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RESUMO 

 

Agricultura urbana é a prática de atividades agrícolas dentro do espaço urbano. Isto inclui todo 

tipo de cultivo de plantas alimentares, medicinais ou ornamentais, o manejo de áreas de 

vegetação natural, criação de pequenos animais, beneficiamento e comercialização. Mas o 

principal papel da agricultura urbana é, efetivamente, a produção de alimentos para o mercado 

local, sendo especializada no cultivo de gêneros hortícolas, que de maneira geral são produzidos 

próximos aos mercados consumidores. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

a Alimentação (FAO) defende que a agricultura urbana seria um ponto de partida para desviar 

a urbanização do rumo atual e criar cidades mais verdes, além de contribuir para garantia da 

segurança alimentar e nutricional. Esta pesquisa traça um panorama da agricultura urbana em 

Goiânia. Para tal, foi realizado um mapeamento da atividade e análise socioeconômica dos 

produtores, bem como, identificado os espaços da agricultura urbana. A agricultura integra o 

espaço urbano de Goiânia, interagindo e conflitando com outras formas de uso do espaço na 

cidade. A atividade depende de terra disponível para cultivo e não tem condições econômicas 

de disputar o espaço na cidade com outros usos urbanos. Por isso, é importante que a agricultura 

urbana entre na pauta da política de planejamento e gestão territorial, criando mecanismos para 

fortalecimento da atividade e incentivo à produção de alimentos na comunidade, pela 

comunidade e para a comunidade. 

Palavras-chave: Agricultura urbana; Planejamento urbano; Hortas urbanas. 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

La agricultura urbana es la práctica de actividades agrícolas dentro del espacio urbano. Incluye 

todo tipo de cultivo de plantas alimenticias, medicinales o ornamentales, el manejo de áreas de 

vegetación natural, creación de pequeños animales, beneficiamiento y comercialización. Pero 

la principal acción de la agricultura es efectivamente la producción de alimentos para el 

comercio local, siendo la especialización en el cultivo de géneros vegetales, que en manera 

general son producidos cerca de los mercados consumidores. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) defiende que la agricultura urbana sea un 

punto de inicio para retirar la urbanización del rumbo actual y crear ciudades más verdes, 

además de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Esta investigación traza un 

panorama de la agricultura urbana en Goiânia. Para ello, se realizó un mapeamiento de la 

actividad y análisis socioeconómico de los productores, así como, identificado los espacios de 

la agricultura urbana. La agricultura integra el espacio urbano de Goiânia, en interacción y 

conflictos con otras maneras de uso del espacio en la ciudad. La actividad depende de tierra 

disponible para el cultivo y no tiene condiciones económicas de disputar el espacio en la ciudad 

con otros usos urbanos. Por eso, es importante que la agricultura urbana entre en la directriz de 

política de planeamientos y gestión territorial, creando mecanismos para la fortificación de la 

actividad y apoyo a la producción de alimentos en la comunidad, por la comunidad y para la 

comunidad. 

Palabras clave: Agricultura urbana; Planificación urbana; Hortas urbanas. 
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INTRODUÇÃO 

A proposta da presente pesquisa se insere na perspectiva de compreender o espaço e a 

dinâmica da agricultura urbana em Goiânia, investigando as potencialidade e desafios para o 

desenvolvimento da atividade. O contato com o tema e as inquietações acerca da estrutura de 

produção e distribuição de alimentos teve início no ano de 2015, durante curso de pós-

graduação em Educação e Agroecologia na Universidade Estadual de Goiás (UEG) – campus 

Cora Coralina, na cidade de Goiás. 

Parti de alguns pressupostos que orientaram as indagações iniciais e que me 

acompanharam durante o andamento da pesquisa. O primeiro é a compreensão de que o modelo 

convencional de produção de alimentos difundido no Brasil a partir da década de 1970, apoiado 

em forte dependência de recursos externos e uso intensivo de insumos químicos precisa ser 

superado. É necessário reconectar a produção de alimentos aos mecanismos orgânicos e 

biológicos naturais, resgatando a fertilidade do solo e agrobiodiversidade dos sistemas 

produtivos. Os problemas decorrentes da contaminação dos recursos ambientais e dos alimentos 

por agrotóxicos indicam que é preciso promover formas alternativas de produção de alimentos. 

Acredito, ainda, que a garantia da soberania e da segurança alimentar e nutricional 

passa, necessariamente, pelo fortalecimento dos circuitos curtos de produção e comercialização 

de alimentos. Além de garantir a disponibilidade de alimentos frescos e saudáveis para a 

população urbana de forma geral, a produção de alimentos na comunidade, pela comunidade e 

para a comunidade representa uma oportunidade de trabalho e renda para populações em 

situação de vulnerabilidade social. 

É neste sentido que passei a refletir sobre a agricultura urbana como alternativa prática 

para combater problemas que se tornam cada vez mais comum aos grandes centros urbanos. A 

FAO (2012) defende que a agricultura urbana seria um ponto de partida para desviar a 

urbanização do rumo atual e criar cidades mais verdes. Os benefícios apontados são vários, 

entre eles: aumento da disponibilidade de alimentos frescos, nutritivos e acessíveis à população 

mais pobre; a melhoria do acesso econômico dos pobres urbanos (ao reduzir os gastos com 

alimentação e possibilitar a obtenção de renda com a venda de produção excedente); 

desenvolvimento econômico, proporcionando um meio de subsistência sustentável e menos 

vulnerável a crises econômicas e ao aumento de preços dos alimentos; e a melhora do meio 

ambiente urbano ao associar a gestão de resíduos orgânicos que podem ser direcionados para a 

produção de insumos. 
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No Brasil a preocupação política e científica com relação à agricultura urbana e 

periurbana é, relativamente, recente. O tema passou a ser abordado como objeto de pesquisa e 

nas discussões sobre políticas públicas com maior intensidade a partir da década de 1990. Do 

ponto de vista de marcos legais, o estado de Goiás possui desde 2009 uma Política Estadual de 

Apoio à Agricultura Urbana estabelecida através da lei 16.476/2009. Na esfera municipal, está 

em tramitação a revisão do Plano Diretor, cuja proposta disponibilizada pela prefeitura em 

2018, no artigo 19 propõe a criação do Subprograma de Promoção da Agricultura Urbana e 

Periurbana, com o objetivo de implantar um projeto de agricultura em bases orgânicas em todo 

o município e estimular a implantação de hortas em meio urbano ocupando lotes vagos e 

baldios, incluindo, também, áreas públicas municipais (GOIÂNIA, 2018). 

Existem algumas iniciativas do poder público, da sociedade civil, do setor privado e 

da academia que desenvolvem trabalhos voltados à promoção da agricultura urbana e 

periurbana no município e que serão abordados no presente trabalho. Mas, principalmente, há 

sujeitos urbanos que mantém espaços permanentes de produção de alimentos na cidade, 

voltados ao abastecimento do mercado local, que se apropriam do espaço local de forma 

diferenciada e que tem a agricultura urbana e periurbana como meio de vida. 

Quanto às iniciativas que visam promover de alguma forma a agricultura urbana, 

muitas são recentes e carecem de uma avaliação crítica sobre os resultados práticos alcançados, 

os efeitos sobre a produção do espaço urbano de Goiânia, as potencialidades para 

desenvolvimento do setor e as perspectivas com relação a diretrizes para políticas futuras. 

Quanto aos produtores que, efetivamente, fazem agricultura urbana, são sujeitos que estão 

invisibilizados na cidade, mas que, como produtores de alimentos, desenvolvem atividade com 

impacto direto sobre a saúde da população e do meio ambiente urbano. Por isso, cabe a questão: 

Quem são os sujeitos e quais os espaços da agricultura urbana em Goiânia? Quais as condições 

e o modelo de produção de alimentos no espaço urbano de Goiânia? 

A presente pesquisa torna-se relevante como forma de lançar olhar científico para 

compreensão deste panorama. São experiências que encontram uma conexão no espaço 

material, transformando em alguma medida a forma de uso e ocupação do espaço urbano de 

Goiânia e em última medida interferindo, efetivamente, na produção do espaço. Cabe à 

geografia apresentar uma leitura sobre esta realidade. Este é o desafio ao qual me propus. 

Neste sentido, esta pesquisa teve como objetivo geral elaborar um panorama 

socioespacial da agricultura urbana em Goiânia. Para isso, foram definidos como objetivos 
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específicos: I) Analisar como a produção de alimentos em espaços urbanos é promovida em 

outros países e cidades que se destacam no desenvolvimento da agricultura urbana; II) Fazer o 

mapeamento dos espaços de cultivo da agricultura urbana e periurbana em Goiânia; III) 

Compreender a estrutura socioeconômica e os espaços da agricultura urbana, considerando os 

sujeitos, os espaços e as formas de cultivo que compõe a agricultura urbana em Goiânia. 

A partir destes objetivos, o presente trabalho foi desenvolvido com a pretensão de 

ajudar a compreender a situação atual da agricultura urbana em Goiânia e dos sujeitos que a 

compõe. 

Importante ressaltar que o mapeamento foi realizado considerando os espaços de 

produção de alimento que compõe a agricultura urbana e periurbana (AUP) em Goiânia. Mas a 

análise e trabalho de campo considerou especificamente o espaço intraurbano, no qual foram 

realizadas visitadas a unidades de cultivo e entrevistas com os produtores.  

O trabalho está estruturado em três capítulos. No Capítulo 1 foi realizado uma reflexão 

teórica sobre a agricultura urbana e periurbana (AUP), analisando como o tema vem sendo 

tratado no debate acadêmico. Este primeiro capítulo foi subdividido em três partes. A primeira 

trata de aspectos teóricos e conceituais acerca da AUP e o estado da arte no debate acadêmico 

sobre o tema. A segunda parte contextualiza sobre como o tema da AUP vem sendo tratado em 

nível mundial, considerando exemplos e experiências de alguns países. Por fim, a terceira parte 

analise a experiência brasileira sobre o tema, analisando como a agricultura urbana e periurbana 

vem sendo tratada no Brasil, considerando exemplos e experiências de algumas cidades. 

No Capítulo 2 foi feito a caracterização da área de estudo, detalhando cada etapa e os 

procedimentos metodológicos usados na pesquisa, incluindo a coleta de dados, processamento 

e análises. O capítulo foi subdividido em três partes. Na primeira é feito a caracterização da 

área de estudo, definindo o recorte espacial e abordando características gerais de Goiânia, para 

situar sobre o espaço em que se insere o objeto da pesquisa. Na segunda parte é detalhado como 

foi realizado o processo de mapeamento da AUP em Goiânia, adotando a geotecnologia como 

instrumento para análise e identificação das áreas de produção – é apresentado descrição dos 

materiais, bases cartográficas, imagens aérea e de satélite, bem como sistemas utilizados no 

mapeamento dos espaços de agricultura urbana e periurbana em Goiânia, além da metodologia 

utilizada na análise das imagens e dos dados para elaboração do mapeamento. 
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No Capítulo 3 é apresentado o panorama da agricultura urbana no município de 

Goiânia, com a caracterização dos produtores e das áreas de cultivo, análise sobre a 

espacialização da atividade na cidade e sobre como é desenvolvida. Este último capítulo foi 

segmentado em duas partes. Na primeira, é analisada as características dos produtores e suas 

concepções sobre a agricultura urbana, buscando apresentar elementos para esclarecer quem 

são os sujeitos que fazem agricultura no espaço urbano de Goiânia e qual a motivação para o 

trabalho com agricultura urbana; em seguida analisa os espaços criados e/ou apropriados pelos 

sujeitos da agricultura urbana em Goiânia, considerando a localização das unidades produtivas, 

condição fundiária, abastecimento de água, distribuição/comercialização dos produtos, 

buscando responder sobre o espaço da agricultura urbana em Goiânia; por fim é abordado sobre 

os aspectos relativos às formas de cultivo identificadas no espaço urbano de Goiânia, 

considerando os produtos cultivados, tipo de cultivo, insumos, mão de obra, instrumentos 

disponíveis, controle biológico, sistema de irrigação e dificuldades enfrentadas. A segunda 

parte do último capítulo trata sobre outras iniciativas da agricultura urbana em Goiânia, 

apresentando ações promovidas por organismos estatais ou instituições da sociedade civil 

organizadas que trabalham de alguma forma com projetos voltados à agricultura urbana. 
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1 AGRICULTURA URBANA: uma alternativa para produção de alimentos e melhor 

qualidade ambiental para a cidade 

A agricultura urbana e periurbana não é uma atividade nova. É prática tão antiga 

quanto o surgimento das primeiras cidades. Mas é um campo recente de pesquisa. Nas últimas 

décadas a AUP ganhou mais atenção das organizações da sociedade civil e dos governos em 

função dos benefícios que a atividade traria para a qualidade de vida da população e para o meio 

ambiente urbano e com isso vem surgindo o interesse da academia sobre o tema, com algumas 

pesquisas que buscam compreender a ocorrência do fenômeno da AUP inserida no contexto das 

cidades contemporâneas. 

