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RESUMO 

 

A agricultura urbana tem como proposta desenvolver condições humanas básicas, enquanto 

trabalha conceitos de sustentabilidade para sensibilizar, educar e engajar comunidades em 

áreas metropolitanas. A prática de cultivo de vegetais, nos espaços urbanos, também tem 

como escopo recuperar áreas consideradas degradadas. Para aprofundar a análise desse 

processo, este artigo estuda o projeto Lavoura no loteamento Vitória Régia, localizado na 

periferia do município de Curitiba. Para chegar aos resultados, a estratégia metodológica 

partiu da revisão bibliográfica sobre agricultura urbana e sustentabilidade, com um 

levantamento documental sobre as principais características do projeto Lavoura. Ainda, foram 

realizadas visitas de campo e entrevistas focalizadas com os técnicos e as famílias envolvidas, 

para observar como se dá a conscientização e as práticas sustentáveis no dia-a-dia dessas 

pessoas.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Agricultura Urbana. Curitiba. Projeto Lavoura. 

 

 

ANALYSIS ON URBAN AGRICULTURE AS A SUSTAINABLE PRACTICE IN  

CURITIBA 

 

 

ABSTRACT 

 

Urban agriculture has a proposal to develop basic human conditions, sustainability concepts 

while working to raise awareness, educate and engage communities in metropolitan areas. 

Cultivation of vegetables in urban spaces also has the scope to recover degraded areas 

considered. To further analyze this process, this paper studies the Lavoura allotment project in 

Vitoria Regia, located on the outskirts of the city of Curitiba. To arrive at the results, the 

methodological strategy came from literature review on sustainability and urban agriculture, 

with a documentary survey of the main characteristics of Lavoura project. Still, field visits 

and focused interviews with the coaches and the families involved were conducted to observe 

how awareness and sustainable practices in day-to-day lives of these people. 

 

Keywords: Sustainability. Urban Agriculture. Curitiba. Lavoura Project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Apesar de a agricultura urbana (AU) partir do pressuposto nutricional, econômico-

financeiro, com foco no desenvolvimento humano (FAO, 2011), é cada vez mais comum 

observar a sua prática associada aos pilares mais básicos da sustentabilidade. Isso é 

compreensível, pois esses programas tratam de criar uma conscientização ambiental associada 

à qualidade de vida dessas pessoas em risco social, enquanto cultivam vegetais e recuperam 

espaços considerados abandonados e/ou degradados (SECRETARIA MUNICIPAL DO 

ABASTECIMENTO, 2014). 

 Embora não seja uma prática recente, a AU sempre existiu nas áreas urbanas 

(AQUINO; ASSIS, 2007, p.137), e sua presença pode ser justificada pelo crescimento das 

populações metropolitanas que foram condicionadas à miséria (Haddad, Ruel e Garrett, 

1998). Nesse sentido, a partir de um breve levantamento realizado por esta pesquisa, foi 

possível observar que a AU está cada vez mais associada às políticas públicas de combate à 

pobreza, fomentadas por governos, ONG´s, associação de bairros, entre outros. Suas 

iniciativas são vistas como alternativa potencial para fomentar uma consciência coletiva, 

através dos trabalhos que articulam os conceitos sobre educação ambiental e sustentabilidade. 

 Sobre isso, existe uma forte demanda na promoção de discussões sobre o meio 

ambiente em todas as camadas da sociedade. Então, a proposta de sustentabilidade na 

agricultura urbana pode ser uma opção interessante, desde quando ela seja articulada com 

outras áreas, promova a deliberação de modo que seja significativa para as comunidades e o 

meio ambiente. Isso significa que é necessário um olhar mais crítico e menos romantizado no 

desenvolvimento desse processo.  

