetro urbano de uma localidade ou nas periferias deste perímetro, em áreas 

denominadas periurbanas, onde as atividades rurais e urbanas se misturam e não é possível 

definir os limites físicos e sociais destes dois espaços (MOUGEOT, 2005).  

Esse modelo de agricultura está diretamente vinculado à agricultura familiar, já que pode ser 

realizada por indivíduos, organizações formais ou informais, em espaços públicos ou privados. 

De acordo com Santandreu e Lovo (2007), a AUP deve contemplar múltiplos aspectos: a 

produção (vegetal e hortaliças, animal, de insumos e equipamentos), a transformação 

(processamento e agregação de valor), a comercialização; o autoconsumo; trocas ou doações; e 

a prestação de serviço. 

A AUP se molda como um fenômeno crescente no cenário mundial. Nos países em 

desenvolvimento, como Cuba, Argentina, Equador e México, as práticas de AUP constroem 

uma alternativa de sobrevivência para os grupos mais vulneráveis socialmente, funcionando 

como um incremento de renda e contribuindo na segurança alimentar desses grupos (AQUINO; 

ASSIS, 2007). Já nos países desenvolvidos, os autores caracterizam as ações de AUP como um 

método de produção extremamente importante e altamente competitivo. 

No Brasil, as práticas de AUP começaram a se destacar na década de 1980 com o apoio dos 

governos estaduais e instituições locais (FARFÁN, 2008). Porém, ainda existe a carência de 

marcos legais que regulamentem e incentivem as ações de AUP, tal fato é comprovado na 

pesquisa realizada por Santandreu e Lovo (2007) em 11 aglomerados metropolitanos 

espalhados pelas cinco regiões do país, uma vez que a maioria das iniciativas são subsidiadas 

pela sociedade civil, academia e o setor privado. 

Em Goiânia, o processo de revisão da Lei Complementar n° 171, de 29 de maio de 2007, que 

instituiu o Plano Diretor de Goiânia, prevê a criação de um subprograma para promoção da 

agricultura urbana e periurbana com ações voltadas para implementação de projetos com bases 

orgânicas e sustentáveis em todo o território municipal e ao estímulo do cultivo de hortas 

urbanas em áreas públicas e, principalmente, lotes vagos (GOIÂNIA, 2018). 
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Parte do conceito de AUP, proposto para Goiânia, encontra justificativa no aumento da 

população urbana do município sem um planejamento prévio e adequado, responsável por 

intensificar os processos de urbanização e expansão desordenada. A conjuntura desses fatos, 

associada à especulação imobiliária, favorece a formação de vazios urbanos1 localizados, 

principalmente, no limite onde o rural e o urbano se misturam. Nesse sentido, a especulação 

imobiliária acentua o descumprimento das funções sociais da propriedade rural e da propriedade 

urbana previstas no Estatuto da Terra, Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964, e no Estatuto 

da Cidade, Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2011, respectivamente. 

Os vazios urbanos contribuem com a improdutividade das áreas rurais limítrofes ao perímetro 

urbano e com aumento do valor da terra nas áreas com infraestruturas. Vale ressaltar que as 

periferias ou franjas urbanas se caracterizam pela ocupação de populações vulneráveis e de 

baixa renda. Tais grupos são de interesse do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Sisan) criado pela Lei n°11.346, de 15 de setembro de 2006, que visa promover o 

direito humano fundamental à alimentação adequada.  

A Agricultura Urbana e Periurbana tem sido estudada por diversos autores - Aquino e Assis 

(2007), Santandreu e Lovo (2007), Branco e Alcântara (2011), Monteiro e Monteiro (2006) - 

como uma alternativa para esses problemas, uma vez que propicia a ocupação de espaços 

urbanos ociosos, promovendo a autonomia e segurança alimentar e nutricional2 de grupos 

vulneráveis e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cidade.  

Considerando tais elementos, o objetivo deste trabalho é estimular as práticas de AUP 

integradas à dinâmica e gestão territorial do município de Goiânia, de modo a promover a 

diversidade e inclusão social e cultural, cooperar com a prestação de serviços ambientais e 

contribuir com a melhoria da produtividade da cidade e com a segurança alimentar e nutricional 

de grupos vulneráveis. Para tal, os objetivos específicos são: 

• Sistematizar do estado da arte da AUP no Brasil, apresentando conceitos, contexto e 

legislação; 

• Levantar e analisar as experiências de AUP em Goiânia; 

																																																													
1 De acordo com o Art. 5° da Lei Complementar n° 181, de 01 de outubro de 2008, vazios urbanos são os imóveis 
não parcelados, como glebas, quinhões e áreas, situados na Macrozona Construída, com acesso por via pública 
consolidada e servido por no mínimo três serviços de infraestrutura básicas. 
2 A segurança alimentar e nutricional, nos termos da Lei n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, diz respeito a 
realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. 
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• Identificar as características necessárias para implantação da AUP, visando estabelecer 

critérios para a eleição de áreas prioritárias para o seu desenvolvimento; e 

• Estabelecer diretrizes para a criação de programas de apoio e desenvolvimento à AUP em 

Goiânia com vistas à proposição de recomendações no processo de revisão da Lei n° 

171/2007 (Plano Diretor Municipal). 

Desta forma, acredita-se que a identificação das condições e características ambientais 

necessárias para o desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana no município de Goiânia 

contribuirá para a construção de uma nova função para os vazios urbanos da cidade e para a 

produção agroalimentar de públicos vulneráveis de modo a propiciar a soberania alimentar e 

ampliar a relação desses indivíduos com a cidade. 

A par dos elementos apresentados, este trabalho está dividido em cinco capítulos, sendo o 

primeiro a introdução; o segundo, a estruturação teórica; o terceiro, o detalhamento da 

metodologia utilizada no estudo; o quarto, os resultados acompanhados de discussões com 

embasamento teórico e, por fim, o quinto, apresenta as considerações finais, aprendizados e 

sugestões suportados por este estudo. 

	  



	

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA   

CAPÍTULO 2 

REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO: É POSSÍVEL FALAR DE AGRICULTURA 

URBANA E PERIURBANA? 

A agricultura, de forma geral, é tratada como o resultado da coevolução dos sistemas naturais 

e sociais. Nesse âmbito, duas vertentes são destacadas: a agricultura industrial e a agroecologia, 

sendo a primeira praticada em grande escala e dependente de insumos externos, focando-se 

somente no resultado do processo, ou seja, o produto final. A segunda, por outro lado, é uma 

ciência que busca estabelecer bases para a independência de insumos externos e que promove 

a conservação e recuperação dos recursos naturais, tornando o processo produtivo mais 

sustentável (AQUINO; ASSIS, 2007).  

Azevedo e Netto (2015) e Altieri (2013) defendem que a agroecologia deve ser encarada como 

uma ciência multidisciplinar, não estando vinculada somente aos processos tecnológicos ou 

agronômicos da produção, mas contemplando as dimensões econômicas, sociais, ambientais, 

culturais, políticas e éticas.  

Guzmán (2001) aponta como ações para garantia da sustentabilidade3 dos sistemas 

agroecológicos: i) a independência dos mecanismos de reprodução; ii) a busca de recursos que 

tornem o ciclo de materiais e energia mais fechado nos sistemas agroecológicos; iii) a 

recuperação, valorização e criação de conhecimentos relacionados aos agroecossistemas que 

levem em conta a identidade local; iv) a comercialização de mercadorias em circuitos curtos, 

buscando melhoria na qualidade de vida da população local; e por fim, v) a potencialização da 

diversidade biológica e sociocultural local. 

Aquino e Assis (2007) relatam que em fins do século XX até o momento, diversas correntes 

ideológicas pautadas sobre os princípios da agroecologia surgiram, podendo-se destacar a 

agricultura orgânica como a mais difundida. Se a produção de base sustentável se tornou uma 

preocupação constante em períodos recentes, sua inserção nos diferentes ambientes também se 

tornou almejável, seja ele rural ou urbano. Os autores supracitados mencionam a AUP como 

																																																													
3	A	sustentabilidade	deve	ser	caraterizada sobre três pilares interdependentes e que se sustentam mutuamente - 
desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental - nos âmbitos local, nacional, regional 
e global (Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável, 2002).	
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aquela que trabalha com conjunto de procedimentos que envolvem a planta, solo e condições 

climáticas, bem como os saberes da população local a partir do desenvolvimento da 

agroecologia em áreas não rurais, por exemplo. 

A prática da AUP, de acordo com Santandreu e Lovo (2007), desenvolvida nos espaços intra-

urbanos e periurbanos, tem como principal característica a integração e interação com o 

ecossistema urbano, podendo ser dividida em produção; transformação; comercialização; 

autoconsumo, trocas ou doações; e prestação de serviço. De forma geral, os grupos envolvidos 

com essa prática são os mais vulneráveis, como: mulheres, desempregados, migrantes rurais, 

portadores de necessidades especiais, crianças, idosos, produtores periurbanos, comunidades 

tradicionais e outros (AQUINO; ASSIS, 2007; SANTANDREU; LOVO, 2007). 

Dessa forma, apesar da AUP atuar, nos países desenvolvidos, como uma estratégia de produção 

importante e altamente competitiva, nos países em desenvolvimento se configura como um 

meio de sobrevivência dos mais carentes, bem como uma resposta às crises econômicas e as 

políticas de ajuste estrutural, as quais geram aumento do preço do alimento, redução do salário 

real e aumento do desemprego (AQUINO; ASSIS, 2007). 

Tais fatos se comprovam nas experiências vividas por países como Cuba que, de acordo com 

Aquino e Assis (2007), utilizou a agricultura urbana como alternativa para o crítico cenário 

político em que se encontrava entre 1989 e 1990, devido à queda do socialismo e da União 

Soviética, aliado aos embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos. Os autores 

descrevem que tal conjuntura levou o país à escassez de recursos básicos à sobrevivência e ao 

desenvolvimento humano. Porém, com investimento, pesquisa e comprometimento com as 

iniciativas de agricultura urbana, Cuba elevou sua produção, conforme Minag (1999, 2000 e 

20014) apud Aquino e Assis (2007), de 4.200 toneladas no ano de 1994 para 2 milhões de 

toneladas em 2001, tornando-se referência de organização e sucesso na área de agricultura 

urbana.  

Outros exemplos podem ser citados, tais como: a política ativa de agricultura urbana 

desenvolvida na cidade de Camilo Aldao, na Argentina, com propósito de envolver a 

comunidade em projetos sociais, ambientais, educacionais e produtivos (LATTUCA; 

MARIANI; TERRILLE, 2002); o programa de apoio à geração de emprego e produção de 

alimento na Cidade do México, México, contendo a expansão da urbanização em áreas úteis 

(CABANNES; DUBBELING, 2001); o programa associativo entre instituições e grupos 

																																																													
4 Ministerio de la Agricultura (MINAG). Informe Anuales 1999, 2000, 2001. Comisión Nacional de 
Organóponicos y Huertos Intensivos. Grupo Nacional de Agricultura Urbana de Cuba. 1999, 2000, 2001. 
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comunitários, o qual foi integrado à legislação urbana no município de Cuenca, Equador, com 

objetivo de produzir e comercializar hortaliças, frutas, grãos, adubos e pequenos animais 

(CABANNES; DUBBELING, 2001) e o plano de potencializar a agricultura urbana em Paris, 

capital francesa, visando reduzir o impacto na produção e distribuição de alimento (GAETE, 

2017). 

No contexto brasileiro, conforme Farfán (2008), as iniciativas de AUP começaram a ter maior 

destaque a partir de 1980 com o apoio dos governos municipais e instituições locais, os quais 

buscavam utilizar áreas ociosas, visando-se resgatar a função de produtividade da terra e 

promover a segurança alimentar da população. Santandreu e Lovo (2007) categorizaram e 

quantificaram as principais iniciativas de AUP em produção vegetal (46%), comércio (22%), 

serviço (15%) e produção animal (10%). De forma geral, as iniciativas estão mais concentradas 

no sul e sudeste (59%), seguido do centro-oeste (23%) e norte e nordeste (18%). 