O debate sobre a AUP é, ainda, incipiente e carece de estudos para melhor 

compreensão dos fatores que a constituem e dos elementos necessários ao seu desenvolvimento. 

E neste sentido, proponho analisar a AUP enquanto expressão de ruralidade na cidade, mas em 

uma compreensão compartilhada com Abramovay (2003, p. 51) de que “a ruralidade não é uma 

etapa do desenvolvimento social a ser superada com o avanço do progresso e da urbanização”. 

Nesta perspectiva, é possível analisar a agricultura urbana enquanto expressão de ruralidades 

em um contexto socioespacial caracterizado pela dinâmica da cidade, compreendendo que é um 

elemento que efetivamente integra o espaço urbano.  

O cultivo de plantas (alimentares ou não) e a criação de animais são atividades que, no 

espaço urbano, apresenta características próprias ao estar vinculada e em conflito com o modo 

de vida, de trabalho, de circulação, de uso e apropriação do espaço que são afetivamente 

urbanos. 

Neste capítulo será analisado as características que configuram a AUP, embasando a 

compreensão partir do tratamento do tema no meio acadêmico apoiado em autores como 

Mougeot (2001), Machado e Machado (2002), Monteiro (2002), Moreira (2008), Moura; 

Ferreira; Lara (2013). 

Em seguida, será apresentada revisão do estado da arte sobre o tema no cenário 

mundial, analisando como a AUP vem sendo tratada por organizações internacionais e como 

vem sendo desenvolvida em diferentes países e cidades que se destacam na sua promoção como 

alternativa de desenvolvimento, além de avaliar o tratamento do tema em nível nacional e em 

algumas cidades brasileiras que desenvolvem trabalho de destaque na promoção de políticas de 

agricultura urbana e periurbana. 
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1.1 ASPECTOS CONCEITUAIS E INTERPRETAÇÕES SOBRE A AGRICULTURA 

URBANA 

A agricultura acontece em espaços urbanos desde o surgimento das primeiras cidades. 

Com a evolução das relações capitalistas de produção, a divisão do trabalho gerou espaços 

especializados. Porém, apesar do processo de urbanização e metropolização, temos a 

persistência de ruralidades no desenvolvimento contemporâneo das cidades. A AUP é uma 

expressão dessa ruralidade e cumpre papel fundamental para manutenção das condições de vida 

na cidade.  

Nas últimas décadas a AUP tornou-se um lócus de práxis para outro paradigma 

produtivo e ambiental nas cidades em função dos benefícios que esta atividade traria para a 

qualidade de vida da população e para o meio ambiente urbano. No meio acadêmico, diversos 

autores têm desenvolvido o debate sobre a AUP, como Mougeot (2001), Machado e Machado 

(2002), Monteiro (2002), Moreira (2008), Moura; Ferreira; Lara (2013).  

A definição de AUP refere-se, especificamente, à localização dos espaços de produção 

dentro e ao redor das cidades ou áreas urbanas. A área intraurbana refere-se à localização dentro 

dos limites da cidade, enquanto a área periurbana está próxima às cidades, mas tem uma 

definição mais complexa pela indefinição de limites, que pode variar dezenas quilômetros 

dependendo da infraestrutura e custos de transporte (MACHADO; MACHADO, 2002). Para 

Monteiro (2002) a AUP conceitualmente caracteriza-se por dinâmicas socioeconômicas e 

práticas agrícolas formadas tanto pela produção hortícola estruturada para abastecimento de 

mercado quanto pela produção para autoconsumo que é realizada em quintais, mas também em 

áreas públicas ou privadas ocupadas de formas diversas.  A Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e a Alimentação (FAO) entende que a AUP inclui atividades agropecuárias, 

pesqueiras e florestais desenvolvidas no interior ou nas proximidades das cidades.  

A agricultura urbana e periurbana se caracteriza pela integração aos sistemas 

econômico e ecológico urbano, com destaque para as trocas de recursos, produtos e serviços. 

Mougeot (2001) destaca esta integração ao afirmar que: 

La agricultura urbana está ubicada dentro (intraurbana) o en la periferia (peri-urbana) 

de un pueblo, una ciudad o una metrópoli, y cultiva o cría, procesa y distribuye una 

diversidad de productos alimentarios y no alimentarios, (re)utilizando en gran medida 

recursos humanos y materiales, productos y servicios que se encuentran en y alrededor 

de dicha zona, y a su vez provee recursos humanos y materiales, productos y servicios 

en gran parte a esa misma zona urbana (MOUGEOT, 2001, p. 7). 
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Concordo com esta perspectiva, entendendo que AUP extrapola a atividade produtiva. 

Está integrada ao sistema urbano e ganha dinamicidade. Pode incorporar algum nível de 

processamento e também a distribuição – e, neste sentido, é fundamental a criação e 

desenvolvimento de canais de comercialização direta, que elimine ou reduza a figura dos 

intermediários e fortaleça circuitos curtos de comercialização. 

A AUP é extremamente diversa, incluindo tanto atividades produtivas, como ações de 

preservação e espaços de lazer. De acordo com Moura; Ferreira; Lara (2013), a agricultura 

urbana integra desde a produção agroecológica de alimentos, plantas medicinais e ornamentais, 

até o manejo de áreas de vegetação natural, criação de pequenos animais, beneficiamento e 

comercialização solidária. 

Um papel importante da AUP está relacionado à segurança e soberania alimentar, 

garantindo a disponibilidade de uma variedade de produtos, em especial gêneros de horticultura, 

que de maneira geral são produzidos próximos aos mercados consumidores. Mas também pode 

contemplar a produção de carnes, ovos, leite e derivados, além de uma diversidade de plantas 

medicinais, ornamentais e temperos. Neste sentido, a FAO (1999) aponta que a AUP pode 

contribuir com a segurança alimentar aumentando a disponibilidade de alimentos para a 

população mais pobre e garantindo a chegada de alimentos frescos para os consumidores de 

baixa renda, incrementando a variedade e valor nutritivo dos alimentos disponíveis, além da 

possibilidade de geração de emprego e renda. Moura; Ferreira; Lara (2013) corroboram com 

este entendimento e destacam importantes contribuições para a melhoria do ambiente local, 

“pela diminuição da quantidade de lixo produzido, manutenção das áreas verdes, aumento da 

biodiversidade urbana, recuperação de áreas de risco ou embelezamento da cidade” (MOURA; 

FERREIRA; LARA, 2013, p. 74). 

A partir de uma perspectiva econômica, Monteiro (2002) aponta que a principal 

contribuição da AUP está na criação de ocupação e renda para a população mais pobre e a 

consequente melhoria na qualidade de vida. Gera-se oportunidade de emprego em que 

praticamente não há exigências de experiência e nível de escolaridade e que, além da segurança 

alimentar, há possibilidade de obtenção de renda através da comercialização de parte da 

produção – que pode ainda ser complementada com algum tipo de pré-processamento. “O 

emprego de fatores que são pouco utilizados com fins produtivos, como terrenos baldios, água 

residual tratada, material reciclado e mão-de-obra desempregada, pode resultar em eficiência 
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real dos produtores, além da produção, que geralmente utiliza técnicas que requerem poucos 

insumos” (MONTEIRO, 2002, p. 41). 

Moreira (2008) destaca o aspecto econômico e social da AUP afirmando que o seu 

debate é, também, um debate sobre a pobreza, as desigualdades sociais e o desemprego como 

consequências diretas do modelo de desenvolvimento capitalista. O mesmo autor afirma, ainda, 

que seria, principalmente, pelas mãos de trabalhadores pobres e marginalizados da cidade que 

a agricultura urbana se realiza. Moreira (2008, p. 242) relaciona a expropriação camponesa, 

pelo processo de expansão das relações capitalistas no campo, com a origem de parte dos 

agricultores urbanos, afirmando que “antes de serem pobres urbanos, foram trabalhadores da 

terra”, e neste sentido, a AUP seria suportada por saberes novos, aprendidos na luta diária, mas 

também por saberes tradicionais, herdados da origem camponesa dos produtores. Entendo ser 

preciso cautela quanto à origem do agricultor urbano apresentada pelo autor supracitado. No 

caso específico de Goiânia, como será apresentado mais adiante, foi possível verificar que, de 

fato, parte dos agricultores urbanos é de origem rural. Mas é preciso considerar que, em grande 

parte, agricultores urbanos podem não possuir qualquer vínculo com campo. São sujeitos 

urbanos, submetidos às contradições e conflitos próprios do espaço urbano e que encontram na 

agricultura uma alternativa para melhorar sua condição econômica e nutricional.  

Diante da necessidade e importância da agricultura urbana e periurbana para o 

abastecimento e criação de ocupação e renda para parte da população, temos que considerar a 

disputa por espaço na cidade perante a crescente especulação imobiliária e consequente 

valorização dos terrenos nas cidades. Monteiro (2002) aponta que o rápido avanço dos usos e 

valores do espaço nas cidades, com aumento da densidade populacional e incremento do preço 

de terrenos urbanos, configura uma barreira para o estabelecimento da AUP, que só pode ser 

desenvolvida nos poucos espaços disponíveis. 

Para que a AU possa ser considerada como opção de geração de ocupação e renda, é 

necessário que haja espaço disponível para o cultivo, o que requer um entendimento 

e postura política adequada frente à importância dessa atividade, criando um ambiente 

para discussão de políticas que possam ampliar a agricultura urbana (MONTEIRO, 

2002, p. 42). 

Esta é uma barreira que precisa ser considerada. Por não ter condições de arcar com o 

preço da terra, a AUP acaba por se realizar em espaços sem segurança, muitas vezes ocupados 

ilegalmente ou arrendados em curto prazo. Diante desta realidade, Monteiro (2002) aponta que 

há alternativas viáveis e experimentadas em cidades pelo mundo, como terrenos residenciais 

privados, margens das vias de transporte, margens de rios, zonas de propriedade pública, 
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quintais, comunidades de produtores urbanos em terrenos públicos, produção em telhados ou 

lajes, jardins verticais, cultivo de pomar nas ruas e cultivo dentro de edifícios. Porém nada disso 

pode se efetivar como alternativa sem o envolvimento do poder público através de políticas e 

subsídios voltados ao desenvolvimento da agricultura urbana. 

Pensando na necessidade de buscar alternativas viáveis para o desenvolvimento da 

AUP, que possam servir de modelo ou referência para analisar a situação da agricultura urbana 

em Goiânia, tratarei em seguida de contextualizar como o tema vem sendo tratado e 

desenvolvido no cenário mundial, a partir de experiências em alguns países bem como em 

algumas cidades no Brasil. 

1.2 AGRICULTURA URBANA NO CENÁRIO MUNDIAL 

Até a o início da década de 1990 os esforços voltados para a pesquisa e o 

desenvolvimento da AUP eram bastante dispersos e com pouco ou nenhum apoio institucional. 

