
Agricultura Urbana 

Fórum de Pesquisadores  
São Paulo, maio de 2017 



A Pesquisa 
Objetivos:  

Identificar as iniciativas relacionadas à  Agricultura Urbana na região do M’Boi 
Mirim  

Entender as motivações que impulsionam a prática da agricultura urbana neste 
território 

Compreender os desafios e oportunidades para o desenvolvimento destas práticas 

Analisar a relação da Agricultura Urbana com outras questões ligadas ao contexto do 
território 



Para comçear a 
conversar… 
 
Por que parece 
ser uma 
contradição? 
 
 

Crédito: Matheus 
Cavaliere 



Agricultura Urbana na M’Boi Mirim 

mapa 
Geração de Renda 

Educação 

Saúde 

Meio ambiente 

Fortalecimento comunitário 

Alguns destes eixos se entrecruzam 

 

Os Eixos de Agricultura Urbana segundo as práticas 
encontradas no território 



Produção comercial 

❖  Produtores individuais e 
familiares;  

❖  Geração de renda 

❖  Uso do terreno público e 
privado por comodato; 

❖  Não têm acesso a serviços 
públicos relacionados à AU. 

❖  Comercialização: própria 
horta e cestas. 

Iniciativas visitadas:  
Semeando o Futuro (5 pessoas) 
 
Produtores próximos ao CEU 
Guarapiranga - Estr. da Baronesa 
(3 pessoas) 
 
Ângela de Cara Limpa -  Ananias  
(2 pessoas) 

Práticas de Agricultura Urbana no território 



Hortas Escolares 
❖  Hortas escolares - uso 

pedagógico 

❖  Uso de área em equipamentos 
de educação 

❖  Apoio do Núcleo de Educação 
Ambiental da DRE Campo 
Limpo. 

 

Iniciativas visitadas:  
 
CEU Guarapiranga 

Práticas de Agricultura Urbana no território 



Práticas Transversais: Segurança Alimentar 
e Saúde 
❖  Produção de alimentos para 

consumo nas ONG’s  

❖  Uso de terreno cedido pelas 
organizações 

❖  Apoio técnico Dedo Verde  

❖  Comercialização: Fornecimento 
para as ONG’s. 

 

Iniciativas visitadas:  
 
Associação Monte Azul - Produtor 
Ananias (1) 
 
ONG Viver é Conviver - Dona 
Judite (2) 

Práticas de Agricultura Urbana no território 



Vínculos e atores mobilizadores 



Considerações preliminares sobre as práticas de AU 
no território 

-  Há várias ideias, projetos e intenções apresentadas por atores locais 

-  Existem diversas iniciativas em desenvolvimento no território.  

-  A Agricultura Urbana não é o centro, pois as iniciativas são 
mobilizadas a partir de outras questões (educação, geração de 
renda, meio ambiente). Ou seja, há potencial que surge a partir de 
outras ações coletivas.   

 

 



Considerações preliminares sobre as práticas de AU 
no território 

  

-  Há  conexões que estão mais ligadas a pessoas do que a 
instituições.  

 

-  As frequências de algumas conexões identificadas na rede são 
pontuais, sem continuidade. 

 

 



Questões para discussão 
-  Por que a Agricultura Urbana surge no território? 

 

-  Quais são as características regionais que facilitam ou 
dificultam as práticas da  Agricultura Urbana?  

 