 Portanto, a proposta deste trabalho foi realizar um estudo exploratório, a partir do 

programa Lavoura - criado pela Secretaria Municipal do Abastecimento (SMAB) e executada 

pelo município de Curitiba. Seu intuito é diagnosticar o decurso da transferência de 

informação, conscientização e execução de práticas sustentáveis da agricultura urbana nas 

áreas periféricas. Por questões de deslocamento e acessibilidade – fornecida pela SMAB, a 

região selecionada foi o loteamento Vitória Régia, envolvendo cerca de 150 famílias. Para 

uma análise mais explícita, este estudo teve como estratégia metodológica visitas de campo e 

entrevistas focalizadas (MERTON, 1990) com os técnicos que trabalham ativamente no 

projeto e com os beneficiados. Assim, o primeiro passo para a coleta de dados foi a entrevista 

focalizada com a gerência de agricultura urbana na SMAB. O objetivo aqui foi compreender o 

funcionamento dos programas, ter acesso aos dados sobre as áreas e as pessoas beneficiadas, 



além de poder definir a região para as visitas de campo. O fato de a página online da 

secretaria conter poucas informações sobre os trabalhos realizados, a visita à SMAB foi de 

extrema importância. Quanto às visitas de campo, elas ocorreram em duas ocasiões: no dia 

das entregas de mudas e sementes. Isso ajudou a estabelecer uma relação de proximidade com 

os moradores do Vitória Régia, permitindo realizar visitas às áreas de cultivo e entrevistá-los 

diretamente em seu ambiente de ação, contribuindo a que agissem de forma natural. 

 Para facilitar a compreensão da abordagem apresentada, o artigo está dividido em três 

seções: a primeira trata sobre os conceitos em agricultura urbana, observando suas principais 

ações e seu diálogo com as propostas de sustentabilidade. Em seguida, faz um breve 

apanhamento sobre os programas de agricultura urbana, desenvolvidos pela Secretaria do 

Abastecimento. Finalmente, a última parte faz um perfil socioeconômico do Vitória Régia, 

indicando o número de envolvidos e áreas recuperadas no Lavoura, com a discussão sobre o 

que foi observado e coletado nas entrevistas focalizadas, seguido pelas considerações finais.  

 

 

2 A AGRICULTURA URBANA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

  

 Durante séculos, a agricultura urbana foi compreendida como uma prática sem 

relevância nas cidades, considerada como um fenômeno incerto e corriqueiro (VIDAL, 2009). 

Foi na década de 90 que obteve o status de ‘alternativa para o desenvolvimento humano em 

países empobrecidos’, por órgãos governamentais internacionais.  

 Ferreira e Castilho (2007, p. 11) observam que hoje, a prática de AU acontece em 

“países da África, América Central (Cuba, principalmente) e Europa (França e Portugal, 

preponderantemente)”. No Brasil, ela é relativamente recente (CONSULTORIA FAO / MDS, 

2011, p. 23), e as regiões Sul a Sudeste são as que concentram 59% do total dessas ações, com 

destaque para as cidades de Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. 

 As práticas em AU surgiram para reduzir a desnutrição e apontar soluções imediatas às 

famílias em risco social
3
 nos centros urbanos, proporcionando “mudanças benéficas na 

estrutura social, econômica e ambiental do local onde ela se instala” (EMBRAPA, 2002, p. 5).  

 

____________ 

3
 Definido pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) como aquelas pessoas que estão identificadas no 

cadastro único, dos programas sociais do governo federal, com uma renda média de R$ 70,00 por mês (MDS, 

2014). 

 



Mas suas ações são comuns às da agricultura rural, diferindo apenas no aspecto de que a 

agricultura urbana realiza uma integração mais completa, abrangendo o sistema econômico ao 

ecológico (MOUGEOT, 2000). 

 Mas para entender como as cidades deram início a esse tipo de agricultura, é 

necessário refletir questões históricas como o êxodo rural, o crescimento das grandes cidades 

e o aumento da população nas últimas décadas. De acordo com Alier (2009, p.214), “[...] o 

número absoluto de camponeses tradicionais e diaristas rurais sem terra no mundo era mais 

alto no ano 2000 de que em 1900”. Essa migração é facilmente explicada pela oferta de 

oportunidades de emprego e de uma expectativa de vida mais promissora, impulsionando 

milhares de famílias a uma vida sem referências e de miséria nas metrópoles, “sofrendo um 

processo de erosão de seus saberes e costumes alimentares” (ARRUDA, 2006, p. 01).  