Em relatório emitido em 1987 pela Comissão Brundtland sobre Desenvolvimento Sustentável 

da Organização das Nações Unidas (ONU) foi recomendado aos governos que promovessem a 

agricultura urbana como forma de ajudar na reciclagem de resíduos urbanos. A partir da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio 

de Janeiro em 1992, houve a convergência de iniciativas regionais e globais de pesquisas e 

políticas voltadas para a AUP. Mougeot (2011) aponta que este processo foi liderado por 

algumas organizações internacionais de desenvolvimento a partir de uma reunião do Grupo de 

Apoio à Agricultura Urbana (SGUA – Support Group on Urban Agriculture), convocada pelo 

Centro Internacional de Pesquisa para o Desenvolvimento (IDRC – International Development 

Research Centre) em sua sede em Ottawa no Canadá, realizada em março de 1996. Sob a 

liderança deste grupo, várias iniciativas se desdobraram a partir de então.  

Mougeot (2011) lista algumas destas iniciativas que foram importantes no apoio 

internacional à pesquisa e política sobre a AUP, entre as quais destaca o apoio constante do 

IDRC à pesquisa aplicada sobre a AUP; o Grupo de Apoio à Agricultura Urbana, que se reúne 

periodicamente coordenando trabalhos em várias frentes, como treinamento e capacitação, 

pesquisa e formulação de políticas públicas; a Fundação RUAF e a FAO. 

O IDRC foi criado pelo parlamento do Canadá em 1970 com o objetivo de financiar 

pesquisas nos países em desenvolvimento para produzir conhecimento, apoiar inovações e 

promover melhores meios de subsistência. A instituição possui sede em Ottawa no Canadá e 
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outros quatro escritórios em Montevideo (Uruguai), Cairo (Egito), Nairóbi (Quénia) e Nova 

Deli (Índia). A segurança alimentar é um dos temas centrais e neste sentido o IDRC apoia e 

financia a pesquisa em agricultura urbana e o desenvolvimento de sistemas alimentares 

sustentáveis em vários países (IDRC, s.d.) 

A RUAF é uma fundação internacional com foco em agricultura urbana e sistemas 

alimentares sustentáveis que reúne diversas instituições com interesse no tema, como ONG, 

institutos de pesquisa, organismos internacionais e também parcerias com o setor privado. Foi 

fundada em 1999 com o objetivo de contribuir para a redução da pobreza urbana, aumento da 

segurança alimentar, melhorar a gestão ambiental urbana e estimular a governança participativa 

nas cidades. Tem as suas atividades concentradas em cinco áreas de trabalho: planejamento de 

sistemas alimentares urbanos sustentáveis; cadeias alimentares curtas e economia local; 

segurança alimentar e inclusão social dos pobres urbanos; reutilização produtiva de resíduos e 

efluentes; e agricultura urbana e adaptação urbana às mudanças climáticas. Desde 2001 a RUAF 

publica uma revista especializada em agricultura urbana como forma de promover o fluxo de 

informação e o debate sobre a AUP, além de outras publicações como livros, boletins e 

relatórios de pesquisa, todos focados na pesquisa sobre AUP (RUAF FOUNDATION, s.d.). 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) é uma 

organização intergovernamental, com sede em Roma na Itália, que trabalha com três objetivos 

principais: 1) combater a fome, a insegurança alimentar e a desnutrição; 2) erradicar a pobreza 

e promover o desenvolvimento econômico e social; 3) promover a gestão sustentável dos 

recursos naturais em benefício das gerações presentes e futuras. E neste sentido, a FAO também 

tem se preocupado com o tema da AUP. Além de fomentar a pesquisa e o debate acerca de sua 

importância, também atua com programas em diversos países com o objetivo de ajudar no 

desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à AUP, melhorando sistemas de produção 

e comercialização (FAO, s.d.). 

Uma das iniciativas que pode ser destacada é o Programa de Horticultura Urbana e 

Periurbana da FAO, lançado em 2001, com atuação em diversos países em desenvolvimento e 

financiamento da Bélgica, Canadá, Colômbia, Espanha, França, Itália, Noruega e Venezuela 

(FAO, 2012). A FAO defende que a horticultura urbana seria um ponto de partida para desviar 

a urbanização do rumo atual e criar cidades mais verdes. Os benefícios apontados são vários, 

entre eles: aumento da disponibilidade de alimentos frescos, nutritivos e acessíveis à população 

mais pobre; a melhoria do acesso econômico dos pobres urbanos (ao reduzir os gastos com 
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alimentação e possibilitar a obtenção de renda com a venda de produção excedente); 

desenvolvimento econômico, proporcionando um meio de subsistência sustentável e menos 

vulnerável a crises econômicas e ao aumento de preços dos alimentos; e a melhora do meio 

ambiente urbano ao associar a gestão de resíduos orgânicos que podem ser direcionados para a 

produção de insumos. 

Além da possibilidade de proporcionar alimento e renda extra para a população pobre 

de zonas urbanas, a AUP é também um elemento chave para reduzir o impacto ambiental das 

cidades, através da reciclagem de resíduos, da proteção da biodiversidade e do estímulo às 

economias regionais, reduzindo a dependência do mercado mundial de alimentos. Conforme 

relatório da FAO (2014) é possível verificar que a agricultura urbana está bastante difundida 

pela região da América Latina e Caribe, com diversos exemplos de cidades em que a prática 

tem se desenvolvido com o reconhecimento de políticas públicas. O relatório mencionado elege, 

conforme avaliação da FAO, as 10 cidades mais verdes na América Latina e no Caribe, a partir 

da análise dos esforços locais para desenvolvimento da AUP. Destacam as cidades de Havana 

(Cuba), Cidade do México (México), Antígua e Barbuda (pequeno país nas ilhas caribenhas 

com cerca de 90 mil habitantes), Tegucigalpa (Honduras), Managua (Nicarágua), Quito 

(Equador), Lima (Peru), El Alto (Bolívia), Belo Horizonte (Brasil) e Rosário (Argentina). 

O ponto comum em todas estas localidades é a presença de apoio político e 

institucional. O tema é incluído nas estratégias de desenvolvimento urbano e no planejamento 

de uso da terra, além de receber o apoio de entidades de pesquisa e extensão e de obter 

oportunidade de acesso a crédito e mercado consumidor. Estas são questões fundamentais para 

viabilizar a prática da agricultura urbana, visto que do ponto de vista econômico os espaços não 

edificados nas cidades estão em geral em função da especulação imobiliária. 

A AUP já é praticada em cerca de 40% das casas em Cuba e em 20% das casas na 

Guatemala. Só em Havana, cerca de 90 mil pessoas estão envolvidas em alguma forma de 

agricultura urbana. Nas principais cidades da Bolívia, 50 mil famílias são produtoras de 

alimento. Em Bogotá, 8.500 famílias produzem alimento em quintais e pequenas hortas para 

consumo próprio. Em Quito foram contabilizadas em levantamento da FAO 140 hortas 

comunitárias, 800 hortas familiares e 128 hortas escolares.  (FAO, 2014). 

Uma questão de gênero importante que é ressaltada em análise da FAO (2014) sobre 

a agricultura urbana e periurbana na América Latina e Caribe é o papel da mulher como 

liderança no desenvolvimento da AUP. Em muitos países as famílias de agricultores urbanos 
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são lideradas por mulheres, com destaque para os exemplos de Caribe, Bolívia, Colômbia, 

Equador, Honduras e Nicarágua. 

Outro aspecto comum apontado pela FAO (2014) refere-se às principais barreiras 

perante o desenvolvimento da AUP nas cidades estudadas. Três são os pontos chave destacados: 

I) a falta de espaço, em conflito com as formas de uso urbano do espaço nas cidades; II) a 

qualidade (ou má qualidade) dos solos disponíveis; e III) a insegurança quanto ao fornecimento 

de água. Nos casos das iniciativas com interesse comercial e consequentemente com a 

necessidade de produção em maior escala, as principais dificuldades apontas foram: I) alto custo 

dos insumos; II) a falta de sementes de qualidade; III) a falta de crédito para financiamento da 

produção; e IV) a dificuldade no acesso aos mercados consumidores. 

Diante desses desafios, para o efetivo desenvolvimento da agricultura urbana é 

necessário o apoio dos governos, estabelecendo através das políticas públicas as prioridades 

para o desenvolvimento urbano. Como gestor dos territórios, dos resíduos urbanos e dos 

recursos hídricos, a administração pública pode fornecer ou negar os recursos necessários para 

a AUP. É justamente este o ponto comum entre as experiências que vem dando certo em 

diversas cidades. 

A experiência cubana de AUP em Havana é um dos exemplos de maior sucesso no 

mundo. Teve grande desenvolvimento e expansão com a aplicação de ações integradas com o 

apoio do governo. O programa de AUP criou em Havana uma rede de lojas de suprimentos 

agrícolas, fazendas municipais para produção de sementes, unidades produtoras de 

compostagens e clínicas veterinárias. Além disso, foi viabilizado o acesso a seguro agrícola e 

crédito para financiamento inicial da produção. 

Importante situar o contexto que levou Cuba a desenvolver uma política de agricultura 

urbana. Após a Revolução Cubana em 1959, o país iniciou um programa de desenvolvimento 

agrícola com uso intensivo de insumos químicos e maquinário, tornando-se grande produtor de 

alimentos e um dos maiores exportadores mundiais de açúcar refinado (FAO, 2014). Cuba era 

totalmente dependente de um modelo de agricultura altamente tecnificado e com uso intensivo 

de insumos químicos importados. 

No final dos anos 1980 e início dos anos 1990 este modelo de desenvolvimento entrou 

em colapso na ilha. A desintegração da União Soviética, importante parceiro comercial de 

Cuba, associado ao embargo econômico e comercial dos Estados Unidos, afundou o país em 
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uma severa crise de abastecimento, levando ao racionamento de alimentos e aumento da 

desnutrição. O caso de Cuba é emblemático para se compreender a importância da soberania 

alimentar e da necessidade de fortalecimento dos canais curtos de produção e comercialização, 

em que os produtos básicos e de primeira necessidade são produzidos próximos aos locais de 

consumo. A dependência de importações e o modelo monocultor da agricultura tradicional 

colocaram as comunidades em situação de extrema vulnerabilidade, e suscetíveis a risco de 

desabastecimento. Roycroft-Boswell (2002) destaca esta situação ao afirmar que: 

En los tiempos del bloque soviético, Cuba dependía en gran medida de la importación 

de un alto porcentaje de productos alimenticios básicos. También la agroindustria 
dependía fuertemente de las importaciones: miles de toneladas de fertilizantes, 

herbicidas y pesticidas, así como de alimentos balanceados para animales y 

combustible para maquinaria y transporte. Esto terminó con el colapso del bloque 

soviético en 1990/91. Durante el año siguiente el país perdió más del 80% de su 

comercio exterior. El hambre y la desnutrición en gran escala retornaron a la isla y 

Cuba enfrentó una crisis económica de considerables proporciones (ROYCROFT-

BOSWELL, 2002, p. 22).  

Conforme aponta Bourque e Cañizares (2001), com a crise, produtos alimentares 

passaram a ser desviados das cadeias de distribuição estatais para o mercado negro, causando 

escassez de produtos básicos. Mesmo gêneros alimentícios que chegavam a ser produzidos na 

ilha em quantidade suficiente, como frutas e alguns vegetais, acabavam perecendo nos campos 

de cultivo ou nos armazéns, devido à impossibilidade de transporte até os centros consumidores 

nas cidades pela falta de combustíveis (BOURQUE; CAÑIZARES, 2001). 