Embora, ainda haja carência de políticas e de marcos legais e institucionais em âmbito nacional 

que favoreçam a sua ampla implementação, a AUP tem se destacado e alcançado êxito em 

programas específicos que obtiveram auxílio do governo, como ocorrido em São Paulo (SP), 

Brasília (DF) e em Teresina (PI). 

Na cidade de São Paulo, o Programa de Jovens Meio Ambiente e Integração Social na Reserva 

da Biosfera do Cinturão Verde PJMAIS/RBCV, instituído em 1996, é responsável por 

promover o treinamento e a formação integral de adolescentes desfavorecidos 

socioeconomicamente, na faixa etária de 15 a 21 anos, habitantes de zonas urbanas e 

periurbanas do Cinturão Verde de São Paulo, por meio de oficinas que incluem a Produção e 

Manejo Agrícola e Florestal Sustentáveis, Turismo Sustentável e Agroindústria Artesanal 

(RODRIGUES; VICTOR; PIRES, 2006). 

Em Brasília, foi criado um programa de incentivo denominado “Programa de Verticalização da 

Pequena Produção Agrícola” (Pirove) que, desde 1995, viabiliza legalmente a criação de 

pequenas agroindústrias devido seu apoio na produção, processamento e comercialização de 

produtos da AUP (CARVALHO, 2005). 

Por último, em Teresina, o trabalho se iniciou com um programa de terapia ocupacional para 

crianças carentes por meio do cultivo de hortas, que se expandiu para abranger famílias 

desfavorecidas. O “Projeto Multissetorial Integrado Vila-Bairro”, ainda vigente, atendeu, no 

ano de 1999, cerca de 2.503 famílias de baixa renda com 117 hectares e 38 hortas, tornando-se 

referência nacional. (AQUINO; ASSIS, 2007). 
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De acordo com Santandreu e Lovo (2007), em Goiás, encontra-se apoio para a produção 

agrícola na legislação estadual, mas o incentivo é voltado para o agronegócio e não para a AUP. 

Os autores mencionam a existência de 4 associações financiadas pela sociedade civil, academia 

e setor privado que são voltadas para o apoio às práticas de AUP em Goiânia, contemplando, 

principalmente, iniciativas de comércio, transformação e serviço. São elas: Associação para o 

Desenvolvimento da Agricultura Orgânica em Goiás (ADAO); Associação para Recuperação e 

Conservação do Meio Ambiente (ARCA); Associação da Feira do Pequeno Produtor; e 

Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros no Estado de Goiás.  

2.2 CENÁRIO BRASILEIRO: ASPECTOS LEGAIS QUE FAVORECEM A 

AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA 

No Brasil, à medida que os grandes latifundiários expandiam suas propriedades a agricultura se 

industrializava, tornando a produção agrícola cada vez mais “independente” do pequeno 

agricultor. Tal processo resultou na expulsão de famílias da zona rural, fortalecendo as correntes 

migratórias para a zona urbana, especificamente, para a periferia das cidades. Segundo dados 

do censo demográfico de 1940 a 2010, os domiciliados na área rural sofreram um a contração 

de 58,12%, sendo 24,68% entre os anos de 1940 a 1970 e 28,44% entre os anos de 1970 e 2010, 

representando, no ano de 2010, apenas 15,6% da população total do Brasil. 

No Centro-Oeste, essa diferença é ainda mais acentuada, com uma redução de 67,28% da 

população nos anos de 1940 a 2010, sendo 26,52% entre 1940 e 1970 e 21,01% entre 1970 e 

2010. Especificamente em Goiás, destaca-se o aumento de 44,2% da taxa de urbanização no 

período de 1970 a 2010. Em 2010, apenas 9% da população habitavam o meio rural em Goiás, 

percentual menor que a proporção de habitantes em nível nacional. 

Paralelamente, a força de trabalho na agricultura de grande escala também foi reduzida, e a 

agricultura familiar vem se mostrando uma das principais atividades geradoras de trabalho e 

renda. De acordo com o Relatório “Perspectivas da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

nas Américas 2014: uma visão para a América Latina e Caribe” (CEPAL; FAO; IICA, 2013), 

a agricultura familiar5 é responsável por 77% dos empregos gerados no setor agrícola. Além 

disso, se comparada à agricultura patronal6, a agricultura familiar é mais eficiente e conforme 

																																																													
5 Agricultura familiar é concebida como toda forma de cultivo da terra e produção rural com área inferior a 4 
módulos fiscais cuja gestão e mão de obra sejam majoritariamente provenientes do núcleo familiar (Lei nº 11.346, 
de 15 de setembro de 2006).  
6 Agricultura patronal trata-se de um conceito que se contrapõe à agricultura familiar; agricultura que dispõe da 
contratação de empregados, permanentes ou temporários, normalmente praticada em médias ou grandes 
propriedades (BARROS, 2006).	
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França, Grossi e Marques (2005), produz em média o equivalente a 677 reais por hectare, contra 

358 reais por hectare, média do agronegócio.  

Esses novos residentes da área periurbana enfrentam o problema da especulação imobiliária7 e 

da renda fundiária8 que, de acordo com Sinclair (1962), estão relacionados à expectativa da 

demanda para fins de urbanização. Nesse sentido, Miranda (2001) complementa afirmando que 

os proprietários da terra podem optar por deixá-la ociosa à espera da valorização promovida 

pela urbanização.  

Essa situação confronta aos preceitos estabelecidos pela Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 

1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra que define em seu § 1° do Art. 2° a produtividade 

da terra em níveis satisfatórios e a conservação dos recursos naturais como requisitos para o 

cumprimento de sua função social, quando se trata de área rural. Em se tratando de área urbana, 

faz-se necessário o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Plano Diretor Municipal. 

Assim, a especulação imobiliária é contrária, também, às diretrizes estabelecidas na Lei nº 

10.257, de 10 de julho de 2001, que institui o Estatuto da Cidade, regulamentando os artigos 

182 e 183 da Constituição Federal. O Estatuto da Cidade define como diretrizes gerais para 

estabelecer o pleno desenvolvimento das funções da cidade: a garantia do direito a cidades 

sustentáveis, a ordenação e controle do uso do solo de modo a evitar a sua subutilização ou não 

utilização, a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais e a 

regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda. 

Sabendo-se que os novos residentes dessas áreas são grupos socialmente vulneráveis, percebe-

se a complexidade na garantia dos direitos previstos na Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 

2006, regulamentada pelo Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010, que cria o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), uma vez que, conforme o  § 1° do Art. 

2°,  é dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, 

fiscalizar e avaliar a realização do direito humano à alimentação adequada. 

Por fim, de acordo com Miranda (2001), nota-se a importância do planejamento e gestão urbana 

no que se refere à regulação do uso do solo e controle dos processos de especulação imobiliária, 

além do fortalecimento de iniciativas fomentadoras de geração de renda e segurança alimentar 

																																																													
7 A Especulação imobiliária pode ser compreendida pelo processo no qual proprietários ou grupos econômicos 
adquirem ou retém deliberadamente, a posse da terra para futura negociação, mediante valorização e obtenção de 
lucro (RESENDE, 2013). 
8 A Renda fundiária está relacionada aos mecanismos de valorização de determinada área em relação ao potencial 
de geração do excedente ou ganho não trabalhado captado pelos que detêm um recurso fundiário, cuja valorização 
resulta mais das condições diferenciais que o rodeiam do que de si mesmo (REIS, 2007). 	
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para as famílias residentes na área periurbana e que estejam na situação de vulnerabilidade 

social. 

Um bom exemplo para estruturar e facilitar a consolidação dessas práticas é o Plano Nacional 

de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), lançado no ano de 2013, que tem por objetivo 

promover a soberania e segurança alimentar, fazer uso sustentável dos recursos naturais, primar 

a conservação e recomposição dos ecossistemas por meio de sistemas de produção 

independentes de insumos externos, valorizar a agrobiodiversidade e os produtos da 

sociobiodiversidade e contribuir com a igualdade de gênero.  

2.3 AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA: UMA NOVA 

RURALIDADE NAS CIDADES 

À medida que ocorre a expansão do perímetro urbano, há a superposição e/ou substituição de 

áreas rurais e de seus respectivos costumes advindos das populações dessas áreas, como por 

exemplo, de pequenos agricultores pela dinâmica urbana. Assim, emergem novas formas de 

sociabilidade, mesclando características do estilo de vida rural à dinâmica da cidade. Este 

sincretismo não é apenas locacional, mas também, cultural e pode ser compreendido por meio 

do conceito de ruralidades. Isto é, as novas ruralidades estão associadas à permanência ou 

reprodução de modos de vida que derivam das práticas culturais do universo rural e se 

manifestam no espaço urbano, dentro da própria urbe.  

O “novo rural” no Brasil ultrapassa os limites da reorganização técnica dos processos 

produtivos e traz a voga questionamentos acerca das consequências sociais e ambientais desses 

processos. (BECK, 1997). Assim, produtos orgânicos passam a ter prioridade sobre os 

alimentos industrializados. 

Nessa perspectiva, a socióloga Ângela Duarte Damasceno Ferreira (2002) denota que as 

mudanças nas relações que se processam no espaço rural, contribuem para que o rural tome um 

novo sentido no Brasil, inclusive no que se refere a questão ambiental.  Nesse contexto, a 

preservação dos recursos naturais passa a ser percebida como necessária frente aos problemas 

de erosão dos solos, assoreamento dos rios e poluição da água.  

Brandenburg (2005) complementa que a agroecologia é um dos temas mais relevantes 

relacionados com a questão ambiental no meio rural, considerando seu significado tanto para 

os agricultores quanto para a sociedade moderna. Enquanto para o consumidor, o consumo de 
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produtos naturais representa uma alternativa sustentável e de preservação da saúde, para o 

agricultor, a agroecologia representa uma possibilidade de assegurar sua reprodução social. 

A agricultura urbana é, nessa perspectiva, uma evidência de ruralidade que se apresenta, 

conforme Santandreu e Lovo (2007), mediante um conceito multidimensional, pois reúne 

iniciativas ligadas a produção, a transformação e a prestação de serviços, garantindo a produção 

segura de hortaliças, frutas, plantas medicinais, ornamentais e animais de pequeno, médio e 

grande porte, buscando-se a promoção do uso racional dos recursos e insumos locais.  

Tais iniciativas são praticadas, de acordo com os autores, em espaços intra-urbanos, urbanos e 

periurbanos, como: espaços privados (lotes vagos, lajes e tetos, quintais ou pátios, e áreas verdes 

em conjuntos habitacionais), espaços públicos (terrenos de propriedade municipal, estadual e 

federal), verdes urbanos (praças e parques), institucionais (escolas e creches, postos de saúde, 

hospitais, presídios, além de edifícios públicos e privados), espaços não edificáveis (laterais de 

vias férreas, laterais de estradas e avenidas, margens de cursos d’água, áreas inundáveis, faixa 

sob linhas de alta tensão e ambientes aquáticos como rios e lagos), unidades de conservação 

(áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas e outras unidades em que sejam permitidas 

os usos de suas potencialidades) e áreas de tratamento (aterro sanitário e lagoas de oxidação). 

A prática da AUP é desempenhada por indivíduos ou organizações formais e informais em 

âmbito de lazer, saúde, cultura, economia e meio ambiente (SANTANDREU; LOVO, 2007). 

De forma complementar, com base no levantamento de experiências de AUP realizado por 

Branco e Alcântara (2011), constatou-se que as hortas urbanas envolviam populações de baixa 

renda com baixo nível educacional, majoritariamente femininas, compostas principalmente por 

adultos com mais de 40 anos. 

Conforme discorrem Kumar e Nair (2004), a implantação da agricultura urbana e periurbana 

possui diversas finalidades de uso, que podem ser estéticas ou estarem vinculadas a melhorias 

no ambiente local (microclima e sombra), além do uso de plantas alimentares e medicinais. 