 Nesse ínterim, o desenvolvimento das cidades foi acompanhado por uma acelerada 

urbanização não planificada, resultando em processos socioambientais de baixa sintonia com 

as políticas públicas urbanas, como o desemprego, a pobreza, a ocupação ilegal para moradia, 

a degradação dos recursos naturais pela industrialização e o aumento na produção de lixo, 

que, certamente, comprometeram um desenvolvimento sustentável eficiente e equitativo. 

Nesse aspecto, Alva (1997, p. 68-69) aponta outros problemas que ajudaram agravar tal 

situação, por exemplo: 

 

[...] questões como políticas nacionais e locais omitiram a participação cidadã na 

tomada de decisões sobre a gestão pública, seguido pela falta de eficiência na 

intervenção do mercado imobiliário especulador e pela carência nas estratégias das 

relações entre cidade e campo (ALVA,).  

 

 Esse crescimento desproporcionado afetou o meio ambiente, fazendo urgir as 

propostas sobre o desenvolvimento sustentável. A princípio, partiu-se de uma percepção mais 

embasada nos aspectos econômicos, acreditando que a redução da polaridade entre os 

desenvolvidos e não desenvolvidos melhoraria o panorama das desigualdades. Tal visão 

pretendia gerar o progresso às regiões empobrecidas, com o fornecimento de tecnologia e 

modernização. “O desenvolvimento tornou-se um objetivo maior da política de governos e 

organismos internacionais como a ONU e o Banco Mundial” (SCOTTO; CARVALHO; 

GUIMARÃES, 2007, p.16). Mas essas ações não se mostraram eficientes. Pois os 

pressupostos das políticas neoliberais não apresentavam uma proposta de gestão eficiente dos 

recursos naturais, já que essa lógica de progresso impreterivelmente desmatava, inundava, 

deslocava e excluía populações mais carentes de seus habitats naturais, de seu entorno 

familiar, cultura e história. Anos depois, isso não só se configuraria em um grande desafio 



ambiental, mas também social, técnico e político, comprovando que “a dinâmica da sociedade 

capitalista, quando considerada na sua inscrição territorial [...], mostra “sua insustentabilidade 

ambiental, sua insustentabilidade política”, (PORTO-GONÇALVEZ, 2004, p. 20).  

 Assim, ao mapear os conceitos de sustentabilidade é impossível não justificar a 

degradação social e ambiental contemporâneos pelo modelo econômico vigente, revelando 

que o acúmulo de capital afetou a harmonia entre os sistemas naturais e as formações sociais, 

diminuindo as possibilidades de um “processo produtivo mais equilibrado, igualitário e justo” 

(LEFF, 2009, p. 33). E no contexto latino-americano principalmente, o desenvolvimento e a 

expansão urbana resultaram em problemas como a má nutrição, a baixa distribuição de 

recursos, que acentuaram os disparates sociais (FAO, 2011). Nesse contexto, as políticas 

públicas socioambientais, dos centros urbanos, precisavam atender muitas demandas para 

estabelecer condições políticas que promovessem a inclusão das comunidades à margem 

desses processos. E é assim que os projetos em agricultura urbana foram pensados e 

executados no final do século passado.  

 

 

2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS EM AGRICULTURA URBANA E SUA RELAÇÃO COM 

A SUSTENTABILIDADE 

 

 Embora ocorram discrepâncias na definição de agricultura urbana, basicamente ela se 

refere à localização de espaços utilizados para o plantio de vegetais e, com algumas exceções, 

na criação de pequenos animais (SPOTIGHT, 1996, p. 22), comercializados em pequena 

escala ou consumo próprio. Nesse sentido, Adam (1999) e Mougeot (2000) dividiram essas 

áreas em intraurbana ou urbana – no caso de estarem dentro das cidades ou periurbana - 

quando estão situadas na região periférica.  

 Quanto aos conceitos atribuídos à agricultura urbana, Machado e Machado (2002, p. 