Desta forma, os centros urbanos sofreram o maior impacto da crise, pois não havia 

condições de transporte para abastecimento das cidades. Foi necessário que a população 

buscasse uma solução local, produzindo alimentos na própria comunidade, pela comunidade e 

para a comunidade. Bourque e Cañizares (2001) comentam sobre o impacto da crise nas áreas 

urbanas de Cuba, destacando o movimento voluntário da população que iniciou o cultivo de 

alimentos nos lotes baldios: 

Aunque Cuba está altamente urbanizada, la agricultura urbana prácticamente no 

existía antes de los años 90. Cuando surgió la crisis, las áreas urbanas fueron las más 

duramente golpeadas porque era difícil transportar productos hacia las ciudades, dada 

la escasez de combustible. Como resultado de esto, los habitantes de muchas 
comunidades empezaron a ocupar silenciosamente solares baldíos para cultivar 

alimentos (BOURQUE; CAÑIZARES, 2001, p. 27). 

Assim, diante do desabastecimento e da insegurança alimentar, os habitantes de 

Havana começaram espontaneamente a cultivar alimentos em quintais e pela ocupação de 

praças públicas, lotes baldios, margens de estradas, ou qualquer outro espaço não edificado 

disponível. Inicialmente, não foram obtidos resultados satisfatórios por diversos fatores como 
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a falta de terras, a falta de insumos adequados, e mesmo a falta de experiência de uma população 

urbana sem familiaridade com a atividade agrícola. Mas partir de então o apoio governamental 

transformou o movimento espontâneo em prioridade através de políticas públicas para 

desenvolvimento da agricultura urbana. 

El desarrollo de la Agricultura Urbana en la ciudad de La Habana tuvo desde su inicio, 

en 1989, un componente importante: la autorización del gobiemo local para que la 

población utilizara gratuitamente los espacios vacíos urbanos y periurbanos de 

propiedad estatal. También se creó una comisión de trabajo integrada por 

representantes de varias instituciones y de los medios de comunicación para que 
acompañara y apoyara por diversas vías este desarrollo (CRUZ; MEDINA, 2001, p. 

31). 

A agricultura urbana em Havana foi pioneira na transição global para um modelo de 

agricultura orgânica utilizando como insumo restos de culturas, resíduos domésticos e esterco 

animal na composição de substrato orgânico com alta produtividade. Criaram-se diferentes 

tipos de organização de sistemas de cultivo, sustentados em duas principais formas de acesso à 

terra em Havana. Os produtores que possuem parcelas de terra privadas, tanto em área urbana 

como periurbana, são chamados de Parceleros, estando em geral organizados por meio de 

cooperativas de crédito e serviços. A partir de 1993 (BOURQUE; CAÑOZARES; 2001) o 

governo passou a conceder terras em usufruto livre e permanente enquanto fosse desenvolvido 

algum tipo de agricultura, criando uma nova categoria de agricultor chamado Usufructurario. 

Nos casos em que vários agricultores se juntam em uma cooperativa e solicita acesso à terra de 

forma coletiva, é estabelecida uma Unidade Básica de Produção Cooperativa (UBPC). Em 

todos os casos, o apoio governamental está voltado para o desenvolvimento de cultivos de base 

ecológica. 

Importante lembrar que a transição para este modelo de agricultura, sem utilização de 

insumos químicos, não foi uma decisão espontânea. Tratou-se de uma necessidade, já que tais 

insumos eram importados da União Soviética e também passaram a faltar após o início da crise. 

Foi necessário o resgate de técnicas tradicionais para correção da fertilidade do solo e controle 

de plantas e insetos invasores, utilizando para isso os insumos orgânicos que tinham 

disponíveis.  O sistema de produção passou em pouco tempo a obter patamares de produtividade 

altos o suficiente para garantir o abastecimento da população. 

Gracias a los sistemas de riego localizado, el uso sistemático de materia orgánica y la 

aplicación de buenas prácticas hortícolas – como el uso de variedades mejor 

adaptadas, la rotación y combinación de cultivos y el manejo integrado de plagas y 

enfermidades –, se pueden producir hortalizas todo el año y obtener cosechas de hasta 

20 kg por m² (FAO, 2014, p. 11). 
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Para se chegar a tais níveis de produtividade, foi fundamental o envolvimento de 

institutos de pesquisa no desenvolvimento de técnicas de cultivos mais elaboradas, com 

desenvolvimento de formas mais eficientes de utilização dos recursos orgânicos disponíveis. 

Sobre isso, Roycroft-Boswell (2002) acrescenta que:  

Los institutos de investigación fueron encargados de desarrollar técnicas más 

sofisticadas como las de compostaje con lombrices, inoculantes del suelo y 

biofórmulas. Se abrieron más de 200 centros para la producción de biopesticidas y 

para el control biológico de la producción, dirigidos por graduados universitarios, 

hijos de agricultores locales. Para 1996 en La Habana las ordenanzas municipales 
permitían solamente métodos orgánicos para la producción de alimentos 

(ROYCROFT-BOSWELL, 2002, p. 22). 

Acrescento, ainda, a importância dos projetos de incentivo, de formação e de extensão, 

que culminou com a criação de uma verdadeira cultura de cultivo de alimentos orgânicos entre 

a população urbana de Havana. Como resultados desta série de ações integradas resultam os 

expressivos números da agricultura urbana que foram apurados pela FAO e pelos quais a cidade 

de Havana foi classificada como a cidade mais verde da América Latina e do Caribe. 

A FAO (2014) avaliou que a rede de AUP em Havana inclui cinco empresas agrícolas 

municipais, que administram 700 fazendas de variados cultivos, 170 fazendas de gado e 27 de 

silvicultura, dois estabelecimentos municipais de criação de suíno e de outros animais de 

pequeno porte, 29 unidades básicas de produção cooperativa e 91 cooperativas de crédito e 

serviços. Estima-se que a área utilizada na produção agrícola em Havana seja de 

aproximadamente 35.900 hectares (50% do território) e em 2012 foram produzidas 63 mil 

toneladas de hortaliças, 20 mil toneladas de frutas, 10 mil toneladas de tubérculos e raízes, 10,5 

milhões de litros de leite e 1.700 toneladas de carne (FAO, 2014). Além disso, há milhares de 

pátios e parcelas com menos de 800 m² que são cultivados por famílias para produção de 

diversos vegetais, condimentos, árvores frutíferas e a criação de pequenos animais para 

consumo próprio. 

Outra cidade em que a AUP tem destaque e que é considerada em levantamento da 

FAO (2014) é a Cidade do México, uma das maiores da América Latina. Como alternativa para 

garantir o bem estar ambiental, com disponibilidade de água potável e a manutenção da 

qualidade do ar, criou-se em 1992 uma área protegida contra a urbanização que ocupa (ao 

menos formalmente) mais de metade do território da Cidade do México, e que ficou conhecida 

como Suelo de Conservación. A área protegida contempla bosques, pastagens, áreas húmidas e 

terras agrícolas. 
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Um aspecto importante sobre o planejamento para a AUP na Cidade do México é que 

o Governo do Distrito Federal encara a atividade mais com uma perspectiva ambiental do que 

propriamente para abastecimento local ou redução da pobreza e desnutrição. Como avanços 

destacados pela FAO (2014) sobre o desenvolvimento da agricultura urbana na Cidade do 

México estão: a criação em 2007 da Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (Sederec), que é responsável por coordenar os esforços municipais voltados para 

a produção ecológica, livre de insumos químicos ou totalmente orgânicos; e criação de alguns 

instrumentos jurídicos para respaldo à agricultura AUP como o Programa General de 

Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, que determina o uso e ocupação do solo, além 

de definir a área do Suelo de Conservación; a criação da Ley Ambiental del Distrito Federal, 

que promove a agricultura orgânica a partir da proibição do uso de insumos químicos e de 

fertilizantes sintéticos; e o estabelecimento do Consejo Rural, que representa as organizações 

de produtores. 

Outras cidades como Vancouver (Canadá) e Lisboa (Portugal) também promovem a 

AUP para além da segurança alimentar, como forma de garantir a sustentabilidade ambiental 

(MULLINIZ; FALLICK; HENDERSON, 2009; HENRIQUES, 2009). Em Vancouver os 

esforços pra expansão da AUP compreendem a criação de hortas comunitárias e mercados de 

agricultores, a implantação de telhados verdes, além de importantes iniciativas de políticas 

públicas como a criação de um Conselho de Política Nutricional, estratégias de gestão e 

planejamento urbano e a criação de uma Reserva de Terras Agrícolas (RTA) mantida pelo 

Governo (MULLINIZ; FALLICK; HENDERSON, 2009). A criação da RTA foi uma forma de 

limitar o crescimento urbano e garantir a manutenção de terras agricultáveis para a AUP, visto 

que a disputa pelo espaço urbano e a especulação imobiliária representam sérios entraves para 

o desenvolvimento da AUP. De forma semelhante, em Lisboa o governo desempenha papel 

fundamental para a promoção da AUP através do Plano Verde de Lisboa, criado em 2007. O 

plano urbanístico tem como estratégia entrelaçar áreas verdes com o as áreas construídas, 

incluindo áreas que são ocupadas pela agricultura urbana, criando corredores verdes ao longo 

da cidade que abrigam hortas urbanas, parques, jardins e espaços de convívio e circulação 

(HENRIQUES, 2009). 

Em São Petersburgo (Rússia) cerca de 2,5 milhões de pessoas participam de alguma 

atividade agrícola, cultivando uma área total de cerca de 560.000 hectares, sendo que as 

principais razões para a prática da agricultura urbana são: a autossuficiência para consumo de 

verduras frescas, a obtenção de renda extra com a venda de excedentes, o acesso a "alimentos 
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saudáveis", o reaproveitamento de resíduos orgânicos, e a ocupação proporcionada pela 

atividade como passa tempo.  Um aspecto importante é que as autoridades públicas municipais 

consideram a AUP como importante fator social (que ajuda na solução de problemas de pobreza 

urbana) e aplicam uma política de subsidio voltada para os horticultores urbanos de São 

Petersburgo (MOLDAKOV, 2001). Por outro lado, as principais dificuldades enfrentadas pelos 

produtores da AUP é a falta de segurança e roubos principalmente nas áreas periurbanas e a 

dificuldade com o transporte irregular e de alto custo (comprometendo a renda e a possibilidade 

de acesso aos mercados). 

Para além de ações governamentais, articulações da sociedade civil também buscam 

superar problemas urbanos através de iniciativas que promovem o desenvolvimento da AUP. 

Manchester é uma das maiores cidades do Reino Unido e enfrenta problemas cada vez mais 

comuns às grandes metrópoles, como as desigualdades socioeconômicas e a exclusão social 

que contribui para aumentar problemas de saúde, incluindo a obesidade (LEVIDOW et al, 

2011). Em determinadas regiões há dificuldade de acesso a alimentos frescos e saudáveis, o que 

agrava o problema. Uma alternativa que vem sendo promovida na cidade de Manchester a partir 

de iniciativas da sociedade civil é o desenvolvimento da produção e distribuição local de 

alimentos. Tais iniciativas incluem o parcelamento de áreas urbanas para produção de 

alimentos, a criação de hortas comunitárias e serviços de entrega à domicílio como forma de 

conectar produtores e consumidores (LEVIDOW et al, 2011). De forma geral, as estratégias na 

cidade se baseiam no princípio de fortalecimento de cadeias curtas de comercialização direta 

como forma de garantir acesso a alimentos frescos e com menor custo. 

São inúmeras as experiências em todo o mundo direcionadas à expansão da AUP. Há 

um ativismo político e social que ganha força principalmente a partir da década de 1990 

defendendo maior sustentabilidade ambiental e social, vinculado também à crescente 

preocupação com os impactos relacionados ao modelo agrícola de larga escala e ao uso 

intensivo de agrotóxicos. O altíssimo nível de urbanização ao qual o mundo chegou (e que 

segue em ascensão) intensifica em mesma escala os problemas associados às grandes 

aglomerações humanas.  