Quanto aos benefícios promovidos pela AUP, de acordo com Branco e Alcântara (2011), podem 

ser classificados em: privados, no que diz respeito ao aumento de renda direta e indireta, e a 

garantia de segurança alimentar; sociais, quando observados o incremento de vínculos entre os 

participantes das iniciativas de AUP e as comunidades, bem como a oferta de alimentos frescos 

e de qualidade; e ambientais, quanto a melhoria de paisagem urbana, a produção de alimentos 

sem resíduos de agrotóxico e a reciclagem de resíduos orgânicos urbanos.  
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Em resumo, a AUP potencializa, conforme mencionam Santandreu e Lovo (2007), a promoção 

de cidades produtivas, pautadas no desenvolvimento socioeconômico local, cidades ecológicas, 

que integram a AUP em sua gestão territorial e ambiental, cidades que respeitam diversidade 

sociocultural e cidades que promovem a segurança alimentar e nutricional. 

Os mesmos autores afirmam ainda que a AUP impulsiona o desenvolvimento de políticas e 

ações voltadas para aprimorar a gestão ambiental e territorial das cidades, combate a pobreza, 

possibilita a Segurança Alimentar e Nutricional, alavanca a inclusão social e a governabilidade 

participativa e promove a equidade de gênero e respeito às condições étnicas, socioculturais e 

de atenção a grupos menos favorecidos. 

Por outro lado, surgem algumas questões relacionados a AUP, as quais exigem maior estudo e 

discussão, tais como: O uso de hortas urbanas podem se manifestar como alternativa para a 

ocupação de vazios urbanos e espaços públicos?; Haverá expropriação de moradores de baixa 

renda com a valorização do espaço pela presença da AUP?; Como deve se proceder o 

monitoramento seguido de assistência às iniciativas de AUP, bem como o fomento às técnicas 

de manejo ambientalmente adequadas?; Outros pontos destacados por Branco e Alcântara 

(2011) estão relacionados à regularização das iniciativas de AUP, buscando estabilidade legal 

e independência da ideologia política momentânea, quando há subsídio do governo, tal processo 

infere na formação de parcerias e acesso aos recursos financeiros para investimentos.  

2.4 TIPOLOGIA DE HORTAS 

No contexto atual de expansão e evolução da agricultura urbana e periurbana, diversos estudos 

têm classificado os tipos de hortas de acordo com critérios variados. Para este trabalho, optou-

se pela utilização da classificação empregada por Arruda (2006), que subdivide os tipos de horta 

quanto às suas características de exploração, iniciativa, localização e gestão. 

Quanto ao tipo de exploração as hortas urbanas e periurbanas podem ser: 

• Diversificada: Baseada no plantio de diversas espécies em pequenas áreas com a venda no 

próprio local direcionada a pequenos varejistas, consumidores e para o consumo da família. 

Geralmente ocorre nas áreas periurbanas. 

• Especializada: Plantio de, no máximo, três espécies com a finalidade de venda para 

CEASAS e outros grandes revendedores. Normalmente, esse tipo de exploração ocorre em 

áreas rurais. 



Agricultura Urbana e Periurbana como alternativa de uso sustentável dos vazios urbanos...   19 

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA  Capítulo 2: Referencial Teórico 

• Social: É semelhante à diversificada, porém é cultivada pela comunidade buscando-se 

sistemas de produção mais orgânicos. Esse tipo de exploração ocorre em áreas urbanas, 

promovendo a geração de renda contribuindo com a melhoria da qualidade de alimentação 

das comunidades. 

• Educacional: Ocorre em áreas urbanas e está ligada ao ensino prático da ciência, além de 

melhorar a alimentação escolar. 

• Terapêutica: Tem por objetivo promover terapia ocupacional voltada para pessoas idosas, 

deficientes físicos e/ou mentais, pessoas em tratamento químico ou com tendência de 

depressão. Normalmente está relacionada ao cultivo em áreas urbanas.  

Quanto ao tipo de iniciativa, verificam-se duas condições: 

• Cultural: Quando a prática de cultivo já é conhecida e ocorre espontaneamente.  

• Induzida: Quando a prática de cultivo é ensinada e estimulada por um agente externo. 

Quanto à localidade, são identificados: 

• Residenciais: Ocorre dentro dos limites dos domicílios 

• Institucionais: Ocorre em escolas, casas de apoio ao idoso e casas assistenciais. 

• Comunitárias: Ocorre em áreas públicas ou privadas (emprestadas ou cedidas). 

Quanto ao tipo de gestão, vê-se: 

• Individuais ou privadas: doméstica e comercial. 

• Coletivas: escolares, terapêuticas e comunitárias. 

Entender a tipologia de hortas possibilita mapear as características necessárias para implantação 

e manutenção de cada tipo. Desta forma, conhecendo-se algumas condições como área mínima 

disponível, finalidade e público-alvo, pode-se definir qual o tipo de horta mais adequada para 

ser implantada. 

A proposta para Goiânia é implantar hortas que contemplem todas as classificações quanto às 

categorias de exploração, com ênfase na exploração social. Além disso, considerando a 

implantação de um Programa de fomento a AUP instituído pelo poder público municipal, 

espera-se que as futuras ações de hortas urbanas pertençam, em sua maioria, à iniciativa 

induzida. 

Além das áreas mapeadas neste estudo, onde podem ser praticadas hortas comunitárias com 

gestão coletiva, os equipamentos urbanos - tais como escolas, instituições de longa permanência 
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e centros de referência de assistência social - configuram locais com potencial de 

implementação de hortas institucionais. Vale ressaltar que grande parte das iniciativas de AUP 

existentes em Goiânia estão vinculadas a equipamentos urbanos, seja por iniciativa das próprias 

instituições ou incentivo de ONGs e associações, como a Ecomamor. 

Para a prática de AUP em Goiânia, sugere-se não estabelecer critério de tamanho mínimo para 

as áreas de cultivo, uma vez que a agricultura urbana poderá se adaptar ao espaço disponível. 

2.5 ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

Além de contribuir com a melhoria estética das cidades e com a segurança alimentar de grupos 

desfavorecidos, a AUP proporciona diversos benefícios socioambientais internos e externos.  

Nesse contexto, a integração do Engenheiro Ambiental é relevante em iniciativas ligadas à 

promoção da AUP, posto que esse profissional possui visão holística e tem o papel de promover 

o desenvolvimento sustentável das cidades, contribuindo com o planejamento urbano e 

garantindo a qualidade de vida da população e o uso racional dos recursos naturais, tais como 

solo, água e nutrientes.   

Quanto ao aspecto social, a escritora, ativista do movimento de ‘local food’ nos EUA e 

fundadora da “Farm Education Resource Network”, Debbie Weingarten, acentua que, se de um 

lado o sistema alimentar convencional traz a ilusão de que o alimento existe em um vácuo sem 

nenhum tipo de ligação com o ser humano, o sistema alimentar local - proporcionado pela 

prática da AUP - é uma oportunidade de criar uma conexão entre consumidor e produtor. 

(WEINGARTEN, 2016). 

Sob a perspectiva dos grupos socialmente vulneráveis, um dos exemplos do sentimento de 

autonomia gerado pela prática da agricultura urbana é exposto por Slater (2001) ao abordar o 

fortalecimento do orgulho e do senso de valor próprio de mulheres na África do Sul ao 

produzirem vegetais frescos para o consumo da própria família. O autor aponta a integração às 

práticas de AUP como um fator primordial para constituição social das mulheres, revelando sua 

própria capacidade de participar de ações sociais e políticas relacionadas a questões de interesse 

em suas comunidades. 

Em relação aos benefícios ambientais, pode-se associar à AUP: i) diminuição das ilhas de calor; 

ii) redução do escoamento superficial; iii) melhorias no solo; iv) melhorias na qualidade do ar; 

e vi) redução da pegada ecológica (GOLDSTEIN et al. 2016). 



Agricultura Urbana e Periurbana como alternativa de uso sustentável dos vazios urbanos...   21 

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA  Capítulo 2: Referencial Teórico 

No que se refere à diminuição das ilhas de calor e à melhoria na qualidade do ar, Deelstra (1987) 

destaca que a agricultura urbana influencia positivamente na manutenção de microclimas 

locais, na dispersão de ruído e na redução dos níveis de poeira atmosférica, uma vez que essas 

áreas possuem um efeito favorável sobre os níveis de circulação do ar, temperatura e umidade 

da cidade, além de serem capazes de produzir oxigênio através da fotossíntese.  

Em outro estudo, Deelstra e Girardet (2000) trazem como exemplo a cidade de Sofia, capital 

da Bulgária, onde o cultivo de alimentos nas proximidades de habitações, ao longo das margens 

dos rios e em outros espaços vagos, antigas áreas verdes públicas que foram negligenciadas 

pelo município, propiciou o aumento da vegetação e a melhoria do microclima. 

Em relação aos benefícios gerados ao solo, pode-se dizer que a melhoria da drenagem urbana 

nas cidades provocada pelas ações de AUP reduz ainda os riscos de erosão e de inundações. 

Além disso, por meio da compostagem é possível dar uma destinação ambientalmente adequada 

a resíduos sólidos orgânicos, desde que eles estejam livres de contaminação. Nesse sentido, 

infere-se que a agricultura urbana possui relevância para a estabilidade do solo, bem como para 

a sua qualidade. 

Segundo a publicação do Gardening Matters (2012), a produção local de alimentos reduz 

significativamente as emissões dos gases de efeito estufa relacionadas ao transporte de 

alimentos. Além disso, Deelstra (1987) classifica a agricultura urbana como uma chave para a 

solução de problemas ligados à logística de transporte dos alimentos até o consumidor final, o 

que engloba questões relacionadas a estradas, veículos, armazenamento e combustível, tendo 

em vista que seu estilo de produção é descentralizado. 	  



 

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA   

CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

A pesquisa a ser realizada possui caráter exploratório, nos moldes definidos por Gil (1991), e 

tem como intuito proporcionar maior familiaridade com a agricultura urbana e periurbana e 

realizar um estudo de caso da aplicação desse modelo de agricultura na cidade de Goiânia. 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

O município de Goiânia (Figura 1), capital do estado de Goiás, está localizado na região centro-

oeste do país, possuindo uma área de aproximadamente 774,12 km² e uma população, segundo 

a estimativa do IBGE para o ano de 2018, equivalente 1.466.105 habitantes. 

Figura 1 -  Mapa do município de Goiânia. 

	

Fonte: Goiânia (2017). Adaptado pelos autores 

3.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE PESQUISA 
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A metodologia da pesquisa se deu nas seguintes etapas: a) sistematização do estado da arte da 

AUP no Brasil; b) identificação de atores e sujeitos envolvidos em experiências de AUP em 

Goiânia; c) mapeamento de áreas prioritárias para implantação de iniciativas de AUP e d) 

proposição de diretrizes para concepção de programas de apoio e desenvolvimento a AUP em 

Goiânia, conforme ilustra fluxograma da Figura 2. 

Figura 2 - Etapas da Pesquisa. 

 

3.2.1 Identificação de atores e sujeitos 

As pessoas envolvidas ativamente na difusão e consolidação da AUP, ou seja, os atores, foram 

identificados de forma orgânica, por meio de notícias, pesquisas online e encontros pontuais 

					

1ª Etapa - Sistematização do estado da arte da AUP no Brasil.	

	
Passo 1 - Realizar pesquisa bibliográfica.	
Passo 2 - Esquematizar arcabouço legal.	
Passo 3 - Identificar programas que apoiam a AUP no Brasil.	

2ª Etapa - Identificação de atores e sujeitos envolvidos em experiências de AUP em 
Goiânia, Goiás.	

	 Passo 1 - Identificar atores e sujeitos da AUP em Goiânia	
Passo 2 - Aplicar entrevista semiestruturada com os atores, visando o 
atendimento da forma de atuação e as perspectivas desse grupo para AUP em 
Goiânia. 	

	
3ª Etapa - Mapeamento de áreas prioritárias em Goiânia, Goiás, para implantação de 
iniciativas de AUP.	