07) afirmam tratar-se de práticas com “diversas atividades relacionadas à produção de 

alimentos e conservação dos recursos naturais dentro dos centros urbanos, [...] atuando no 

fornecimento de alimentos, geração de empregos, [...] e melhoria da nutrição dos habitantes 

da cidade”.  Por outro lado, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (1994, 

p.239) define a AU como uma ferramenta para o desenvolvimento humano sustentável que: 

    

[...] procura satisfazer as necessidades imediatas sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras também satisfazerem suas necessidades. Ele leva em conta os 

aspectos ambientais, econômicos, sociais e humanos. Propõe a divisão equitativa dos 



frutos do crescimento, permitindo que as pessoas aumentem sua autonomia e suas 

capacidades, e que participem das decisões que influenciam sua vida.   

 

 Existem ainda textos que se esforçam em relacionar a agricultura urbana com as 

premissas da sustentabilidade, justificando que o manejo do solo para o plantio de vegetais 

ajuda na recuperação de áreas consideradas degradadas: 

 

O incremento sustentável e eficiente [...] ocorre por práticas melhoradas de manejo 

do solo; uma maior resiliência através da conservação e uso sustentável dos recursos 

filogenéticos e zoogenéticos [...] (FAO, 2011, p. 15). 

 

  Santandreu e Lovo (2007) explicam que essa interpretação se dá pelo fato da AU 

auxiliar na transformação e no enverdecer dos espaços ociosos como terrenos baldios, áreas 

periurbanas, quintais de creches, escolas, reservas ecológicas e aterros sanitários. Ainda, Smit 

(2000, sem paginação) defende a agricultura urbana como provedora de alimentos que 

depende menos de insumos químicos, consistindo em uma produção menos nociva, sendo, 

portanto, sustentável. 

 Na literatura há definições de agricultura sustentável como “produtividade que permite 

preencher as necessidades mutáveis da população atual e futura mantendo intacto seu 

potencial produtivo” (MUELLER, 1996; VEIGA, 2010, p. 109). Mas, estão àqueles 

pesquisadores que discutem essa questão de forma mais pragmática e realista, alertando que a 

efetividade dessa prática necessita estar vinculada a dimensões políticas, culturais e históricas, 

“de forma que oriente as tomadas de decisão, os mecanismos de financiamento, a estratégia 

de administração pública participativa e o fortalecimento de parcerias entre os atores públicos 

e privados” (JARA, 1998, p. 36). Do contrário, são outras propostas bem-intencionadas, mas 

de pouco significado para as questões ambientais vigentes. Ainda, Aquino e Assis (2007, 

p.140) apontam as questões técnicas e as práticas rotineiras para a manutenção de uma ação 

sustentável, como o fornecimento de subsídios técnicos e materiais, exemplificados em: 

 

[...] insumos orgânicos, a adequação de novos substratos à produção de mudas, o 

resgate e a preservação de cultivares adaptados às condições locais, a adequação das 

épocas de plantio, o uso de defensivos alternativos que não sejam poluentes, bem 

como a geração e adaptação de sistemas de produção ao ecossistema urbano [...], 

visando o sucesso da produção agrícola em área urbana. 

 

 Apesar de a AU buscar técnicas na agroecologia e na agricultura orgânica (não utiliza 

venenos, pratica a compostagem, etc), é importante destacar que ela é uma agricultura 

convencional. O ambiente de cultivo é urbano, portanto, pode ocorrer a poluição dos 



alimentos pelos poluentes e contaminantes dispersos no ar, água e solo, inviabilizando os 

preceitos da produção orgânica. 

 Partindo da discussão realizada nesta seção, foi possível compreender que os projetos 

relacionados à agricultura urbana necessitam garantir um processo continuado de 

transferência de conhecimento, não se limitando apenas ao reverdecimento de espaços 

selecionados. Deve realizar uma articulação mais aprofundada sobre as técnicas de manejo 

associadas às temáticas ambientais, de forma que promova uma construção de saberes mais 

crítica, através educação ambiental, agroecologia e conservação. Dessa forma, as práticas 

sustentáveis poderão estar presentes em todas as esferas. 

 

  

3 AGRICULTURA URBANA EM CURITIBA: UM BREVE PANORAMA SOBRE OS 

PROGRAMAS NOSSO QUINTAL E LAVOURA 

 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a capital 

paranaense possui 1.751.907 habitantes, concentrando mais de 30% da população do Estado. 