Na perspectiva da soberania e da segurança alimentar, é preciso criar alternativas para 

garantir o acesso à alimentação de qualidade, com níveis nutricionais adequados e com 

disponibilidade de alimentos frescos e saudáveis. Na perspectiva ambiental, é necessário buscar 

formas de melhorar o meio ambiente urbano com a manutenção de áreas verdes e da 
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permeabilidade do solo, além de alternativas mais eficientes de gerir e reaproveitar os resíduos 

urbanos. Na perspectiva socioeconômica, é preciso enfrentar o problema da pobreza urbana, 

principalmente nos países em desenvolvimento, criando possibilidades de ocupação e renda. 

Estes problemas têm pautado em certa medida as políticas de gestão e planejamento urbano em 

diversas cidades e a AUP surge como possibilidade de enfrentamento e superação destas 

questões. 

Conforme apresentado, são diversas as realidades e contextos no qual a AUP tem sido 

desenvolvida ao redor do mundo, mas é possível apontar como fatores de convergência entre 

as experiências que merecem destaque a participação dos governos através de políticas públicas 

de planejamento e gestão territorial, crédito, assistência técnica e facilitação de acesso aos 

mercados e o envolvimento da sociedade civil, por meio de associações, cooperativas, ONGs, 

e grupos organizados. A seguir, será feita uma análise sobre o tratamento do tema em nível 

nacional no Brasil e em algumas cidades brasileiras que desenvolvem trabalho de destaque na 

promoção de políticas de AUP. 

1.3 AGRICULTURA URBANA NO BRASIL 

No Brasil o debate sobre a AUP tem evoluído com pesquisas e algum apoio 

institucional. Santandreu e Lovo (2007) publicaram trabalho que foi um dos primeiros esforços 

de identificação e caracterização de iniciativas de AUP em regiões metropolitanas brasileiras. 

Com o título de “Panorama da agricultura urbana e periurbana no Brasil e diretrizes para sua 

promoção”, o trabalho foi desenvolvido em uma parceria entre a Rede de Intercâmbio de 

Tecnologias Alternativas (REDE) e a FAO, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) e com ativa participação da organização IPES (Promoción 

del Desarrollo Sostenible), que possui sede em Lima no Peru. 

Além de um panorama da AUP em 11 regiões metropolitanas brasileiras, foram 

traçadas diretrizes com o objetivo de nortear uma política nacional de AUP no Brasil. A 

pesquisa considerou as regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília e Goiânia. 

A AUP é composta por diferentes segmentos de atividades inter-relacionadas e 

complementares. Na análise feita por Santandreu e Lovo (2007) as atividades que integram a 

AUP foram classificadas em seis categorias: produção (agrícola, pecuária e de insumos); 

transformação (processamento com incorporação de valor ao produto final); comercialização; 
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autoconsumo, trocas e doações; prestações de serviços (pesquisa, capacitação, assessoramento, 

crédito e outros). A pesquisa concluiu que a AUP já era praticada em todas as regiões do Brasil, 

abarcando grande diversidade de contextos e sendo desenvolvida por indivíduos ou 

organizações formais ou informais, contando com iniciativas do Estado (Federal, Estadual ou 

Municipal), da sociedade civil (ONG’s, cooperativas, associações, etc.), da academia (pesquisa 

e extensão) e do setor privado. 

Apesar do potencial de expansão da AUP, um aspecto importante destacado pelos 

autores da referida pesquisa foi a ausência de legislação ou de políticas de AUP. Diante desta 

constatação, foram apontadas seis diretrizes para uma política nacional de AUP: 1) Fortalecer 

a consciência cidadã em torno dos benefícios da AUP para a sociedade civil e o poder público; 

2) Desenvolver capacidades técnicas e de gestão dos agricultores urbanos e periurbanos; 3) 

Fortalecer a cadeia produtiva e promover ações específicas de fomento à produção; 4) Facilitar 

o financiamento para a AUP; 5) Promover a intersetorialidade e a gestão descentralizada e 

participativa; 6) Fortalecer a institucionalidade e a normatização para o desenvolvimento da 

AUP (SANTANDREU e LOVO, 2007). 

Desde então houve alguns avanços no que se refere à criação de marcos legais para o 

desenvolvimento da AUP no Brasil, porém ainda são ações esparsas e com alcance pontual. De 

modo geral, ainda faltam ações efetivas que incluam a AUP na pauta de gestão e planejamento 

do espaço urbano e que criem mecanismos de fomento para a atividade. Além do Distrito 

Federal, pelo menos seis estados já criaram políticas estaduais de AUP através de lei específica 

e outros dois estados ainda não possuem uma política específica para a AUP, mas incluem o 

segmento em políticas setoriais voltadas para a agricultura de forma geral. 

O primeiro estado brasileiro a instituir uma Política Estadual de Apoio à AUP foi 

Minas Gerais através da lei nº 15.973/2006 (MINAS GERAIS, 2006). Os outros entes da 

federação que também criaram formalmente uma política de apoio à AUP através de lei 

específica foram Goiás através da lei nº 16.476/2009 (GOIÁS, 2009), o Distrito Federal através 

da lei nº 4.772/2012 (DISTRITO FEDERAL, 2012), Mato Grosso por meio da lei nº 314/2016 

(MATO GROSSO, 2016), Rio de Janeiro pela lei nº 3052/2017 (RIO DE JANEIRO, 2017), 

Rio Grande do Sul pela lei nº 116/2018 (RIO GRANDE DO SUL) e Santa Catarina pela lei nº 

17.533/2018 (SANTA CATARINA, 2018). No estado do Espirito Santo não existe ainda 

política específica voltada para a AUP e os agricultores urbanos são incluídos como 

beneficiários dentro da Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural Para a 
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Agricultura Familiar e Reforma Agrária (PEATER/ES) criada pela lei 9.923/2012 (ESPIRITO 

SANTO, 2012). O mesmo ocorre para no estado de São Paulo, onde também não existe ainda 

uma política de AUP, mas que criou uma Política Estadual de Agroecologia e Produção 

Orgânica (PEAPO) através da lei nº 16.684/2018 que tem como uma de suas diretrizes o apoio 

ao desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana de base agroecológica (SÃO PAULO, 

2018). Para os demais estados não foi identificado qualquer lei em nível estadual voltada para 

a AUP. 

De forma geral as propostas trazem como principais objetivos gerar empregos e renda, 

incluindo a agregação de valor ao produto final por algum nível de processamento, proteger a 

saúde a e segurança alimentar, estimular práticas ecológicas que ajudem no controle da poluição 

e na melhoria do meio ambiente urbano, além de criar, ampliar ou qualificar programas 

institucionais de aquisição de alimentos para abastecimento de escolas, creches, hospitais, 

asilos, restaurantes populares, estabelecimentos prisionais ou socioeducativos, entre outros.  

Todas as propostas de Políticas Estaduais para a AUP são em cooperação com a União 

e os municípios e tem como instrumentos o crédito e seguro agrícola, a educação e a capacitação 

profissional, a pesquisa e assistência técnica, e a certificação de origem e de qualidade dos 

produtos. São propostas importantes e de fato são aspectos fundamentais. Mas para que tais 

políticas tornem-se efetivas e com rebatimento sobre o espaço concreto, interferindo 

positivamente na criação de espaços produtivos e que se convertam em benefícios para a 

sociedade é necessário integração com agentes locais, com o apoio dos municípios, da 

sociedade civil e da iniciativa privada.  

Moura, Ferreira; Lara (2013) corroboram com esta compreensão, apontando a AUP 

como alternativa produtiva para espaços ociosos nas cidades, o que justifica a sua inclusão nas 

políticas públicas e nos Planos Diretores dos municípios. Trata-se efetivamente de direcionar 

recursos para promover formas mais eficientes de ocupação do espaço urbano. E é nesta 

perspectiva que os Planos Diretores dos municípios podem ser complementados de forma 

efetiva e eficiente com a prática da AUP, que se orientada pelos princípios da agroecologia, 

trazem novas possibilidades para transformar a vida das pessoas e das comunidades locais. 

Do ponto de vista das políticas públicas a discussão sobre a AUP ainda é restrita e 

insuficiente. A prática da AUP não é nova, mas é um campo de pesquisa recente que deve ser 

compreendida no âmbito de um movimento que se contrapõe ao modelo urbano atual e à lógica 

hegemônica que rege o fluxo de produção, distribuição e consumo de alimentos. 



35 
 

Branco e Alcântara (2011) publicaram trabalho analisando a literatura brasileira que 

trata das pesquisas sobre a AUP considerando o período de 1996 até 2010. Considerando a 

adoção da AUP como estratégia de combate à pobreza a partir da virada do século, foram 

analisados os resultados alcançados no país. Pela análise feita, foi atestado que as hortas urbanas 

estavam presentes em terrenos públicos e privados, mas eram desenvolvidas 

predominantemente hortas domésticas e sem qualquer subsídio governamental, ainda que já 

fosse significativa a existência de hortas comunitárias em terrenos públicos desenvolvidas com 

subsídio estatal. 

O estudo supracitado analisou relatos de iniciativas em 80 municípios e identificou 

apenas seis com alguma regulamentação. Isso indica o quanto é recente no Brasil a preocupação 

com relação ao estabelecimento de políticas para a AUP. Em todo o levantamento os autores 

identificaram legislação específica apenas para o estado de Minas Gerais, que se referia à já 

mencionada lei 15.973/2006 que regulamentou a política de apoio à AUP no estado.  

É necessário fazer uma ressalva com relação a este dado. Apesar de não ter sido 

identificada ou considerada, no período analisado já havia legislação específica para apoio à 

AUP também no estado de Goiás – lei 16.476/2009.  

Dentre aspectos importantes destacados por Branco e Alcântara (2011) estava o fato 

de que havia predominância de experiências de curto prazo (até 3 anos), o que indica a 

insegurança que cerca a atividade de AUP. As experiências mais longas, com até 20 anos, eram 

justamente as que eram desenvolvidas por iniciativas governamentais. Outra característica 

importante era que os sujeitos envolvidos na AUP eram majoritariamente populações em estado 

de vulnerabilidade social como desempregados, aposentados, pessoas com baixo nível 

educacional, indivíduos com mais de 40 anos e predominantemente mulheres. Isso indica que 

a AUP é desenvolvida muitas vezes como complemento de renda e autoconsumo para garantia 

de condições mínimas de subsistência. Os mesmos autores ainda apontaram um baixo nível de 

organização nos sistemas de comercialização da produção, mas destacam outras dificuldades 

sociais, políticas, técnicas, ambientais e econômicas. São aspectos que precisam ser 

considerados por parte das políticas públicas para o setor e que precisariam ser analisados com 

maior profundidade em outros estudos. 

Os estudos sobre a AUP no Brasil abordam o tema a partir de uma variedade de 

enfoques. A perspectiva da AUP como ferramenta de promoção da saúde, construção de cidades 

mais saudáveis e com benefícios para qualidade de vida dos sujeitos envolvidos é trabalhada 
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por Ribeiro et al (2012), Siviero et al (2012), Ribeiro, Bógus; Watanabe (2015) e Sperandio et 

al (2016).  

Ribeiro et al (2012) e Ribeiro, Bógus; Watanabe (2015) analisam a AUP no município 

de Embu das Artes/SP como um novo caminho para o empoderamento local, criando ambientes 

mais saudáveis e contribuindo para a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população. 

Porém, estes benefícios não podem ser alcançados por qualquer modelo de cultivo. É defendido 

um projeto de agricultura urbana e periurbana de base agroecológica: 

Acredita-se que a agricultura urbana só pode ser considerada como promotora da 

saúde se praticada à luz da agroecologia, pois essa propõe uma interação harmônica 

com os recursos naturais, minimiza as agressões ao meio ambiente e considera todos 

os seres presentes na natureza como aliados, utilizando indicadores biológicos para 

analisar suas práticas na busca por melhor qualidade de vida. Ao minimizar os 

impactos sobre a saúde humana, a agroecologia oferece a possibilidade de se obter 

uma vida mais saudável (RIBEIRO el al, 2012, p. 386). 