Passo 1 - Identificar características fundamentais e estabelecer critérios para o 
êxito em iniciativas de AUP.	
Passo 2 - Mapear áreas passíveis de implantação das iniciativas de AUP, 
utilizando-se ferramentas para obtenção de informações geográficas.	

4ª Etapa - Proposição de diretrizes para concepção de programas de apoio e 
desenvolvimento a AUP em Goiânia, Goiás.	

	 Passo 1 - Realizar estudo da revisão do Plano Diretor do município de Goiânia, 
instituído pela Lei n° 171 de 2007.	
Passo 2 - Propor diretrizes para criação de programas de apoio e 
desenvolvimento à AUP, baseando-se nas análises das experiências e dos 
programas de apoio já existentes.	
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realizados sobre os eixos temáticos da AUP. O perfil dos sujeitos, por outro lado, foi 

conceituado com base em pesquisas bibliográficas e a descrição de experiências das iniciativas 

de AUP existentes. 

Em seguida, foi realizada uma pesquisa qualitativa nos moldes de uma entrevista 

semiestruturada guiada por um questionário aberto com 14 questões (vide Apêndice I), 

objetivando colher experiências de atores envolvidos com a AUP em Goiânia. Desta forma, os 

participantes tiveram a oportunidade para responder de forma confortável às perguntas 

realizadas.  

A referida pesquisa foi devidamente submetida e aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal de Goiás e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento 

foi assinado por todos os participantes. O número do protocolo de pesquisa do CEP é o 

2.707.858 emitido em 12 de junho de 2018. A entrevista foi gravada em áudio para que as 

informações obtidas fossem compiladas cautelosamente. Buscando-se se realizar uma 

investigação qualitativa dos dados, o grupo amostral foi composto por 3 (três) participantes. 

Os indivíduos selecionados para compor o grupo amostral da pesquisa foram convidados, após 

a identificação de suas relações com as ações de AUP. Por último, os resultados obtidos foram 

analisados, de forma a compor um grupo amostral com visões e experiências distintas, porém 

complementares. 

3.2.2 Mapeamento para seleção e priorização das áreas passíveis de AUP 

em Goiânia 

3.2.2.1 Seleção 

O mapeamento para seleção de potenciais áreas do município de Goiânia, passíveis de 

implementação de AUP, considerou, numa primeira abordagem, dois critérios: Áreas do 

Patrimônio Natural e Vazios Urbanos.  

Para obtenção de informação dos Vazios Urbanos e das Áreas do Patrimônio Natural de 

Goiânia, foram utilizados os dados disponibilizados pela Gerência de Geoprocessamento e 

Atualização Cadastral da Prefeitura de Goiânia. Cabe ressaltar que, no caso especifico de 

Goiânia, as áreas de Patrimônio Natural são divididas em Unidades de Proteção Integral e 

Unidades de Uso Sustentável, nos termos do Art. 104 da Lei nº 171/2007. 
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Dentre as Áreas do Patrimônio Natural, com exceção das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), 

as Unidades de Uso Sustentável foram consideradas como áreas passíveis de implementação de 

AUP, o que inclui as zonas de amortecimento contíguas às Unidades de Proteção Integral e as 

áreas verdes do município. As Áreas de Preservação Permanente (APPs) e as Unidades de 

Conservação com caráter de proteção total, também classificadas como Unidades de Proteção 

Permanente, foram consideradas como áreas excludentes para as atividades de AUP devido às 

suas restrições de uso. 

As áreas de Vazios Urbanos passíveis para implementação das ações de AUP devem ser 

destituídas de cobertura vegetal, ou seja, antropizadas. Tal consideração justifica-se no fato de 

que não deve haver supressão da vegetação remanescente visando-se a prática de AUP, uma 

vez que essa cobertura vegetal melhora a qualidade de vida das cidades ao contribuir com os 

serviços ambientais e promover a conservação do meio ambiente  

3.2.2.1 Priorização 

Após a seleção de áreas, uma segunda aproximação para a seleção de tais áreas deu-se por meio 

da identificação de existência de equipamentos comunitários - Centros de Ensino (CEs), 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e Conselhos Regionais de Assistência 

Social (CRASs). Estes foram admitidos como critérios para priorização das regiões mais 

promissoras à implantação de AUP, respeitando seus respectivos raios de influência máximos 

estabelecidos pelo Anexo VII do Plano Diretor de Goiânia (Lei nº 171/07) e considerando a 

capacidade de mobilidade dos grupos, conforme apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Raios de influência visando a priorização de áreas para atividades de AUP. 

Equipamento Comunitário Raio de influência (m) 
Centro de Ensino Infantil (CEI) 300 
Centro de Ensino Fundamental e Médio (CEF e CEM) 500 
Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 500 
Conselho Regional de Assistência Social (CRAS) 1000 

A localização dos CEs foi obtida pelo Sistema Estadual de Geoinformação do Estado de Goiás 

(SIEG), enquanto os CRASs foram mapeados com base nas informações da área de Assistência 

Social da Prefeitura de Goiânia. Já as ILPIs foram identificadas por meio de pesquisas no 

Google. 

Em seguida, a categorização foi realizada em conformidade com o estado situacional da área e 

foram definidos três níveis distintos de priorização: i) Nível A, alta prioridade, para as áreas 
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situadas dentro da zona de dois ou mais equipamentos comunitários distintos; ii) Nível B, média 

prioridade, para áreas situadas dentro da zona de um ou mais equipamentos da mesma categoria; 

iii) Nível C, baixa prioridade, caso a área não esteja dentro do raio de influência de nenhum 

equipamento comunitário. 

Por fim, há que se considerar alguns elementos de exclusão de áreas para a AUP que este 

trabalho não poderá se desdobrar neste momento, tais como áreas contaminadas; áreas de 

vulnerabilidade ambiental extrema; áreas ao longo de rodovias e vias expressas; e unidades 

territoriais da macrozona construída relacionadas ao adensamento habitacional.  

O Apêndice II deste trabalho ilustra, por meio de um fluxograma, o processo para seleção e 

priorização de uma determinada  



 

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA   

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 PERSPECTIVA NORMATIVA  

A AUP se molda como uma alternativa de ocupação para espaços ociosos e vazios urbanos 

objetivando, de acordo o Projeto de Lei n° 906-B de 20159, institucionalizar a Política Nacional 

de Agricultura Urbana e Periurbana (PNAUP),  propiciar a segurança alimentar e nutricional 

das populações urbanas vulneráveis; criar alternativa de renda e de atividade ocupacional à 

população urbana; sistematizar a produção de alimentos nas cidades com os programas 

institucionais de alimentação em escolas, creches, hospitais, asilos, restaurantes populares, 

estabelecimentos penais e outros; incentivar o trabalho familiar, de cooperativas, de associações 

e de organizações da economia popular e solidária voltado para a agricultura urbana; viabilizar 

a educação ambiental e a geração orgânica de alimentos nas cidades e difundir o uso de resíduos 

orgânicos e águas residuais das cidades na agricultura. 

Nos termos descritos pelo Projeto de Lei para criação da PNAUP, a AUP contribuirá, também, 

para o cumprimento de outras leis e programas, tanto em âmbito federal, como o Estatuto da 

Terra, o Estatuto da Cidades, e o Sisan, quanto em âmbito municipal, como o Plano Diretor de 

Goiânia e a Lei nº 171/2007 e a Lei Orgânica do Município de Goiânia, de 1990, atualizada 

pela Emenda à nº 051, de 12 de julho de 2012 e a Agenda 21 Local de Goiânia, elaborada em 

2003. 

4.2 ATORES E SUJEITOS DA AUP EM GOIÂNIA 

Para este estudo, foram considerados como atores os indivíduos e instituições que protagonizam 

os processos de implementação das iniciativas de AUP. Por outro lado, os sujeitos se referem 

ao público-alvo, ou seja, são os indivíduos ou instituições beneficiários e mantenedores dessas 

ações. 

																																																													
9 O Projeto de Lei n° 906-B foi apresentado em 2015, pelo Deputado Padre João. Em dezembro de 2017, sua 
redação final foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e remetida ao Senado Federal 
por meio do Ofício nº 337/2017/PS-GSE. 
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Observando-se as iniciativas de agricultura urbana e periurbana no município de Goiânia é 

possível a identificação de atores no desenvolvimento dessas ações, além dos já mencionados 

por Santandreu e Lovo (2007), sendo eles: a Associação para o Desenvolvimento da Agricultura 

Orgânica em Goiás (ADAO); a Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente 

(ARCA); a página virtual Agroflorestas Goiás; a Organização AgroSintropia; a ONG 

EcomAmor; o Programa Horta para todos; e a Plataforma de mapeamento colaborativo Cidade 

(In)visível. 

A Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica em Goiás (ADAO) é uma 

entidade civil, sem fins lucrativos, vinculada ao desenvolvimento da agricultura orgânica em 

Goiás. Promove a produção, comercialização e consumo consciente de produtos orgânicos, 

contribuindo para o equilíbrio ambiental, social e econômico. 

A Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente (ARCA) é uma entidade sem fins 

lucrativos, fundada em 1982, que tem em seu quadro profissionais preocupados com o 

planejamento voltado à sustentabilidade, com a promoção da cidadania e a inserção da 

comunidade na discussão dos assuntos ligados ao local e as circunstâncias onde vivem. 

A página virtual Agroflorestas Goiás, por sua vez, tem por objetivo a divulgação de tópicos e 

atividades relacionadas aos sistemas agroflorestais e agricultura sintrópica. De forma 

complementar, a Agrosintropia é uma organização que trabalha no desenvolvimento de 

soluções ecológicas para produtores rurais através da agricultura sintrópica ensinada pelo suíço 

Ernst Götsch. A Agrosintropia está se estruturando para oferecer um serviço qualificado aos 

produtores rurais que pretendem trabalhar com agricultura sintrópica. Desta forma, são 

ministrados cursos de capacitação em sistemas agroflorestais sucessionais (SAFs) e realizadas 

visitas técnicas, bem como consultorias para implantação e monitoramento de SAFs.  

A EcomAmor é uma organização de voluntários na cidade de Goiânia que promove a 

implantação de hortas urbanas espaços públicos de acordo com as demandas da comunidade. 

Por último, o Programa Horta para Todos resulta de uma associação entre a Prefeitura 

Municipal de Goiânia e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar), que 

objetiva ensinar e estimular a população a cultivar o próprio  alimento a partir do exemplo 

prático da horta urbana existente no Paço Municipal de Goiânia, bem como contribuir para a 

sustentabilidade da cidade, para o preenchimentos dos vazios urbanos em espaços públicos ou 

privados, para a saúde pública e para a geração de serviços ambientais. 
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A plataforma de mapeamento colaborativo Cidade (In)visível é uma plataforma aberta a todos 

para adicionar, descobrir e discutir lugares da cidade, arquitetura, arte urbana, vazios urbanos e 

aspectos que fazem de Goiânia uma cidade comestível.  

A plataforma pode ser alimentada a partir de oficinas abertas ao público, organizadas e dirigidas 

por profissionais qualificados ou por meio de um mapa digital colaborativa. No primeiro caso, 

pode-se citar como exemplo a Oficina de Ruralidades Urbanas, a qual tinha por objetivo discutir 

o conceito de ruralidade urbana e, baseando-se nesse conceito, mapear pontos ocorrência dessa 

ruralidade no Setor Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. A referida oficina resultou na 

produção artesanal de um Guia de Ruralidades Urbanos10 do respectivo setor. 

Quanto ao mapa digital colaborativo disponível virtualmente11, há uma seção específica para 

"Cidade Comestível", onde é possível consultar, adicionar ou gerir informações acerca dos 

locais onde há o cultivo de frutíferas. O mesmo modelo poderia ser utilizado para a gestão e 

democratização das hortas urbanas existentes no município. 

Além disso, por meio da aplicação de uma entrevista semiestruturada com atores de AUP em 

Goiânia, foi possível elencar que a principal motivação dos envolvidos está relacionada com 

crenças pessoais e com a preocupação em manter hábitos saudáveis e ocupar os terrenos ociosos 

existentes na cidade, tornando-os produtivos. 