A região metropolitana compreende 29 municípios, ocupando uma área total de 435,49 km² 

(COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 2014), na qual, até 

2010, cerca de 4% de sua extensão era composta por vazios urbanos (INSTITUTO 

PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2010). A crescente 

urbanização do município provocou a redução de seu território periférico e como 

consequência, vastas áreas tornaram-se propensas a invasões, ao acolhimento de lixo e à 

prática de atividades ilícitas (SMAB, 2013). Então, impulsionada por um quadro social que 

indicava um número proeminente de pessoas vivendo abaixo da linha nacional de pobreza, a 

Secretaria Municipal do Abastecimento de Curitiba criou, na década de 80, dois projetos de 

agricultura urbana: Nosso Quintal e Lavoura.  

 O Nosso Quintal existe desde 1989 e consiste na criação de hortas em pequenos 

espaços - que variam de 2 a 100 m², como em quintais residenciais, terrenos escolares, 

creches e outras entidades/organizações do município (PORTAL DA PREFEITURA DE 

CURITIBA, 2014). Além da questão nutricional, tem como objetivo incentivar práticas 

pedagógicas que permeiem a produção orgânica, a cultura popular de chás medicinais, 

educação ambiental e alimentar, além da atividade lúdica. 

 Já o Lavoura atua desde 1986 e está caracterizado pelo cultivo de hortas comunitárias 

e pequenas lavouras em espaços públicos, privados e sob as linhas elétricas de alta tensão, que 



variam entre 60 a 180 m². As plantações feitas abaixo dessas linhas são feitas em parceria 

com a Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A (ELETROSUL) desde 

2000, cuja iniciativa evita a ocupação ilegal desses terrenos para a moradia. Seus objetivos 

não diferem do Nosso Quintal, apenas tem o incentivo do trabalho como renda extra e a 

terapia para os aposentados e donas-de-casa que estão desempregados ou aposentados. 

 Mas para viabilizar as ações da SMAB foram necessárias algumas parcerias com a 

EMATER-PR, a Associação da Agricultura Orgânica e o Curso de Agronomia da 

Universidade Federal do Paraná, por exemplo. Com este último foi criado um programa de 

estágios para que os graduandos prestassem assistência técnica às famílias do Lavoura.  

 As atividades de ambos os programa são realizadas pelos próprios beneficiados, a 

partir do momento em que as áreas de cultivo forem liberadas pelo responsável. A cada 

período de plantio, eles recebem um kit com sementes e outra com mudas de verduras e 

legumes, sendo elas alface, almeirão, rúcula, rabanete, vagem, repolho, entre outras. Mas 

essas ações recebem apenas a assistência agronômica básica, não havendo um pleno controle 

e monitoramento das atividades executadas. No caso do Lavoura, que atende áreas mais 

isoladas do município, pode haver práticas de risco na disseminação de zoonoses, como já 

ocorreu de a Secretaria de Saúde ser ativada por conta de criação de animais não autorizada. 

Em escala menos grave, existe a possibilidade de práticas pouco sustentáveis nas áreas de 

plantio, como o uso de inseticidas entre outras ações que ferem as normas da AU, mesmo com 

as orientações prestadas.  

 Quanto à forma de acesso, ela ocorre através da demanda e disponibilidade de espaços 

para o cultivo. Sua formalização se dá pelo cadastramento dos interessados em qualquer uma 

das nove regionais da SMAB ou nas associações de bairro - onde elas acontecem com maior 

frequência, pois essas entidades são as grandes divulgadoras dos projetos.  Insumos como 

sementes, fertilizantes, adubos orgânicos e minerais são fornecidos sem qualquer custo 

(CONSULTORIA FAO / MDS, 2011, p. 12), sendo distribuídos nas reuniões ou assistências 

técnicas realizadas mensalmente.  