Concordo com a perspectiva da produção de base agroecológica como possibilidade 

de desenvolvimento para a AUP. Além dos benefícios com relação ao meio ambiente, maior 

agrobiodiversidade e a produção de alimentos limpos, a agroecologia aumenta a autonomia do 

produtor, tornando-o menos dependente de insumos externos e consequentemente contribuindo 

para a melhoria no nível de renda. 

Em quintais urbanos de Rio Branco/AC o manejo e conservação de plantas medicinais 

forma sistemas agroflorestais com alta diversidade genética, apoiado nos saberes tradicionais 

da população do município sobre o uso de plantas medicinais, conforme apresenta Siviero et al 

(2012), sendo uma oportunidade para a formulação de políticas públicas de saúde, segurança 

alimentar, conservação de recursos genéticos e geração de renda por meio da agricultura urbana. 

Já no município de Conchal/SP, a implantação de horta comunitária urbana através de política 

pública municipal propõe um uso racional do solo urbano, resgatando sua função social. Ao 

analisar a horta urbana comunitária na perspectiva do planejamento urbano saudável, Sperandio 

et al (2016) aponta que além da segurança alimentar proporcionada ao beneficiar dezenas de 

famílias em situação de vulnerabilidade social e carência de recursos, houve uma 

reconfiguração territorial, na qual a horta comunitária é um marco para a comunidade, se 

tornando um ponto e encontro e de convívio, resgatando a função de espaço vivido. 

A agricultura urbana orgânica tem sido tratada como alternativa aos modelos de cultivo 

tradicional, com novas dimensões éticas, sociais e ambientais. Barros (2011) e Hespanhol 

(2015) exploram experiências de transição da agricultura urbana tradicional para o modo de 
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produção orgânico respectivamente na região serrana do Rio de Janeiro e em Natal/RN. Barros 

(2011) analisa que a horticultura orgânica no Rio de Janeiro teve início ainda na década de 

1980, nos municípios de Teresópolis e Nova Friburgo, voltada para o abastecimento do 

mercado metropolitano. A promoção da horticultura orgânica no Rio de Janeiro esteve 

vinculada a preocupações ambientais, o crescente interesse na produção de alimentos mais 

saudáveis e a intenção de agregar valor à produção de pequenos agricultores (BARROS, 2011). 

O mesmo autor destaca que apesar do crescimento da produção de orgânicos, o número de 

produtores ainda é pequeno comparado ao da horticultura tradicional, sendo a principal barreira 

a falta de assistência técnica especializada.  

Em Natal/RN problemas ambientais relacionados ao modelo de agricultura 

convencional, principalmente a contaminação de recursos hídricos visto que muitos produtores 

cultivam dentro da zona de proteção ambiental da Bacia do Rio Doce, levou o Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Norte a acionar os produtores para que providências 

fossem tomadas no sentido de reverter tais problemas. A organização de produtores em torno 

da Associação de Amigos e Produtores de Hortaliças Moradores do Sítio Gramoré e 

Adjacências (AMIGS) e a parceria com empresas e instituições foi o mecanismo pelo qual se 

viabilizou a mudança no modelo produtivo para o cultivo orgânico e reduziu a dependência em 

relação aos intermediários através da criação de canais de comercialização direta em feiras 

ecológicas mantidas pela associação (HESPANHOL, 2015). A AMIGS assumiu protagonismo 

na negociação junto ao Ministério Público para estabelecer um Termo de Ajuste de Conduta 

(TAC) com o objetivo de eliminar a utilização de agrotóxicos, recuperar áreas degradadas, 

fortalecer o associativismo e melhorar a renda das famílias que vivem da horticultura por meio 

do estímulo à comercialização direta dos produtos, criando o projeto Amigo Verde-

Gramorezinho, que congregou 120 horticultores associados à AMISGS (HESPANHOL, 2015). 

Além da coordenação centrada na associação de produtores, a transição da produção hortícola 

convencional para a orgânica teve a contribuição de parcerias com o Instituto de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER - RN), o Serviço de Apoio à 

Pequena e Média Empresa (SEBRAE - RN), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) e a Petrobrás visando capacitar os produtores através de cursos, oficinas técnicas e 

reuniões, além de fornecer recursos para financiar o processo de transição (HESPANHOL, 

2015). 
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A partir da análise do ocorrido em Natal/RN, é possível compreender a importância 

do envolvimento e coordenação local e do apoio institucional e da academia para o 

desenvolvimento de projetos viáveis de AUP assentados sobre bases ecológicas.  

Outro olhar sobre a AUP no Brasil é encontrado em COMASSETO et al (2013), que 

analisa a agricultura urbana como fenômeno de consumo (ou anticonsumo), entendendo que a 

mesma integra uma forma de consumo simbólico que se contrapõe à lógica contemporânea de 

mercado e remete à um resgate da herança cultural. Conforme conclui Comasseto et al (2013), 

a agricultura urbana estaria relacionada à construção de uma identidade e à transmissão de uma 

determinada imagem ao conjunto da sociedade, indicando que “seus praticantes a realizam não 

por sua característica utilitária (consumo de alimentos), mas principalmente por sua 

característica simbólica” (COMASSETO et al, 2013, p. 373).  

Entendo que esta pode de fato ser uma das dimensões em que a AUP se apresenta, 

contudo é preciso considerar o importante papel que desempenha ao garantir a segurança 

alimentar e melhoria das condições gerais de renda para populações pobres no espaço urbano. 

É com esta perspectiva que buscou-se analisar o panorama da agricultura urbana (AU) em 

Goiânia, para compreender as condições socioeconômicas e os espaços em que se realiza. Para 

isso, o primeiro passo foi a identificação e mapeamento dos espaços de produção tanto da 

agricultura urbana como da periurbana na cidade. No próximo capítulo será apresentado os 

procedimentos metodológicos adotados no mapeamento, adotando a geotecnologia como 

instrumento para análise, bem como a caracterização da área de estudo e preparação da pesquisa 

de campo. 
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2 METODOLOGIA PARA ANÁLISE DA AGRICULTURA URBANA EM 

GOIÂNIA 

Este capítulo faz a caracterização da área de estudo e detalha cada uma das etapas e 

procedimentos metodológicos usados na pesquisa.  

Na caracterização da área de estudo é definindo o recorte espacial e apresentado 

algumas características gerais de Goiânia, para situar sobre o espaço em que se insere o objeto 

da pesquisa.  

Em seguida é feito um detalhamento sobre como foi realizado o processo de 

mapeamento da agricultura urbana e periurbana em Goiânia adotando geotecnologias como 

instrumento para análise e identificação das áreas de produção da AUP. É feito a descrição dos 

materiais, bases cartográficas, imagens aérea e de satélite, bem como os sistemas utilizados no 

mapeamento das unidades de AUP, além de apresentar a metodologia utilizada na análise das 

imagens e dados para o mapeamento. 

Por fim, é abordado sobre a metodologia utilizada no trabalho de campo para coleta 

de dados, com especificação sobre a elaboração do instrumento de coleta de dados utilizado 

durante a pesquisa de campo, detalhando como foram definidos os eixos norteadores e as 

questões a serem aplicadas; explicação sobre como foi realizado o planejamento amostral e 

definição das unidades que foram visitadas no trabalho de campo; e apresentação sobre a 

realização do trabalho de campo detalhando como foram feitas as visitas e entrevistas. 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A cidade de Goiânia foi fundada em 1933 para substituir a antiga capital do estado, até 

então a cidade de Goiás (antiga Vila Boa). O projeto de construção de Goiânia para 

transferência da capital foi sustentado pelo discurso de modernização do território goiano. 

Como sintetiza Gomide (2003, p. 46), “a nova capital do Estado de Goiás surgiu a partir da 

tentativa de implantar a modernidade [...]” e “[...] ser moderno, naquela época, era 

principalmente promover o aumento populacional, para se instituir uma vida urbana mais 

corrida e, portanto, mais produtora”.  Esta ideia conduziu a produção do espaço material da 

cidade, com a escolha do local “ideal” e projeto urbanístico que representasse no território este 

projeto de modernização, com terreno plano e ruas largas, que pudessem sustentar a pretensa 

expansão.  
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A urbanização era a representação do moderno, que deveria sobrepor-se e substituir o 

arcaico, representado pelos signos da vida rural. Chaveiro (2011) destaca que a cidade de 

Goiânia trouxe, desde o início, o conflito entre a realidade sociohistórica agrária em que se 

inseria e o projeto urbanístico moderno que à fundou.  

A cidade cresceu e com o rápido aumento populacional emergiram os conflitos do 

processo urbano. 

Como uma espécie de combustão de signos, nenhuma cidade nasce pronta, como 

nenhuma metrópole se desenvolve apenas ao cabo das pretensões de seus planejadores 

e gestores. O traço urbanístico e o código de saber que intentem projetar qualquer 

“corpo urbano” são entranhados pelo sangue humano e pelos conflitos sociais que 

derivam da produção da existência como um devir histórico-espacial (CHAVEIRO, 

2011, p. 38). 

Desta forma, a cidade real extrapolou rapidamente a cidade planejada e a população 

passou a ocupar as áreas marginais, movendo a expansão horizontal. Arrais (2013) analisa que 

a partir de 1970 o crescimento urbano e a consequente valorização das terras motivaram esta 

expansão horizontal. Conforme o autor: 

A ação do mercado, em associação com o estado, colocou reticências na imagem de 

uma cidade planejada, bucólica. O papel dos atores sociais ligados ao setor imobiliário 

e dos proprietários fundiários foi determinante na configuração do espaço urbano, e a 

segregação espacial-residencial, portanto, está na gênese de Goiânia (ARRAIS, 2013, 

p. 160). 

A expansão horizontal foi consequência da pressão por moradia, fazendo surgir bairros 

afastados ao mesmo tempo em que ocorria a verticalização de bairros centrais e áreas 

intermediárias foram mantidas sem uso pela especulação imobiliária.  

A cidade de Goiânia tornou-se metrópole e, em 2010, tinha população de 1.302.001 

habitantes, de acordo com o Censo Demográfico (IBGE, 2010) num território de 728,841 km² 

(IBGE, 2017).  

Com o intenso crescimento populacional, cresce proporcionalmente a demanda por 

alimentos. Mas, ao mesmo tempo, a agricultura urbana é invisibilizada na cidade. Não há 

qualquer cadastro unificado ou registro de produtores. O Plano Diretor em vigência desde o ano 

de 2007 não contempla áreas ou qualquer projeto voltado para a agricultura urbana. Contudo, 

conforme mapeamento feito, que será apresentado adiante neste trabalho, a atividade está 

presente em todo o município. Apesar da negação do rural, elementos tradicionalmente rurais 

permeiam o cotidiano e o espaço urbano de Goiânia.  
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Para a análise da distribuição espacial das unidades de AUP em Goiânia foi utilizado 

como referência a geolocalização das regionais administrativas municipais. Conforme o Mapa 

Urbano Digital de Goiânia (MUBDG) de 2018 (Fig. 1) existem sete regiões administrativas: 1) 

Centro; 2) Leste; 3) Sul; 4) Sudoeste; 5) Oeste; 6) Noroeste; e 7) Norte (SEPLANH, 2018). 

Estas regionais subdividem toda a área urbana do município.  

Figura 1 - Regiões administrativas do município de Goiânia-GO – 2019. 

 
Fonte: MUBDG (2018); elaborado por SOUSA, R. P. de O. 

 

Não há área rural adjacente à região Centro (pela localização no meio da mancha 

urbana) e à região Sul devido à conurbação dos municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia. 