De modo geral, os principais critérios adotados pelos entrevistados para escolha da área para 

implantação de projetos de horta urbana estão associados à disponibilidade de recursos (água, 

espaços pouco sombreados, solos com capacidade de suporte, etc.) e a existência de pessoas 

para garantir a manutenção e continuidade das iniciativas. 

Todos os entrevistados afirmaram que o contato que tiveram com as iniciativas de AUP foram 

realizadas em grupos abertos de voluntariado, fato que reafirma as características comunitárias 

e sociais da prática. Tais grupos se articulam e divulgam suas ações utilizando-se de mídias 

sociais, tais como facebook, instagram e whatsApp. 

No que se refere às principais dificuldades de implementação da AUP em Goiânia, todas as 

respostas convergiram para a falta de engajamento sócio-político no município e a ausência de 

																																																													
10 O Guia de Ruralidades Urbanas do Setor Pedro Ludovico Teixeira foi desenvolvido durante a realização da 
Oficina de Ruralidades Urbanas, entre os meses de setembro e outubro de 2017, promovida pelo projeto Cidades 
(In)visíveis e se encontra disponível no link: https://www.goianiacidadeinvisivel.com.br/ruralidades-urbanas/ 
11 O mapa encontra-se disponível no link: http://mapa.goianiacidadeinvisivel.com.br/ 
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apoio governamental. Nesse sentido, os participantes elegeram a sensibilização e disposição 

das comunidades, o auxílio do poder público e a presença de um líder local como fatores 

imprescindíveis para a garantia do êxito nessas iniciativas. 

Já os sujeitos relacionados à AUP na cidade de Goiânia incluem todos os indivíduos em situação 

de vulnerabilidade social, inseridos dentro do perímetro urbano e nas áreas de expansão urbana 

do município, tais como mulheres, desempregados, migrantes rurais, portadores de 

necessidades especiais, crianças, idosos, produtores periurbanos, comunidades tradicionais e 

outros. Esses grupos podem ser caracterizados pelo baixo nível educacional e pela baixa renda. 

Em Goiânia, esses sujeitos estão localizados, principalmente, nas proximidades da região 

central e na região noroeste do município. Existem 81,9 ha de aglomerados subnormais 

(favelas) ocupadas por cerca de 3.495 pessoas. Essa área está dividida em sete aglomerados, 

são eles: Quebra Caixote, no Setor Leste Universitário (851 pessoas); Jardim Guanabara (733 

pessoas); Jardim Botânico II (515); Vila Lobó, no Jardim Goiás (508); Emílio Póvoa, no 

Crimeia Leste (341); Rocinha, no Parque Amazônia (298); e Jardim Botânico I (249) (DINIZ, 

2017). 

A região Noroeste de Goiânia, formada por 46 bairros, recebe atenção diferenciada, uma vez 

que concentra a maioria da população pobre em bairros como Vila Mutirão, Vila Finsocial, Vila 

Roriz, Jardim Primavera, Floresta, São Carlos, entre outros (MOYSÉS; BORGES, 2008). 

Analisando-se os bairros pelos piores IDHs no ano de 2010, podemos destacar: Madre 

Germana, Itaipu, Esmeraldas, Residencial Ytapuã, Monte Pascoal, Setor Eldorado Oeste, Lírios 

do Campo e Jardim Primavera (0,636); Dourados, Residencial Buena Vista, Residencial Jardins 

do Cerrado, Residencial Mundo Novo e São Domingos (0,629) (UFG, 2014).    

4.3 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO 

DE AUP EM GOIÂNIA 

Conforme já mencionado na metodologia, dois critérios foram elencados para a seleção de áreas 

passíveis de implementação de AUP em Goiânia: áreas de patrimônio natural e vazios urbanos. 

Posteriormente considerou-se a presença de equipamentos urbanos de interesse social. Os 

tópicos a seguir detalham como foi realizada esta seleção. 

4.3.1 Áreas de Patrimônio Natural 
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A Seção VI do Plano Diretor de Goiânia, a qual discorre sobre parâmetros ambientais, traz, em 

seu Art. 108, a compatibilização da conservação da natureza com o uso sustentável do solo 

como objetivo das Unidades de Uso Sustentável, componentes das Áreas de Patrimônio 

Natural.  

Dentro desse raciocínio, a prática de hortas urbanas pode funcionar como uma tônica para 

reinvenção da multifuncionalidade da paisagem e o enraizamento de atitudes sustentáveis à 

estrutura da sociedade, conforme descrito por Amato-Lourenço et al. (2016). Assim, a AUP é 

capaz de equalizar o uso do solo com a conservação da natureza e a melhoria da qualidade de 

vida nos centros urbanos. 

Em seguida, o Art. 108 do Plano Diretor de Goiânia descreve, entre os parágrafos I e IV, os 

tipos de áreas classificadas como Unidades de Uso Sustentável, sendo elas: APAs, Reservas 

Privadas do Patrimônio Natural, zonas de amortecimento contíguas às Unidades de Proteção 

Integral e as Áreas Verdes no Município de Goiânia, como praças, espaços abertos, parques 

infantis, parques esportivos, parques urbanos, parques temáticos, jardins públicos, rótulas do 

Sistema Viário e plantas ornamentais de logradouros. 

Cabe destacar que as áreas verdes presentes nas cidades são um reflexo dos gostos e costumes 

da sociedade, sendo historicamente marcadas pelas necessidades de cada época (LOBODA; 

ANGELIS; 2005). Nesse sentido, as funções exercidas pelas áreas verdes foram definidas por 

Bargos e Matias (2011) como sociais, ecológicas, estéticas e educativas. Desta forma, com base 

no cenário atual de difusão e fomento das práticas de AUP, pode-se acrescentar a função de 

produtividade a essas áreas. 

A Figura 3 ilustra as Áreas de Patrimônio Natural do Município de Goiânia, divididas em 

Unidades de Proteção Integral (áreas de restrição de uso): Parques Naturais Municipais (UC - 

PNM) e APPs; e as Unidades de Uso Sustentável (áreas passíveis de implementação de AUP): 

zonas de amortecimento contíguas às Unidades de Proteção Integral (ZA) e praças urbanas, 

componente do grupo de áreas verdes. Porém, devido à limitação nas informações 

disponibilizadas, não foi possível incluir as APAs neste estudo. 
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Figura 3 - Mapa das Áreas de Patrimônio Natural de Goiânia. 

 

Fonte: Goiânia (2017). Adaptado pelos autores. 
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4.3.2 Vazios Urbanos 

Os vazios urbanos constituem um verdadeiro gargalo para as cidades e, em especial, para o 

desenvolvimento da capital do estado de Goiás. Devido a existência desses espaços vazios, o 

município de Goiânia adotou um crescimento desordenado, que aumenta a distância entre 

bairros e contribui para a ocupação de áreas sem infraestrutura. 

O Relatório Técnico do Eixo de Ordenamento Territorial (RTEOT) apresenta que, de acordo 

com dados disponibilizados pelo Cadastro Imobiliário de Goiânia, em 2017, os vazios urbanos 

correspondem a aproximadamente 26,75% da Macrozona Construída do município, com uma 

área total de 262,89 km², conforme ilustrado pela Figura 4. 

Portanto, para evitar e disciplinar a formação dessas áreas que não cumprem sua função social 

conforme estabelecido pela Lei nº 10.257/2011, a Prefeitura de Goiânia tem empenhado 

esforços para estabelecer instrumentos de priorização e compulsoriedade para o seu adequado 

aproveitamento. 

Ressalta-se ainda que, conforme estabelece a Lei Complementar nº 246, de 29 de maio de 2013, 

que altera a Lei nº 171/2007, em seu art. 110-A, esse aproveitamento poderá ser dado de 

diversas formas, não se restringindo apenas a promoção da ocupação com o uso habitacional, 

mas sim oportunizando várias naturezas de usos que atendam às demandas regionais.  

Um dos exemplos mais recentes da diversificação desses usos, foi a aprovação de um projeto 

na Câmara Municipal de Goiânia, em 2016, que prevê a ocupação de vazios urbanos com 

projetos culturais de Economia Criativa (DAMASCENO, 2016). A proposta é estabelecer um 

Termo de Ajuste de Conduta (TAC) em que proprietários de imóveis e espaços em desuso ou 

subutilizados, cedam esses lugares para a realização de mostras, oficinas, exposições, feiras, 

entre outros. Em compensação, os donos teriam isenção do IPTU progressivo12. 

Outro exemplo é o Projeto Urbanístico de Interesse Social13, aprovado pela Comissão de 

Constituição e Justiça em junho de 2018, cujo objetivo é instituir uma função social para lotes 

vagos. Assim, nestes locais poderiam ser construídas praças, parques infantis, quadras de 

																																																													
12 IPTU Progressivo: instrumento urbanístico que pune o proprietário de imóvel urbano pouco ou não aproveitado 
com o aumento anual da alíquota de IPTU, instituído pela Lei Complementar nº 181/2008. 
13  Projeto de Lei Complementar nº 42/2017. 
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esporte e hortas comunitárias. Em troca, ao invés de pagar ITU, os proprietários dos lotes vagos 

pagariam pelo IPTU, que tem alíquotas mais baixas. 

Sob essa ótica, a AUP também se apresenta como uma possibilidade para ocupação dos vazios 

urbanos de Goiânia, pois configura uma nova função social que atende às demandas regionais, 

oportunizando benefícios sociais e ambientais, tais como a produção de alimentos para 

autonomia de grupos vulneráveis, melhoria da qualidade ambiental e contribuição com os 

serviços ecossistêmicos, bem como o aprimoramento da paisagem. 
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Figura 4 - Mapa de vazios urbanos de Goiânia. 

	

Fonte: Goiânia (2017). Adaptado pelos autores.	
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4.4 CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO PARA SELEÇÃO DE ÁREAS DE 

AUP 

A priorização das áreas selecionadas se baseou exclusivamente na proximidade com 

equipamentos comunitários, tendo em vista a manutenção e a continuidade das hortas urbanas, 

além dos benefícios gerados para o público alvo dessas localidades. 

Os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares são considerados pela 

Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano e dá outras providências, como equipamentos comunitários.  

Tais equipamentos apresentam elevado potencial para receberem ações de AUP dentro de seus 

espaços, visto que o acesso a esses espaços é facilitado pela proximidade do público-alvo 

beneficiário responsável pela manutenção, tornando a mobilização desses grupos mais efetiva. 

O mapa apresentado na Figura 5 destaca os equipamentos comunitários do município de 

Goiânia que foram considerados neste estudo. 

Para os equipamentos comunitários de educação, as hortas urbanas podem funcionar como uma 

ferramenta para o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas no contexto de educação 

ambiental e alimentar, conforme experimentado por alguns projetos citados por Pimenta e 

Rodrigues (2011); Eno, Luna e Lima (2015) e Silveira-Filho et al. (2011). Além disso, os 

produtos gerados nas hortas podem servir de insumo para as escolas, principalmente da rede 

pública, estimulando a melhora na dieta das crianças (MAGALHÃES, 2003). 
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Figura 5 - Mapa de equipamentos comunitários de Goiânia. 

	

Fonte: Goiânia (2017) e SIEG (2013). Adaptado pelos autores.		
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Em Goiânia, a ONG EcomAmor já desenvolve alguns trabalhos para implantação de hortas 

urbanas em espaços públicos. A maior parte dos locais dispostos a receber são escolas. No ano 

de 2017, foram implantadas 11 hortas. Até o mês  de junho de 2018, foram implantadas 6 hortas. 

(Figura 6.a e 6.b).  

Figura 6 - Ações de implantação de hortas dirigidas pela EcomAmor. 

  

Fonte: Página do Facebook @EcomAmor 

Nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) percebe-se um predicativo 

ocupacional e terapêutico nas hortas urbanas, além de funcionarem como como fonte de 

alimentos de qualidade para essas instituições. 

Dentro da perspectiva de produção de alimentos, sob a ótica do Sisan, o desenvolvimento de 

ações de AUP voltadas para o público que frequenta os Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) atende ao objetivo do programa de contribuir para autonomia alimentar de 

grupos vulneráveis, visto que os CRAS se localizam em áreas de vulnerabilidade e risco social.  