 

 

4 O PROJETO LAVOURA NO LOTEAMENTO VITÓRIA RÉGIA 

 

 O loteamento Vitória Régia, fundado em 1999, está localizado na Cidade Industrial de 

Curitiba – CIC, região que foi constituída principalmente após a década de 70, quando as 

políticas de desenvolvimento do Estado começaram a incentivar a vinda de indústrias ao 

http://www.gespublica.gov.br/folder_rngp/folder_nucleo/SC/folder_organizacao/organizacao.1437/


Paraná. Porém, a região não se restringiu à ocupação industrial; muitas pessoas se instalaram 

nessas áreas, constituindo moradias provenientes de ocupações ilegais (IPPUC, 2011).  

 Localizado a uma distância aproximada de 35 km do centro, o loteamento possui uma 

área de 135 hectares, onde habitam aproximadamente 12 mil pessoas. Desses moradores, 

47,7% vivem com até cinco salários mínimos (Idem), dos quais contam com algumas 

indústrias, pequenos comércios, uma escola municipal, uma unidade de saúde, igrejas, 

equipamentos de lazer comunitário e outros (Secretaria da Educação de Curitiba, 2014).  

 Sendo caracterizada como uma região que demanda melhorias no aspecto social e 

econômico, sua associação de moradores viu a oportunidade de participar do projeto de 

agricultura urbana em 2003. Segundo um panorama realizado em 11 regiões metropolitanas 

do Brasil, o país conta com 635 iniciativas de AU, sendo a produção vegetal a atividade mais 

frequente (SANTANDREU e LOVO, 2007, p.14). Suas ações são promovidas por uma 

diversidade de instituições, entre elas o governo federal e parcerias com universidades, 

governos locais, prefeituras e Estado, além da sociedade civil e setor privado (Idem, p. 16). 

 Nesse sentido, a Associação de Moradores do Vitória Régia (AMOVIR), a 

ELETROSUL e a SMAB firmaram uma parceria, na qual, os terrenos sob as linhas de energia 

elétrica seriam usadas para o cultivo dos alimentos, beneficiando aproximadamente 150 

famílias (SMAB, 2013). Dependendo do tamanho das famílias, essas áreas são divididas em 

meia-horta ou hora-inteira, o que equivalem a 80 m² e 180 m² respectivamente. Elas não 

podem conter cercas e tampouco são definitivas.  

 Conforme explicado anteriormente, o Lavoura atende pessoas que desejam trabalhar 

na manutenção de uma parcela de horta, seja ela usada para a alimentação ou 

comercialização. No caso do loteamento Vitória Régia, uma vez que os moradores se 

cadastraram na AMOVIR, eles recebem o espaço e os kits de plantio (sementes e mudas), 

segundo o período de cada cultura, além das orientações técnicas que incluem noções em 

agroecologia e sustentabilidade. Contrariando um pouco o perfil dos agricultores urbanos, 

essa comunidade pouco comercializa o que produz. Prefere distribuir entre os vizinhos, 

entidades locais ou trocar por outros produtos cultivados. Apesar de não haver dados 

formalizados, acredita-se que o perfil das pessoas que mais atuam nos espaços de cultivo são 

mulheres dona-de-casa e aposentadas, mas essa observação pôde ter sofrido a influência d o 

dia da semana e horário das visitas de campo. 

 Através de um levantamento comparativo entre os anos 2011 e 2012, o Lavoura 

permitiu o cultivo de áreas equivalentes a 238 m² e 243 m² respectivamente, não havendo um 

aumento considerável nos espaços entre esses anos. Já o número de pessoas envolvidas, o 



valor é o mesmo para ambos os anos, 3.088 pessoas beneficiadas. Aparentemente, o tamanho 

da área parece ser pouco representativo, mas é importante considerar que essas área não são 

fixas, portanto os dados refletem o que foi cultivado em um dado período. A SMAB também 

justificou que esses espaços são definidos pela ELETROSUL, por isso não houve uma 

ampliação dessas áreas. Quanto ao número de participantes elas equivalem às vagas 

disponíveis. Apesar de haver pouca rotatividade de participantes, quando ela ocorre é por 

conta de alguma mudança de bairro ou por motivos de saúde. Mas a vaga logo é ocupada, por 

que há uma fila de espera expressiva. 