A maior área rural contínua está concentrada ao norte, adjacente às regiões Noroeste, Norte e 

Leste, fazendo divisa com as cidades de Goianira, Santo Antônio de Goiás, Nerópolis, 

Goianápolis e Senador Canedo. Esta área, que é de fundamental importância para o 

abastecimento de água potável em Goiânia, por concentrar grande número de nascentes e 

abrigar o reservatório de água da Barragem do Ribeirão João Leite, compreende a Macrozona 

Rural do João Leite (sub-bacia do Ribeirão João Leite), Macrozona Rural do Capivara (sub-

bacia do Córrego Capivara) e Macrozona Rural do São Domingos (sub-bacia do córrego São 

Domingos). 
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O mapeamento de unidades de AUP em todo o município foi viabilizado com o uso 

de geotecnologias enquanto instrumento de análise. A metodologia adotada na interpretação 

das imagens será apresentada a seguir.  

2.2 MAPEAMENTO DE UNIDADES PRODUTORAS: O USO DE 

GEOTECNOLOGIAS COMO INSTRUMENTO PARA ANÁLISE DA 

AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA 

Um desafio inicial para a realização desta pesquisa foi identificar os sujeitos ou 

unidades de produção que fazem a agricultura urbana ou periurbana em Goiânia. A falta de 

dados oficiais foi uma barreira, não existindo nenhuma base unificada com mapeamento ou 

cadastro de produtores. 

Era necessário localizar estes produtores e espaços de cultivo. Para isso, foram gerados 

os dados para produzir o mapeamento que serviu de referência para o desenvolvimento deste 

estudo. O mapeamento das unidades de produção da AUP em Goiânia foi realizado por meio 

da análise de imagens de satélite de alta resolução e aerofotogrametria de Goiânia.  

Metodologia semelhante foi utilizada por Silva e Castanho (2011) no mapeamento da 

agricultura urbana no município de Ituiutaba-MG, com a interpretação de imagens aéreas e de 

satélite para pré-identificação das áreas de agricultura urbana. Este procedimento mostrou-se 

adequado para a proposta da presente pesquisa, possibilitando a análise de vasta área, cobrindo 

todo o município.  

Covarrubias (2011) utilizou metodologia diferente para mapeamento das iniciativas de 

agricultura urbana em Porto Ferreira-SP. O município possui 37 bairros e o mapeamento foi 

realizado por meio de um levantamento cadastral terrestre, reduzido a 20 bairros da zona urbana 

nos quais foram percorridos todos os logradouros, considerando no cadastramento os canteiros 

e pomares domésticos, assim como hortas comunitárias e institucionais. Considerando a área, 

o tempo e os recursos disponíveis, esta metodologia seria inviável de aplicação na realidade da 

presente pesquisa. Por isso, utilizei recursos de geotecnologias para identificação de áreas de 

cultivo e elaboração do mapeamento.  

O avanço tecnológico e computacional proporcionou instrumentos de alta precisão 

para estudos espaciais. O sensoriamento remoto e o geoprocessamento tornaram-se ferramentas 

relevantes para análise espacial, viabilizando maior confiabilidade e precisão das informações 

(LEITE; ROSA, 2006).   
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O sensoriamento remoto e a aerofotogrametria, por meio da geração de imagens da 

superfície terrestre, propiciam uma grande fonte de informações imprescindíveis ao 

conhecimento e à evolução da realidade urbana. As técnicas de sensoriamento remoto 

permitem, através de uma série de funções, que essas imagens sejam processadas, 

analisadas e interpretadas, gerando mapeamentos e quantificações (FARINA, 2006, 

p. 2). 

Portanto, para o reconhecimento, mapeamento, planejamento e gestão do espaço 

urbano, estas geotecnologias permitem a obtenção de uma visão global sobre aspectos da 

configuração espacial da cidade. Optei por utilizar esta tecnologia para mapeamento devido à 

extensão e complexidade da área a ser estudada.  

É ampla a gama de programas e bases de dados disponíveis gratuitamente para 

geoprocessamento. Isso viabiliza o trabalho de pesquisa e possibilita análises complexas e com 

alto nível de precisão. A seguir, serão detalhados os materiais e metodologia utilizados no 

mapeamento. 

2.2.1 Materiais 

O trabalho de identificação e mapeamento das unidades de AUP em Goiânia foi 

realizado utilizando imagens de satélite e de aerofotogrametria, bases cartográficas do 

município de Goiânia e softwares de geoprocessamento. Todas as imagens, bases cartográficas 

e softwares utilizados são de acesso gratuito. 

Foram utilizadas imagens de satélite de alta definição Digital Globe de 2015, acessadas 

e analisadas por meio do software Google Earth Pro. Paralelamente, foi utilizado também a 

Ortofoto de Goiânia de 2016, acessada através do Mapa Digital Fácil, programa online 

disponibilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência 

e Tecnologia (SEDETEC) através do website http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/. 

Todos os pontos mapeados foram tabulados para posterior utilização na elaboração dos mapas. 

Foram utilizadas ainda bases cartográficas em formato shapefile (.SHP) com recortes 

municipais, regionais administrativas de Goiânia, elementos da hidrografia, pontos de erosão e 

mancha urbana de Goiânia. Todas as bases cartográficas utilizadas compõem o Mapa Urbano 

Digital de Goiânia (MUBDG), estão na responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH) e são disponibilizadas online por meio do 

Portal De Dados Abertos no website http://www.dadosabertos.goiania.go.gov.br. 
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Por fim, o processamento dos dados e elaboração dos mapas foi realizado no software 

livre de geoprocessamento QGIS versão 2.18, por ser a versão mais estável do programa 

atualmente. 

2.2.2 Metodologia de análise no mapeamento da AUP em Goiânia 

A primeira etapa realizada foi a pré-identificação das áreas de agricultura urbana e 

periurbana em Goiânia, que identifiquei como unidade de AUP. Isso foi feito tendo como 

referência imagens de satélite de 2015 e a Ortofoto de 2016, como já mencionado. Ambas as 

imagens foram analisadas paralelamente, como forma de validação para garantir maior precisão 

da análise. 

A Figura 2 apresenta um exemplo de unidade de AUP identificada através da imagem 

de satélite e a mesma na Ortofoto de Goiânia. A imagem retrata uma unidade de cultivo de 

hortaliças localizada no Setor Jardim Novo Mundo, região Leste da cidade. 

Foi realizada uma varredura e análise manual em todo o território do município de 

Goiânia, identificando e marcando as coordenadas geográficas de cada uma das unidades de 

cultivo de AUP na cidade. Foi definida uma sequência para realização da análise manual, de 

forma a garantir que toda a extensão do território fosse observada. 

Primeiro foi incluído na imagem analisada o perímetro do município de Goiânia (Fig. 

3). A partir de então, foi realizado uma varredura latitudinal quadro a quadro em eixos paralelos, 

do extremo norte ao extremo sul, e do extremo sul ao extremo norte, iniciando a partir do 

extremo leste da cidade, até o extremo oeste. 

Ao final deste trabalho foram mapeadas 159 unidades de AUP, distribuídas por todo o 

território do município. Utilizando o software de geoprocessamento QGIS versão 2.18, os 

pontos com as coordenadas geográficas das unidades de AUP foram lançados sobre base 

cartográfica do município de Goiânia, para análise e produção dos mapas que serão 

apresentados adiante.  
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Figura 2 - Unidade de produção de agricultura urbana identificada na imagem de satélite (esquerda) e na 

Ortofoto de Goiânia (direita). 

 
Fontes: Google Earth Pro 7.3.2.5491; SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 

 

Figura 3 - Imagem de satélite de Goiânia com limite municipal (2018). 

 
Fontes: Google Earth Pro 7.3.2.5491; Org.: SOUSA, R. P. de O. 
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Com todos os pontos pré-identificados, foi realizado o planejamento da pesquisa de 

campo. A visita a alguns pontos identificados serviu para validação do mapeamento feito pela 

análise das imagens e para a realização de entrevistas junto aos responsáveis pelos espaços de 

agricultura.  A seguir será detalhada a metodologia adotada na pesquisa de campo. 

2.3 PESQUISA DE CAMPO 

A pesquisa de campo para visita às unidades de cultivo previamente mapeadas e 

aplicação de entrevista junto aos responsáveis foi preparada e desenvolvida em três etapas: 1) 

Preparação do instrumento de coleta, que neste caso foi optado pela elaboração de um 

questionário de entrevista semiestruturado; 2) Planejamento amostral, para definição sobre 

quais unidades deveriam ser visitadas na pesquisa de campo; 3) Trabalho de campo, 

propriamente dito, que se refere especificamente às visitas aos locais de agricultura que foram 

definidos previamente. 

Esta etapa da pesquisa objetivou, efetivamente, buscar elementos que pudesse nos 

revelar qual é o espaço da agricultura no meio urbano de Goiânia. A partir da perspectiva de 

Santos (2014, p.30) de que “o espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável, de 

que participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos 

sociais, e, de outro, a vida que os preenche, ou seja, a sociedade em movimento”, busquei 

elaborar uma metodologia que permitisse compreender estes elementos que compõe a produção 

do espaço da agricultura urbana em Goiânia. Quais são os objetos geográficos, naturais e sociais 

que dão forma a este espaço? E quais são os arranjos de vida dos sujeitos que se inserem e 

produzem estes espaços? Quais são os conflitos, dificuldades e objetivos que movem esta 

realidade? 

Dada à complexidade do objeto social, optou-se por uma abordagem qualitativa, a 

partir do diálogo com os sujeitos da pesquisa, de forma a haver um consórcio entre o 

conhecimento científico e o saber popular, na perspectiva proposta por Demo (2011).  

Talvez se possa dizer que o ponto qualitativo desta abordagem está precisamente na 

produção de conhecimento através do método do diálogo. Busca-se um dado 

dialogado, muito diverso do dado empírico clássico. É um dado que aparece como 
produto do processo de discussão, um dado discutido, curtido, construído em 

consórcio. Discutível por definição e por isso científico (DEMO, 2011, p. 244). 

Esta foi a perspectiva que conduziu a preparação do instrumento e o trabalho de campo 

nas visitas e entrevistas realizadas. Nas próximas sessões serão detalhados os procedimentos 

metodológicos adotados. 
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2.3.1 Preparação do instrumento de coleta: elaboração do questionário de entrevista 

Para as entrevistas com os sujeitos foi elaborado um roteiro semiestruturado, como um 

instrumento para condução do diálogo. Optou-se por privilegiar, dentro do possível, questões 

abertas, que permitissem estabelecer um diálogo com os sujeitos pesquisados e a partir daí 

extrair as informações importantes para o estudo.  

Conforme apontado por Demo (2011), em uma pesquisa de cunho qualitativo as fichas, 

relatórios e gravações são apenas instrumentos importantes, mas não o fim em si mesmo. “É 

preciso ir além disso, de modo hermenêutico. Saborear as entrelinhas, porque muitas vezes o 

que está nas linhas é precisamente o que não se queria dizer” (DEMO, 2011, p. 246). Por isso 

a abertura para o diálogo é importante.  

Evidentemente, para além do instrumento em si, a forma de abordagem e de buscar 

estabelecer um relacionamento dialogal entre o entrevistador e o sujeito da pesquisa é 

igualmente importante. 

O questionário de entrevista foi formulado tendo como condução quatro eixos 

norteadores, com a proposta de ajudar a responder a quatros questões centrais desta pesquisa.  

No eixo 1 as perguntas buscam revelar quem é o sujeito que pratica a agricultura 

urbana em Goiânia. Precisamente: Quem faz agricultura urbana? Este eixo foi dividido em 

quatro questões: 1) O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa 

ou organização de produtores? Se sim, qual? 2) Desenvolve outra atividade profissional além 

da agricultura urbana? Se sim, qual? 3) A quanto tempo trabalha com agricultura urbana? 4) 

Antes de trabalhar com agricultura urbana, já teve contato com outra forma de agricultura? 

No eixo 2 as questões buscam esclarecer qual a motivação que levou o sujeito a 

desenvolver trabalho com agricultura urbana. Busca responder à questão: Por que faz 

agricultura urbana? Este eixo foi dividido em três questões: 1) Por qual motivo decidiu iniciar 

com a agricultura urbana? 2) Qual o objetivo da produção? 3) Em sua opinião, quais os 

principais benefícios da agricultura urbana? 