4.5 CATEGORIAS DE ÁREAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AUP 

A Figura 7 ilustra as áreas passíveis de implantação da AUP e seus respectivos níveis de 

prioridade. É possível notar que dos 106,5 km² que podem ser destinados a AUP em Goiânia, 

comunitários, 5,8 km² são classificadas como de nível A, alta prioridade; 18,0 km², nível B, 

média prioridade e 82,7 km², nível C, baixa prioridade. 

É possível notar o detalhamento destes níveis a partir da Figura 8, próximo a região central do 

município, que abrange bairros como o Bairro Novo Mundo, Setor Leste Universitário, Vila 

(a)	 (b)	
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Bandeirantes, Setor Leste Vila Nova, Vila Santa Isabel, Vila Colemar Natal e Silva, Chácara 

Elísio Campos, Vila Oswaldo Rosa e Parque Industrial de Goiânia.  
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Figura 7 - Mapa do nível de prioridade das áreas para implantação de AUP. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 



Agricultura Urbana e Periurbana como alternativa de uso sustentável dos vazios urbanos no município de Goiânia        41 

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA      Capítulo 4: Resultados e Discussões 

Figura 8 - Mapa detalhado da categorização de áreas baseada nos raios de influência dos equipamentos comunitários. 

	

Fonte: Elaborado pelos autores.		
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4.6 OUTROS CRITÉRIOS A SE CONSIDERAR PARA A 

IMPLANTAÇÃO DA AUP 

Além dos critérios já mencionados para a seleção e priorização de áreas, outros critérios podem 

ser considerados, tais como: disponibilidade hídrica, tipo de solo e a localização dentro dos 

diferentes tipos de unidades territoriais da macrozona construída. 

4.6.1 Disponibilidade hídrica 

Um dos principais desafios associados à implantação da Agricultura Urbana e Periurbana 

(AUP) é o conflito pelo uso da água, tendo em vista a heterogeneidade da distribuição de água 

no Brasil e a necessidade desse recurso na produção agrícola. Por esse motivo, a disponibilidade 

hídrica, superficial ou subterrânea, é um critério de extrema relevância no processo de seleção 

de áreas prioritárias para implementação da AUP no município de Goiânia.  

A disponibilidade hídrica engloba a quantidade e a qualidade mínima necessária da água para 

implantação de ações de AUP e deve considerar a existência de cursos de água superficiais e a 

possibilidade de captação subterrânea.  

Quanto à quantidade, regiões com baixa (ou inexistente) disponibilidade hídrica superficial e/ou 

subterrânea não devem ser priorizadas. Em estudo realizado por Vasconcelos (2016) em uma 

horta comunitária na cidade de Belo Horizonte (MG), estimou-se o consumo de 

aproximadamente 4 litros de água/m² de horta por dia. 

Quanto à qualidade, há uma preocupação com as águas utilizadas para agricultura urbana, uma 

vez que nesses ambientes predomina-se o cultivo de hortaliças, as quais serão consumidas cruas 

e crescem próximas ao solo, como a alface. 

Barros et. al (1999) mencionam que, geralmente, as águas utilizadas na irrigação destas 

hortaliças originam-se de águas superficiais (córregos e pequenos rios) que em algum trecho 

receberam dejetos humanos e estão qualitativamente comprometidos. 

Entretanto, a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama), que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, estabelece a qualidade da água dos corpos hídricos de Classe I como 

a mínima aceitável para irrigação de hortaliças consumidas cruas; de Classe II para  irrigação 
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de hortaliças, plantas frutíferas de parques e campos de lazer, com os quais o público possa vir 

a ter contato direto e de Classe III para irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. 

De acordo com a Resolução Normativa nº 90/2017 da Agência Goiana de Regulação, Controle 

e Fiscalização (AGR), a tarifa de água para a categoria residencial normal pode variar entre R$ 

2,03/m³ e R$ 9,90/m³, a depender da faixa de consumo mensal.  

Assim, considerando o elevado custo relacionado ao tratamento deste recurso, sugere-se a 

realização de estudos específicos para avaliação da disponibilidade e qualidade de águas 

subterrâneas a serem utilizadas em iniciativas de AUP. Outra alternativa para viabilizar a 

irrigação de hortaliças urbanas é o aproveitamento de águas pluviais.  

Em um estudo realizado no litoral norte de Santa Catarina, Cantu et. al (2015) avaliam a 

qualidade da água utilizada na irrigação de hortaliças em diversos pontos de captação. Os 

autores constatam que apenas as águas advindas de chuva ou de poços artesianos atenderam 

aos padrões de coliformes totais estabelecidos para este fim, em conformidade com a Resolução 

nº 357/05. 

4.6.2 Unidades territoriais da macrozona construída 

O Plano Diretor de Goiânia (Lei nº171/2007) estabelece Unidades Territoriais para a 

Macrozona Construída do município, com o objetivo de conformar o planejamento do território. 

Assim, para cada unidade territorial, existem diretrizes e parâmetros específicos para ocupação 

do solo. 

Atualmente, o município de Goiânia está dividido em quatro unidades territoriais. São elas: 

Área de Restrição à Ocupação, Área de Adensamento Básico, Área de Desaceleração de 

Densidades e Área Adensável. 

As Áreas de Restrição integram uma unidade territorial em que são impostas restrições e 

limitações distintas, devido às especificidades de Segurança e Proteção por parte de legislação 

federal. Em conformidade com Plano Diretor de Goiânia (2007), as Áreas de Restrição devem 

ser subdivididas em 4 áreas distintas: as Áreas de Patrimônio Cultural, as Áreas de Patrimônio 

Natural, Áreas Aeroportuárias e Áreas de Segurança e Proteção. 



Agricultura Urbana e Periurbana como alternativa de uso sustentável dos vazios urbanos...   44 

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA  Capítulo 4: Resultados e Discussões  

Entretanto, o RTEOT (2018) destaca a importância de se alterar esta subdivisão, retirando as 

Áreas de Patrimônio Natural e de Preservação Histórico-Cultural, tendo em vista que elas 

possuem parâmetros próprios. 

As áreas de Adensamento Básico, por sua vez, são áreas caracterizadas pela mistura de usos e 

baixa densidade habitacional, sujeitas ao controle de densidades e que não devem exceder o 

limite de até uma unidade territorial a cada 90 m² de terreno e 09 metros de altura até a laje de 

cobertura.  

Já as Áreas de Desaceleração, como o próprio nome sugere, podem ser definidas como aquelas 

para as quais são dirigidas ações de controle e redução do processo de densificação urbana. O 

principal mecanismo de controle utilizado nestas áreas é a aplicação da Outorga Onerosa do 

Direito de Construir, que implica em valores majorados para a construção nestes locais, se 

comparados com os demais trechos da cidade. São bairros que integram a Unidade Territorial 

de Áreas de Desaceleração de Goiânia: Alto da Glória, Vila São João, Bela Vista (parte) e Setor 

Bueno (parte).  

Por último, as Áreas Adensáveis são as áreas em que há incentivo para o aumento das 

densidades habitacionais e da concentração de atividades econômicas. Esta Unidade Territorial 

está relacionada com regiões onde a infraestrutura existente é qualificada e capaz de comportar 

o aumento populacional, principalmente no que diz respeito a rede viária e de transporte. O 

Plano Diretor de 2007 prevê ainda que fazem parte das Áreas Adensáveis também as Áreas de 

Interesse Social (AEIS), que são exclusivamente destinadas à população de baixa renda (art. 

112, II). 

Para a implantação da agricultura urbana, deve-se desconsiderar as Áreas de Restrição de Uso, 

as Unidades de Proteção Integral e as Áreas de Preservação Histórico-Cultural, devido às suas 

limitações de uso. Assim, são favoráveis à prática de AUP em Goiânia as seguintes Unidades 

Territoriais: Unidades Territoriais Adensáveis e Unidades de Desaceleração e Adensamento 

Básico. 

A exceção dos lotes vagos, as Unidade Territoriais Adensáveis, com ênfase nas AEIS, tendo 

em vista que as hortas urbanas podem se apresentar como possibilidade de melhoria da 

qualidade de vida de pessoas de baixa renda, contribuindo com a segurança alimentar e com a 

autonomia desses grupos. 
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As Unidades de Desaceleração e Adensamento Básico, uma vez que, para estas áreas, a 

ocupação de lotes vagos e vazios urbanos com hortas incentivadas por políticas públicas podem 

se constituir como um instrumento de controle para novas construções e, consequentemente, o 

adensamento da área.  

4.6.3 Qualidade do solo 

O estudo do solo é um fator importante para a Agricultura Urbana e Periurbana por estar 

diretamente ligado à capacidade de produção das hortas e, de certa forma, a garantia de que 

essa produção esteja livre de contaminantes. 

Dentre os tipos de solo, no município de Goiânia, ocorrem principalmente Latossolos (74%), 

Argissolos (11%), Cambissolos (9%) e Gleissolos (6%) (SIEG, 2005). 

De acordo com o GeoGoiás 2002 (AAG; CEBRAC; PNUMA; SEMARH, 2003), os Latossolos 

eram vistos como “solos problemáticos” por apresentarem alta acidez e baixa fertilidade 

natural. Porém, com a aplicação de calcário moído, o qual desempenha a função de corretivo 

de acidez, os Latossolos se tornaram mais cobiçados para as atividades agrícolas. Por outro 

lado, os Argissolos são solos arenosos, os Cambissolos, cascalhentos e pedregulhosos, já os 

Gleissolos são mais alagadiços. Assim, dentre os tipos de solo, o latossolo se qualifica como o 

mais favorável para ações de AUP. 

Os solos urbanos podem apresentar um histórico de contaminação devido à maior exposição às 

atividades antrópicas. Portanto, é necessário realizar ensaios de caracterização do solo para 

verificar sua estrutura física, química e biológica. 

No que se refere ao solo contaminado, a Resolução Conama 420, de 28 de dezembro de 2009 

propõe a uniformização do gerenciamento de Áreas Contaminadas (ACs) em todo o país, sendo 

cada estado responsável pelo cumprimento das etapas do processo de recuperação e pela 

publicidade das informações anuais sobre estas áreas identificadas e suas principais 

características. 

Enfatiza-se ainda a existência do Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações 

Expostas a Solo Contaminado (Sissolo), um programa criado pelo Ministério da Saúde para o 

cadastro de solos contaminados. Esse programa se constitui como uma ferramenta que pode ser 

utilizada para a exclusão de possíveis áreas não adequadas para implantação de ações de AUP 
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e o acesso aos dados desse programa é restrito aos gestores nacionais, estaduais e municipais. 

Porém, Goiás ainda não dispõe de um cadastro de ACs. 

4.7 DIRETRIZES PARA A CRIAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO A 

AUP EM GOIÂNIA 

O processo de revisão do Plano Diretor de Goiânia, estimula a criação de um subprograma para 

promoção da agricultura urbana e periurbana. Portanto, com base nas análises e resultados 

obtidos neste estudo, sugere-se considerar as seguintes diretrizes: 

• Recursos necessários para implementação e manutenção: Os programas devem contemplar 

o apoio para a criação e manutenção de hortas como uma forma de garantia da perenidade 

dessas ações. Tais custos são decorrentes da preparação do solo, aquisição de sementes, 

materiais e ferramentas. Porém, parcerias podem ser celebradas com intuito de suprir essas 

necessidades. 

• Priorização de áreas: A categorização de áreas capacitadas para prática de agricultura 

urbana e periurbana, como foi realizado neste trabalho, viabiliza a priorização de 

determinados espaços que garantem maior probabilidade de projeção e impacto da ação. O 

programa deve considerar os atuais serviços ambientais prestados pela cobertura vegetal 

remanescente nas áreas de vazios urbanos e não realizar a supressão nessas áreas para uso 

de AUP.  