 Embora a maior parte desta pesquisa ter sido desenvolvida em 2013, ela não trouxe 

comparativos com os anos anteriores, pois a SMAB ainda não tinha esses valores encerrados. 

 

 

4.1 TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, SENSIBILIZAÇÃO E ENGAJAMENTO 

DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS ASSOCIADAS À AGRICULTURA URBANA  

 

 Com base em todas as discussões levantadas por este trabalho, o interesse central foi 

observar como ocorria o processo e a dinâmica da transferência de conhecimento. Isso 

pareceu importante, por considerá-los imprescindíveis na análise das práticas sustentáveis, 

atribuídas pelos participantes do projeto Lavoura. Sendo assim, as 15 entrevistas com os 

participantes trataram de primeiro mapear o perfil do público, como o sexo, idade e profissão. 

Ainda, buscou identificar eles como souberem do projeto, verificando a quantidade de tempo 

que eles participam, quais foram os principais aprendizados sobre sustentabilidade e 

preservação que tiveram. Também, se essas práticas são estendidas às suas casas e como isso 

é feito, quais são os problemas ambientais que consideram mais emergentes no bairro e, 

finalmente, o que mudou em suas vidas após ingressarem no Lavoura
2
. Entre eles eram 10 

mulheres e 5 homens, de idades entre 40 a 76, dando uma média etária de 53,4 anos. Os 

entrevistados declararam ser aposentados, desempregados ou dedicados às atividades 

domésticas e 75% deles estavam no programa há sete anos, enquanto que 100% disseram ter 

conhecido através da AMOVIR. 

 Nas visitas de campo pôde ser observada uma importante mediação da associação de 

moradores entre a equipe técnica e os beneficiados. Sendo a maioria dos participantes pessoas 

humildes, essa articulação facilitava a compreensão de questões recorrentes como a melhor 

época de plantio, aproveitamento de sementes dos frutos colhidos e problemas referentes à 
                                                           
2
 Para esclarecer, essas perguntas foram feitas de forma adaptada ao entendimento dos entrevistados. 



quebra de normas como construção de cercas ou acúmulo de resíduos. Não foi observado 

outro tipo de instrução, mas os engenheiros agrônomos que coordenaram as inspeções, 

informaram que as informações sobre sustentabilidade e meio ambiente são trabalhadas nas 

visitas técnicas, quando a terra é trabalhada e adubada. Nesse aspecto, as visitas de campo não 

puderam detectar as temáticas ambientais trabalhadas na comunidade. Mas ao abordar os 

entrevistados sobre os assuntos ambientais mais pautados, fora revelados: o incentivo do uso 

de adubos orgânicos, a forma de descarte dos resíduos e o reaproveitamento dos alimentos nos 

canteiros domésticos. 

 A técnica selecionada para a entrevista foi a não-estruturada, conduzida de modo 

focalizado (CASTANHEIRA, 2012 p. 19), pois ela partiu de um roteiro pré-estabelecido, 

embora tenha sido guiada por uma conversa informal. Com o objetivo de proporcionar mais 

liberdade ao entrevistado, esse estilo de entrevista foi escolhido, “pela sua natureza, 

especialmente a originar novas ideias e hipóteses, e não a produzir resultados conclusivos 

acerca de padrões de comportamento”, conforme esclarece Ferreira (sem data, p. 104). 

 Enquanto as entrevistas aconteciam, foi possível observar como o agricultor urbano 

trabalhava com a terra diretamente, e, conforme o abordado em outra seção, este tipo de 

agricultura está mais associado à forma convencional, diferindo apenas no uso de adubos sem 

adicionais químicos. Sobre esse aspecto, não foi observado entre os entrevistados o uso de 

adubo orgânico feito por compostagem, nem o hábito de reaproveitar os restos de alimentos 

nas hortas. A justificativa foi que este tipo de material poderia atrair insetos e pequenos 

roedores, comprometendo a qualidade da produção. A água utilizada é a fornecida pela 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), não hacendo poços artesianos ou 

cisternas para captar esse recurso. Isso aponta um aspecto negativo, pois além de gastar água 

potável também significa um excedente de gastos para os praticantes da AU. 

 Partindo do viés sustentável da AU, 100% dos entrevistados se analisam como atores 

da higienização desses terrenos, pois associam o acúmulo de vegetação nativa – típica em 

terrenos baldios, como algo negativo. Portanto, a sujeira, o abandono e a beleza são os valores 

atribuídos à sustentabilidade, por parte dos beneficiados. A poluição do ar e rios foi unânime 

ao se referirem aos problemas ambientais considerados mais graves no Vitória Régia.  

 Todos eles acreditam que a agricultura urbana transformou suas vidas. Mas essa 

mudança está mais relacionada às atividades recreativas do que nutricionais e ambientais. 

Entre os 15 entrevistados, apenas dois conseguiram definir os principais aprendizados 

adquiridos sobre sustentabilidade e preservação, sendo eles a organização e a limpeza, embora 

todos concordassem que através das hortas estavam “ajudando a cuidar natureza”.  



 Sobre as ações estendidas aos lares, apenas três pessoas admitiram fazer a separação 

do lixo, economizar a água canalizada e reaproveitar os resíduos orgânicos em canteiros de 

plantas residenciais, indicando que os resultados das ações de educação, conscientização e 

engajamento ainda requer mais discussões por parte da SMAB. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar de a agricultura urbana estar associada à recuperação de áreas consideradas 

degradadas, o estudo do projeto Lavoura, no loteamento Vitória Régia, evidencia que essas 

ações ainda são bastante tímidas e merecem mais articulações. Claro que isso pode ser um 

reflexo do objetivo central dessa prática, que é elevar a qualidade nutricional das 

comunidades mais carentes e não a qualidade ambiental, assim como outros fatores presentes 

nos projetos da SMAB. 

 Também é certo, a necessidade de mais profissionais para lidarem que se possa fazer 

um trabalho mais profundo com as comunidades, contando ainda com profissionais 

multidisciplinares que ajudem na construção de uma identidade ambiental mais engajada. 

Portanto, o que foi observado é que o trabalho de educação ambiental é apenas um 

coadjuvante. Mas, nem por isso, o trabalho desenvolvido merece ser desqualificado, embora 

seja ingênuo afirmar que exista um processo eficiente e contínuo de conscientização, 

sensibilização e engajamento.  

 Uma questão que pode ser considerada grave é a falta de sintonia com a Secretaria de 

Meio Ambiente do município, que seria uma peça fundamental nesse processo, junto também 

com as escolas e as universidades. Mas de acordo com a declaração de alguns técnicos, 

existem muitas hortas que estão fora dos padrões ambientais, sendo esta a causa de um 

conflito dos projetos de agricultura urbana com a secretaria ambiental. Nesse sentido, é 

possível afirmar que todo o mecanismo de conscientização é muito pequeno, surtindo um 

efeito tênue nas famílias envolvidas. 

 Com relação ao número de áreas cultivadas, soa estranho apontá-las como 

recuperadas, já que boa parte do que é feito no Vitória Régia não tem muita relação com as 

premissas da sustentabilidade. Em algumas áreas a mata ciliar foi extraída para a produção e 

isso pode ser considerado como mais agressão ao meio ambiente que a exclusão do uso de 

adubo inorgânico. O fato de não haver um acompanhamento seguido desses espaços, impede 

a garantia de que essas hortas comunitárias estão isentas desse tipo de insumo.  



 Mas como a sustentabilidade faz alusão à qualidade de vida, nesse sentido é possível 

afirmar que a agricultura urbana é muito importante no resgate do saber popular, no 

intercâmbio desse saber, assim como no provimento de atividades lúdicas e no 

reestabelecimento de laços e valores como o trabalho em equipe. Muitos dos entrevistados 

apontaram que a atividade nas hortas havia curado problemas de depressão e tristeza, além de 

ser um momento para estar com suas famílias, falar com os vizinhos e sentir uma grande 

satisfação por ajudar outras pessoas com um trabalho manual, prática que eles executavam 

antes de migrarem à capital do Estado. Esse trabalho é um processo de sociabilização e 

motivação, características muito importantes para sensibilizar comunidades a respeitarem seu 

entorno ambiental e a praticar ações sustentáveis. 
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