• Benefícios e incentivos fiscais: A exemplo do Projeto de Lei que visa unir economia criativa 

e vazios urbanos, os Programas de Apoio a AUP deverão contemplar benefícios e/ou 

incentivos fiscais, tais como a isenção de IPTU progressivo e a inserção dessa prática no 

IPTU verde e o aumento do custo de manutenção de vazios urbanos. Destaca-se que o 

objetivo do IPTU Verde, instituído em Goiânia por meio da Lei Complementar nº 235, de 

28 de dezembro de 2012, é dar descontos sobre o imposto para cidadãos que realizarem 

ações de conservação do meio ambiente e sustentabilidade em seus imóveis. Nesse sentido, 

as iniciativas de agricultura urbana em imóveis ou em terrenos ociosos também poderão ser 

consideradas como ações de interesse ambiental, possibilitando a redução de impostos 

relativos ao ITU e ao IPTU. 

• Produção de materiais de apoio: A necessidade da produção de guias instrutivos sobre a 

prática de hortas urbanas parte do aspecto inclusivo que a AUP deve apresentar, 

viabilizando a participação de qualquer público que possua interesse em contribuir com as 
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ações. O material também deverá subsidiar a difusão das práticas sustentáveis de manejo e 

produção.  

• Definições de normas em âmbito municipal: O emprego de uma legislação que garanta a 

legalidade das hortas deve estabelecer um padrão aceitável para sua produção. Desta forma, 

é possível assegurar o manejo das hortas com práticas idealizadas dentro do conceito da 

agroecologia e da agricultura orgânica, promovendo a conservação do solo e do lençol 

freático, além de garantir a produção de alimentos mais saudáveis e livres de químicos. 

• Capacitação dos produtores das hortas: É necessário que os programas prevejam cursos de 

capacitação e acompanhamento dos públicos atuantes nas hortas urbanas, visando o 

esclarecimento de conceitos relacionados à agroecologia, às práticas de manejo e a 

comercialização da produção. Além disso, é fundamental que o poder público busque 

parcerias que possibilitem a formação de equipes técnicas para assessorar e fiscalizar as 

iniciativas de AUP.  

• Investimento em pesquisa: Os investimentos em pesquisas e a busca pelo aprimoramento 

das técnicas de cultivo no meio urbano devem ser constantes, haja visto que além de 

entender os impactos gerados por essa prática e a mudança nas dinâmicas sociais, é 

fundamental incrementar e evoluir os processos produtivos. 

• Regularização e cadastro das hortas: Com o objetivo de mapear, monitorar e incentivar o 

funcionamento das hortas implantadas no município, bem como evitar externalidades 

socioambientais negativas, é imprescindível que ocorra a regularização e o cadastro das 

hortas já existentes e futuras. 

• Criação de banco de dados com o cadastro das áreas qualificadas: A construção de um banco 

de dados com as áreas capazes de suportar a produção de hortas viabiliza ações de 

intervenção e projetos para o alcance de grupos vulneráveis, bem como incentiva a 

ocupação de áreas especiais por grupos de interesse social e facilita o fluxo do processo de 

criação de novas hortas. 

• Mobilização social: Os programas de AUP devem prever ações de desenvolvimento 

comunitário em prol da conscientização social a respeito da necessidade de manutenção das 

hortas e dos seus benefícios para a sociedade civil e para o poder público.  

• Projetos existentes: A criação de programas de apoio a AUP amparados pela Prefeitura 

deverá considerar outros projetos existentes, de modo que haja complementaridade entre 

eles dentro dos limites da urbe. Ademais, os Programas de AUP devem contemplar toda a 
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cadeia produtiva, observando não somente a produção, mas também o fomento à 

comercialização e ao consumo agrícola. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A AUP é uma ferramenta que pode estimular a formação de uma cidade mais sustentável e 

resiliente, cumprindo funções ambientais, tais como o aumento das áreas de infiltração, 

conservação da água e do solo, melhoria dos microclimas locais, melhoria da paisagem urbana, 

educação ambiental, recuperação de áreas degradadas, redução de CO2 na distribuição de 

alimentos, entre outros. 

Diante dos dados apresentados, é possível considerar que: 

• Há viabilidade e necessidade na implantação de um programa de Agricultura Urbana e 

Periurbana em Goiânia, uma vez que a presença de ações isoladas dessa prática já é uma 

realidade no município; 

• Em alguns estados, como Piauí, São Paulo e Distrito Federal, já foram implementados 

programas de incentivo a essa prática, os quais evidenciam resultados ligados à melhoria na 

qualidade de vida dos envolvidos e expansão orgânica da iniciativa; 

• Em Goiânia, foram identificadas entidades que promovem a atividade de forma isolada, 

como a EcomAmor, Nós Mais Árvores, Agroflorestas Goiás, entre outras, as quais, em sua 

maioria, não recebem apoio do governo; 

• Os sujeitos ou beneficiários da AUP em Goiânia caracterizam-se pela vulnerabilidade social 

apresentada, pelo baixo nível educacional e pela baixa renda; 

• Os principais gargalos mencionados pelos atores da AUP em Goiânia se desenham dentro 

da escassa mobilização social e a ausência de apoio governamental; 

• A partir dos critérios estabelecidos neste estudo, 106,5 km² do município de Goiânia podem 

ser ocupados por atividades de AUP; 

• Existem dois projetos de Lei essenciais para a subsistência das práticas de AUP: O projeto 

de Lei n° 906-B/2015 que institucionaliza a Política Nacional de Agricultura Urbana e 

Periurbana (PNAUP) e o Projeto Urbanístico de Interesse Social (PLC Municipal n° 

42/2017), cujo objetivo é instituir uma função social para lotes vagos; 

• As principais diretrizes a serem consideradas na concepção de programas de apoio e 

desenvolvimento a AUP em Goiânia devem incluir, principalmente, a articulação entre o 
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poder público, a academia e a sociedade civil, o cadastro das hortas existentes e futuras, 

bem como o monitoramento e fiscalização dessas atividades; e 

• Recomenda-se, para futuros estudos, avaliar a capacidade produtiva apresentada pelas áreas 

passíveis de implantação de AUP, bem como o potencial de geração de renda dessa prática 

em um cenário de plena utilização das áreas, relacionando os resultados obtidos às 

demandas básicas do município e suas limitações, por exemplo, restrição de uso da água e 

presença de solos contaminados. 

	

	  



Agricultura Urbana e Periurbana como alternativa de uso sustentável dos vazios urbanos...   51 

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA   

REFERÊNCIAS 

AGÊNCIA AMBIENTAL DE GOIÁS (AAG); FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE 
REFERÊNCIA E APOIO CULTURAL (CEBRAC); PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS 
PARA O MEIO AMBIENTE (PNUMA); SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (SEMARH). Estado Ambiental de Goiás 2002 - 
GeoGoiás 2002. ed. Maurício Galinkin. Brasília- DF, 2003. 

AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS. Resolução Normativa nº 090/2017. Disponível em: 
https://www.saneago.com.br/2016/arquivos/tabela-tarifas-agua.pdf. Acesso em 18 junho 
2018. 

ALTIERI, M. Agroecologia: A dinâmica produtiva da agricultura sustentável. Journal of 
Chemical Information and Modeling, v. 53, n. 9, p. 1689–1699, 2013.  

AMATO-LOURENÇO, L. F. et al. Metrópoles, cobertura vegetal, áreas verdes e saúde. 
Estudos avançados [online]. Vol. 30, n. 86, p.113-130, 2016.  

AQUINO, A. M. DE; ASSIS, R. L. DE. Agricultura orgânica em áreas urbanas e periurbanas 
com base na agroecologia. Ambiente & Sociedade, v. 10, n. 1, p. 137–150, jun. 2007.  

ARRUDA, J. Agricultura Urbana e Periurbana em Campinas/SP: Análise do Programa de 
Hortas Comunitárias como subsídio para políticas públicas. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Agrícola. Campinas, 2006. 
AZEVEDO, L. F. DE; NETTO, T. A. Agroecologia: o “caminho” para o desenvolvimento 
rural sustentável no processo de extensão rural sustentável. Revista Eletrônica em Gestão, 
Educação e Tecnologia Ambiental, v. 19, n. 3, p. 639–645, 2015.  

BARROS, A. J. M.; CEBALLOS, B. S. O. DE; KONIG, A.; GHEYI, H. R. Avaliação 
sanitária e físico-química das águas para irrigação de hortaliças no agreste e brejo paraibanos. 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental [online]. Vol. 3, n. 3, p.355-360, 
1999. 

BARROS, G. S. DE C. Agronegócio brasileiro: Perspectivas, desafios e uma agenda para 
seu desenvolvimento. Piracicaba-SP: Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(CEPEA), 2006.  
BARGOS, D. C.; MATIAS, L. F. Áreas verdes urbanas: Um estudo de revisão e propostas 
conceituais. Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (REVSBAU), 
Piracicaba – SP, v. 6, n. 3, p.172-188, 2011. 

BRANCO, M. C.; ALCÂNTARA, F. A. DE. Hortas urbanas e periurbanas: o que nos diz a 
literatura brasileira? Horticultura Brasileira, v. 29, n. 3, p. 421–428, 2011.  

BRANDENBURG, A. Do rural tradicional ao rural socioambiental. XII Congresso Brasileiro 
de Sociologia. Anais. FAFICH/UFMG - Belo Horizonte, 2005. 

BRASIL, Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n° 906-B de 2015. Institui a Política 
Nacional de Agricultura Urbana e dá outras providências. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiental, Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA. 
Resolução CONAMA n°357, de 17 de março de 2005. Classificação de águas, doces, 
salobras e salinas do Território Nacional. 



Agricultura Urbana e Periurbana como alternativa de uso sustentável dos vazios urbanos...   52 

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA   

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010. 
Regulamenta a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano à 
alimentação adequada, institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e dá 
outras providências. 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre 
o Estatuto da Terra, e dá outras providências.  

BRASIL. Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o parcelamento 
do solo urbano e dá outras providências. 

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os 
arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 
outras providências. 
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o 
direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. 

CABANNES, Y.; DUBBELING, M. La Agricultura Urbana como estrategia para un 
desarrollo sostenible municipal. La Revista Agricultura Urbana, v. 1, n. 1, p. 21–22, 2001.  

CANTU, R. R. et al; Qualidade da água utilizada na irrigação de hortaliças na região do litoral 
norte de Santa Catarina. REA – Revista de estudos ambientais (Online) v.17, n. 2, p.41-50, 
jul./dez. 2015. 
CARVALHO, J. L. H. DE. PROVE - “ Programa de Verticalização da Pequena Produção 
Agrícola ”. Revista de Agricultura Urbana, n. 5, p. 1–5, 2005.  
CENSO DEMOGRÁFICO 1970 e 2010. População nos Censos Demográficos, segundo as 
Grandes Regiões, as Unidades da Federação e a situação do domicílio - 1960/2010. IBGE, 
2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8>. Acesso 
em 01 de Junho de 2018. 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN (FAO), INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA 
LA AGRICULTURA (IICA). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las 
Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe. San José, C.R.: IICA, 2013. 

DAMASCENO, A. “Câmara aprova projeto que prevê ocupação de vazios urbanos com 
projetos culturais”. 22 novembro de 2016. Jornal Opção. Disponível em: 
<https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/camara-aprova-projeto-que-preve-
ocupacao-de-vazios-urbanos-com-projetos-culturais-80660/>. Acesso dia 02 de junho de 
2018. 
DEELSTRA, T. Urban agriculture and the metabolism of cities. Food and Nutrition 
Bulletin. vol. 9, n. 2, 1987. 
DEELSTRA, T., GIRARDET, H. Urban Agriculture and Sustainable Cities. Growing cities, 
growing food: Urban agriculture on the policy agenda. Feldafing, Germany, 2000. 
DINIZ, A. Jornal Opção. Com medo da repercussão, Goiânia finge que sete favelas não 
existem. Disponível em <https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/com-medo-da-
repercussao-goiania-finge-que-sete-favelas-nao-existem-92009/>. Acesso em 24 de abril de 
2018.  



Agricultura Urbana e Periurbana como alternativa de uso sustentável dos vazios urbanos...   53 

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA   

ENO, E. G DE J.; LUNA, R. R. DE; LIMA, R. A. Horta na escola: incentivo ao cultivo e a 
interação com o meio ambiente. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia 
Ambiental. v.19, n.1, -.248-253, jan-abr. 2015. 

FARFÁN, S. J. A. Diagnóstico de Hortas Comunitárias no Dipolo Juazeiro - BA e 
Petrolina - PE: perfil e demandas de pesquisas. [s.l.] Universidade do Estado da Bahia, 
2008. 
FERREIRA, A. D. D. Processos e sentidos sociais do rural na contemporaneidade: 
indagações sobre algumas especificidades brasileiras. Estudos sociedade e agricultura, n° 
18, Rio de Janeiro: CPDA/UFRRJ, pp. 28-46, 2002. 

FRANÇA, C. G. DE; GROSSI, M. E. DEL; MARQUES, V. P. M. DE A. O censo 
agropecuário 2006 e a agricultura familiar no Brasil. Brasília-DF: MDA, 2005.  

GAETE, Constanza Martínez. "Os planos de Paris para incentivar a agricultura urbana e 
construir jardins públicos" [Los planes de París para fomentar la agricultura urbana y 
construir jardines públicos este 2017] 11 de Abril de 2017. ArchDaily Brasil. (Trad. Brant, 
Julia). Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/868791/os-planos-de-paris-para-
incentivar-a-agricultura-urbana-e-construir-jardins-publicos>. Acesso dia 5 novembro 
de  2017.  

GARDENING MATTERS. Multiple Benefits of Community Gardening. 2018. Disponível 
em: <http://www.gardeningmatters.org/sites/default/files/Multiple%20Benefits_2012.pdf>. 
Acesso em 05 junho 2018. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Carlos - SP: [s.n.], 1991.  

GOIÂNIA. Lei Complementar nº 171, de 29 de maio de 2007. Dispõe sobre o Plano Diretor 
e o processo de planejamento urbano do Município de Goiânia e dá outras providências. 
Diário Oficial [do] Município de Goiânia nº 4.147, 16 jun. 2007, consolidado em junho de 
2010. 

GOIÂNIA. Lei Complementar nº 181, de 01 de outubro de 2008. Dispõe sobre Solo 
Urbano não edificado subutilizado ou não utilizado em regulamentação ao art. 135 da Lei 
171/2007 - Plano Diretor, altera as Leis Complementares n. 5.040/75 - Código Tributário 
Municipal, 171/2007 – Plano Diretor de Goiânia, e, 177/2008 – Código de Obras e dá outras 
providências. Diário Oficial [do] Município de Goiânia nº 4.286, 17 jan. 2008, consolidado 
em junho de 2010. 

GOIÂNIA. Lei Complementar nº 235, de 28 de dezembro de 2012. Institui o Programa 
IPTU Verde no Município de Goiânia. Diário Oficial [do] Município de Goiânia nº 5.500, 28 
dez. 2012. 
GOIÂNIA. Lei Complementar nº 246, de 29 de abril de 2013. Altera a Lei Complementar 
nº 171, de 29 de maio de 2007, que Dispõe sobre o Plano Diretor e processo de planejamento 
urbano do Município de Goiânia e dá outras providências.  Diário Oficial [do] Município de 
Goiânia n° 5.582, 30 abr. 2013. 
GOIÂNIA. Lei Orgânica do Município de Goiânia. Atualizada até a emenda nº 048, de 19 
de novembro de 2010. Diário Oficial [do] Município de Goiânia nº 4.996, de 06 nov. 2010. 
GOIÂNIA. Minuta de Lei Complementar - Plano Diretor de Goiânia. Dispõe sobre o 
Plano Diretor do Município de Goiânia e dá outras providências. Disponível em: 
<http://goianiadofuturo.blog/wp-content/uploads/2018/02/Minuta-do-Plano-Diretor-19fev18-
1.pdf>. Acesso dia 05 de junho de 2018. 



Agricultura Urbana e Periurbana como alternativa de uso sustentável dos vazios urbanos...   54 

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA   

GOIÂNIA. Prefeitura Municipal de Goiânia. Eixo de Ordenamento Territorial: 
Diagnóstico. Coord.: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação - 
SEPLANH. Superintendência de Planejamento Urbano e Gestão Sustentável. Comissão 
Executiva do Plano Diretor. Goiânia. 28 fev. 2018. 382 p. 
GOLDSTEIN, B. P. et al. (2016). Urban versus conventional agriculture, taxonomy of 
resource profiles: a review. Agronomy for Sustainable Development, vol.36, n.9,  2016. 
GUZMÁN, E. S. Uma estratégia de sustentabilidade a partir da Agroecologia. Agroecologia e 
Desenvolvimento Rural Sustentável, v. 2, n. 1, p. 35–45, 2001.  
IBGE CIDADES, Goiânia, Goiás. População estimada para ano de 2017. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/goiania/panorama>. Acesso dia 05 de novembro de 
2017. 

KUMAR, B. M.; NAIR, P. K. R. The enigma of tropical homegardens. Agroforestry 
Systems, v. 61, p. 135–152, 2004.  

LATTUCA, A.; MARIANI, S.; TERRILLE, R. Una estratégia de desarrollo local para 
sectores de bajos recursos – Agicultura Urbana Orgánica. La Revista Agricultura Urbana, 
n. 6, p. 30–31, 2002.  
LOBODA, C. R.; DE ANGELIS, B. L. D. Áreas verdes públicas urbanas: conceitos, usos e 
funções. Ambiência - Revista do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, v. 1 n. 1, p. 
125-139, jan/jun. 2005. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Parques e Áreas Verdes. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/parques-e-
%C3%A1reas-verdes>. Acesso dia 02 de junho de 2018. 
MIRANDA, L. Planejamento Em Áreas De Transição Rural-Urbana: Velhas Novidades Em 
Novos Territórios. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 11, n. 1, p. 16, 
2001.  

MAGALHÃES, A. M. A horta como estratégia de educação alimentar em creche. 2003. 
120 f. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) - Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2003.  
MONTEIRO, J. P. DO R.; MONTEIRO, M. DO S. L. Hortas comunitárias de Teresina: 
agricultura urbana e perspectiva de desenvolvimento local. Revista Iberoamericana de 
Economía Ecológica, v. 5, p. 47–60, 2006.  

MOUGEOT, L. J. A. Agricultura urbana: conceito e definição. Revista de Agricultura 
Urbana, n. 1, p. 1–8, 2005.  

MOYSÉS, A.; BORGES, E. DE M. Condomínios horizontais fechados na Região 
Metropolitana de Goiânia: recriação ou negação da cidade. In: 33° ANPOC, 2009. 
Caximbu. Anais… Caximbu, MG - 2009. 
PIMENTA, J. C.; RODRIGUES, K. DA S. M. Projeto Horta Escola: Ações de Educação 
Ambiental na Escola Centro Promocional Todos os Santos de Goiânia (GO). In: II SEAT 
- Simpósio de Educação Ambiental e Transdisciplinaridade. 2011. Goiânia. Anais… Goiânia, 
GO - 2011. 
PLANAPO. Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Subsídio para 
implementação de programas e ações indutoras da transição agroecológica, da produção 
orgânica e de base agroecológica. Ministério do Desenvolvimento Agrário, Brasília-DF, 2013. 
Disponível em: 



Agricultura Urbana e Periurbana como alternativa de uso sustentável dos vazios urbanos...   55 

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA   

<http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_19/BrasilAgroecologico_Baixa
r.pdf>. Acesso em 05 de novembro de 2017. 
PREFEITURA DE GOIÂNIA. Mapa Digital Facial. Disponível em: 
<http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/>. Acesso dia 05 de novembro de 2017. 
REIS, José. Ota e "rentismo": será que Portugal existe? Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra. Centro de Estudos Sociais, 2007. Disponível em: 
<http://www.ces.uc.pt/jr/media/opiniao/20070513pub.pdf>. Acesso em 05 de novembro de 
2017. 
RESENDE, U. P. Especulação imobiliária e verticalização urbana: um estudo a partir do 
Parque Municipal Cascavel em Goiânia. Geografia (Londrina), v. 22, n. 2, p. 79–102, 2013.  
RODRIGUES, E. A.; VICTOR, R. A. B. M.; PIRES, B. C. C. A reserva da biosfera do 
cinturão verde da cidade de São Paulo como marco para a gestão integrada da cidade, seus 
serviços ambientais e o bem-estar humano. São Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 2, p. 71–89, 
2006.  
SANTANDREU, A.; LOVO, I. C. Panorama da Agricultura Urbana e Periurbana no Brasil e 
Diretrizes Políticas para sua Promoção: Identificação e Caracterização de Iniciativas de AUP 
em Regiões Metropolitanas Brasileiras. Ipes, p. 1–89, 2007.  

SISTEMA ESTADUAL DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÕES GEOGRÁFICA DE 
GOIÁS - SIEG. Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Goiás - 
SEPLAN. Base cartográfica e mapas temáticos do Estado de Goiás: Arquivos SIGs 
(shapefiles). Disponível em: <http://www.sieg.go.gov.br/>. Acesso em 02 de maio de 2018. 

SILVEIRA-FILHO, J. et al. A horta orgânica escolar como alternativa de educação 
ambiental e de consumo de alimentos saudáveis para alunos das escolas municipais de 
Fortaleza, Ceará, Brasil. In: VII Congresso Brasileiro de Agroecologia. Fortaleza, 2011. 
Anais… Fortaleza - CE, 2011. 

SINCLAIR, R. Von Thünen and Urban Sprawl. Annals of the Association of American 
Geographers, v. 57, n. 1, p. 57–78, 1962.  

SLATER, R. J. Urban agriculture, gender and empowerment: An alternative view. 
Development Southern Africa, v.18, n.5, p. 635-650, 2001. 

UFG. Secretaria de Comunicação - SECOM. Grande Goiânia avança no IDH. Disponível 
em <https://secom.ufg.br/p/8248-grande-goiania-avanca-no-idh>. Acesso em 24 de abril de 
2018.   
VASCONCELOS, C. V.; Agricultura urbana e recursos hídricos: compreendendo o uso 
da água nas hortas comunitárias da região do Barreiro, Belo Horizonte - MG. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Especialização) - Programa de Pós-Graduação em Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. Belo Horizonte, 2016. 
WEINGARTEN, D. Foodie localism loves farming in theory, but not in practice. AEON. 
Disponível em: <https://aeon.co/ideas/foodie-localism-loves-farming-in-theory-but-not-in-
practice>. Acesso em 05 de junho 2018. 



Agricultura Urbana e Periurbana como alternativa de uso sustentável dos vazios urbanos...   56 

D.R. MARÇAL; G. G. M. MESQUITA   

APÊNDICE I 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

1. Qual seria sua definição de agricultura urbana e periurbana? 

2. Você já teve contato com a AUP? Como foi esse contato/experiência? 

3. Quando e por que surgiu o interesse em interagir com a AUP? 

4. Esse contato se deu em grupo? Que tipo de grupo? Quem estava envolvido? O grupo 
era aberto ou fechado? 

5. Os encontros eram periódicos?  

6. Como o grupo se articulava? 

7. Como esse grupo divulgava suas ações? Quais os meios de comunicação utilizados? 

8. Em sua opinião, qual seria a maior dificuldade para implementação da AUP em 
Goiânia? 

9. Onde geralmente são implantadas as iniciativas de AUP pelo grupo? Quais os critérios 
considerados para a escolha do local? 

10. Quem geralmente cuida das iniciativas de AUP implantadas pelo grupo? 

11. Qual a origem dos insumos (água, mudas, sementes, adubo, etc) necessários para a 
concretização da iniciativa?  

12. O grupo possui algum custo para a implantação do m² de AUP? 

13. Esse grupo recebia algum tipo de apoio ou incentivo? 

14. Em sua opinião, quais fatores garantem o sucesso da iniciativa de AUP? 
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APÊNDICE II 

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS ÁREAS DE 
AUP 

	

	