No eixo 3 as questões têm o objetivo de conhecer os elementos que caracterizam o 

espaço em que está localizado a unidade de agricultura urbana. Responde à questão: Onde é 

feito agricultura urbana? Este eixo foi dividido em quatro questões: 1) Onde está localizada a 

unidade produtiva? 2) Qual a condição fundiária área da unidade produtiva? 3) Como é o 
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abastecimento de água utilizada para o cultivo? 4) Onde e como é feito a distribuição ou 

comercialização da produção? 

O eixo 4, último e mais extenso, busca revelar elementos que esclareçam como a 

atividade é desenvolvida. Como o sujeito faz agricultura urbana? Está subdividido em 11 

questões: 1) Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta 

decisão? 2) Qual o tipo de cultivo desenvolvido? 3) Como são obtidos os insumos necessários? 

4) Como são obtidas as sementes e mudas? 5) Mantém viveiro de mudas? 6) Quantas pessoas 

estão diretamente evolvidas no plantio, manutenção e colheita? 7) Qual o vínculo com as 

pessoas que realizam o trabalho de plantio, manutenção e colheita? 8) Quais os instrumentos, 

ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 9) Faz compostagem ou biofertilizantes? 10) Como 

é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 10) Possui sistema de irrigação? 11) 

Em sua opinião, quais as principais dificuldades para o trabalho com agricultura urbana? 

Todas as questões e os próprios eixos complementam-se entre si, de forma que 

pudessem permitir que no contato com os produtores o diálogo ocorresse da forma mais natural 

possível, sem a necessidade de se prender a um roteiro estático. Em algumas situações, a 

conversa estabelecida a partir de uma questão poderia se desdobrar na resposta a outras.  

Com o instrumento proposto, consegui aproximar-me de uma prática de avaliação 

qualitativa que ajudou a evidenciar a realidade dos sujeitos pesquisados e por consequência 

chegamos a uma representação do todo pesquisado. Para Demo, 

[...] a avaliação qualitativa exige também disciplina de campo, coleta cuidadosa de 
material, sistematização do conhecimento, elaboração racionalmente inteligível. Mas 

tudo isso é instrumental, nem por isso secundário. Sua criatividade não está 

propriamente no desprezo da forma, que pode ser pura incompetência, mas sobretudo 

na construção dialogal, que produz conhecimento na prática e prática no 

conhecimento (DEMO, 2011, p.247). 

Busquei, então, colocar isso em prática no desenvolvimento de todas as etapas da 

pesquisa, desde a identificação das áreas e a elaboração do instrumento de coleta, até o 

planejamento amostral e realização do trabalho de campo, etapas que serão tratadas a seguir. 

2.3.2 Planejamento amostral 

Com o mapeamento realizado foi identificada a população objeto da pesquisa, 

totalizando 159 unidades de AUP, distribuídas de forma desigual ao longo de toda a área da 

cidade. Para análise e aprofundamento na pesquisa de campo foi definido como recorte o espaço 

da macrozona urbana de Goiânia, que concentra 107 das 159 unidades mapeadas. Por isso, as 
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unidades localizadas na área rural não foram contempladas nas visitas. Em estudos futuros este 

universo de análise poderá ser expandido. 

Tendo como referência as regiões administrativas, após análise dos dados e 

mapeamento feito, foi observado que algumas regiões apresentam maior concentração de 

unidades de cultivo do que outras (Fig. 4).  

Figura 4 - Concentração de agricultura urbana e periurbana por região administrativa no município de 

Goiânia-GO – 2019. 

 
Fontes: SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 

 

Considerando que os objetos geográficos, naturais e sociais estão distribuídos também 

de forma desigual no espaço, que apresenta diferenças socioeconômicas e ambientais, fez-se 

necessário resguardar uma proporcionalidade para a amostragem da pesquisa. Apesar de optar 

por uma pesquisa qualitativa, não se devem desconsiderar alguns aspectos quantitativos, sob o 

risco de produzir uma interpretação distorcida e enviesada da realidade. Por isso, foi 

estabelecida uma amostra aleatória estratificada, que é um método útil na pesquisa em ciências 

sociais (AGRESTI; FINLAY, 2012). “Uma amostra aleatória estratificada divide a população 

em grupos separados, chamados estratos e, então, seleciona uma amostra aleatória simples de 

cada estrato” (AGRESTI; FINLAY, 2012, p. 39).  
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As unidades mapeadas foram estratificadas por região e definiu-se como meta visitar 

no mínimo 10% das unidades localizadas dentro de cada uma das sete regiões administrativas. 

Pra uma amostragem mínima em cada região, foi definido que para as regiões que 

abrigam menos de 10 unidades, ao menos duas deveriam ser inclusas na amostra (exceto no 

caso da região Centro, na qual foi identificada apenas uma unidade). A partir dos critérios 

apresentados, a amostra ficou definida em um total de 16 unidades a serem visitadas, 

distribuídas previamente da seguinte maneira: Centro: 1 unidade; Sul: 2 unidades; Norte: 2 

unidades; Leste: 2 unidades; Oeste: 2 unidades; Noroeste: 3 unidades; Sudoeste: 4 unidades. 

Esta distribuição precisou ser revista posteriormente – o que será detalhado a seguir. 

2.3.3 Trabalho de campo: visitas e aplicação de entrevistas 

As visitas às unidades de cultivo foram realizadas no decorrer do mês de janeiro de 

2019. Este trabalho de campo cumpriu dois papeis importantes para o desenvolvimento da 

pesquisa: 1) Permitiu a validação do trabalho prévio de interpretação das imagens e 

identificação dos pontos – através das visitas foi possível confirmar in loco a precisão do 

mapeamento; 2) Realização das entrevistas com os responsáveis pelas unidades de agricultura 

urbana e reconhecimento do espaço. 

Os pontos visitados foram selecionados aleatoriamente dentro do universo de cada 

uma das regiões administrativas. A única unidade na Região Centro, que foi identificada 

previamente através da análise das imagens, foi excluída da amostragem durante o trabalho de 

campo, pois ao chegar ao local foi verificado que a horta que existia foi desativada e o local 

está sem uso, não sendo localizada nenhuma pessoa. Este ponto foi substituído por outro mais 

próximo, localizado na Região Leste. Desta forma, a amostra final visitada ficou distribuída da 

seguinte maneira: Sul: 2 unidades; Norte: 2 unidades; Oeste: 2 unidades; Leste: 3 unidades; 

Noroeste: 3 unidades; Sudoeste: 4 unidades. 

Todos os deslocamentos foram realizados de moto, de forma independente. Não houve 

qualquer contato prévio ou informação sobre os produtores antes das visitas ocorrerem. Todas 

as visitas foram realizadas em dois horários: pela manhã, entre as 07h00 e as 10h00, ou ao final 

da tarde, entre as 17h00 e as 19h00. 

Foi definido, antecipadamente, como critério para inclusão do produtor na análise o 

aceite do mesmo em participar da pesquisa e a condição de ter a atividade de agricultura urbana 
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como principal ocupação ou fonte de renda, independente da condição fundiária da área de 

cultivo ou destino final da produção. 

Em alguns pontos, previamente selecionados, ao chegar ao local não foi encontrada a 

pessoa responsável, inviabilizando a realização da entrevista. Nestes casos, partiu-se 

imediatamente para outro ponto mapeado mais próximo do local selecionado e dentro da mesma 

região. Apenas um produtor se recusou a participar da pesquisa e, neste caso, a unidade também 

foi substituída por outra previamente mapeada na proximidade, dentro da mesma região. É 

apresentado no Quadro 1 a relação de todos os pontos visitados durante a pesquisa de campo e 

a figura 5 mostra o mapeamento dos mesmos. 

Quadro 1- Relação dos pontos visitados durante a pesquisa de campo:   

Entrevista  Rua/Bairro Regional Administrativa Área(ha) Área(m²) 

1 Vila Morais LESTE 0,68 6.845,85 

2 Jardim Novo Mundo LESTE 1,19 1.946,68 

3 Jardim. Novo Mundo LESTE 1,39 13.932,60 

4 Vila Rosa SUDOESTE 0,62 6.226,61 

5 Vila Rosa SUDOESTE 0,12 1.181,81 

6 Parque Amazônia SUL 0,36 3.555,25 

7 Parque Amazônia,  SUL 3,04 0.438,04 

8 Res. Beatriz Nascimento OESTE 4,4 3.959,75 

9 Residencial Eldorado SUDOESTE 8,03 80.259,41 

10 St. Urias Magalhães, NORTE 1,42 14.211,49 

11 Chácaras de Recreio Samambaia NORTE 0,57 5.669,75 

12 Vila Maua SUDOESTE 0,21 2.098,39 

13 Chácaras Recreio São João OESTE 2,69 6.858,47 

14 Jardim Curitiba NOROESTE 0,28 2.757,33 

15 Parque Tremendão NOROESTE 0,25 2.505,15 

16 Jardim Curitiba NOROESTE 0,73 7.314,58 

Fonte: SOUSA, R. P. de O (2019).   

 

As entrevistas foram realizadas com a gravação de áudio, com o consentimento dos 

entrevistados. O uso de gravador foi um recurso que permitiu que as entrevistas ocorressem de 

forma fluida, com diálogo mais livre, sem necessidade de interrupções para anotações, já que 

as transcrições foram feitas posteriormente. Durante as visitas, além da entrevista com o 

responsável, foram feitos registros fotográficos das áreas de produção. 

Todas as entrevistas ocorreram dentro das próprias áreas de cultivo, já que os horários 

escolhidos para as visitas tornaram isso possível. Como as visitas foram feitas no início da 

manhã ou final da tarde, horários em que o calor é mais ameno, em todos os casos encontramos 

os sujeitos trabalhando na manutenção ou colheita. 
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Figura 5 - Pontos visitados durante a pesquisa de campo. 

 
Fontes: SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 

 

 



53 
 

O questionário semiestruturado que foi elaborado previamente serviu de guia durante 

as entrevistas, porém buscou-se estabelecer um diálogo menos mecânico e, dentro do possível, 

permitindo que o entrevistado falasse de forma livre e sem, necessariamente, ficar preso a 

sequência do questionário. Em alguns momentos o transcurso da conversa, a partir de uma 

questão, apresentava novos elementos ou respondia também a outras questões. 

 Foi tomado como regra o respeito ao tempo e à disposição do entrevistado. As 

conversas foram conduzidas pelo pesquisador, buscando elucidar elementos que ajudassem a 

responder os objetivos da pesquisa. Já o tempo dedicado a cada entrevista teve grande variação, 

de acordo com a abertura, disposição e disponibilidade de tempo do entrevistado. Enquanto em 

algumas as respostas foram mais objetivas e rápidas, em outras a conversa seguiu de forma 

mais natural. 

Um aspecto que chamou a atenção durante esta etapa de visitas e entrevistas foi a 

preocupação de alguns produtores com relação à fiscalização. Em alguns casos, houve certa 

resistência do entrevistado em atender o pesquisador, questionando qual objetivo e o que estaria 

fazendo no local. Estas situações foram contornadas com diálogo, até que a pergunta surgia de 

forma mais direta por parte do entrevistado: “Não é fiscalização?” ou “Não vou ter problema 

com isso?”. Ao compreender – e acreditar – que se tratava de uma pesquisa acadêmica, havia 

maior abertura e a receptividade foi regra. 

Esta abertura dialógica com os entrevistados foi importante para se chegar a certas 

informações. Em algumas questões, perguntadas diretamente, era possível perceber a esquiva 

do entrevistado ou a apresentação de algumas respostas prontas – ou que eles jugavam ser a 

resposta esperada. Ocorria, por exemplo, ao questionar sobre o tipo de cultivo desenvolvido. 

Em um primeiro momento, alguns produtores tendiam a afirmar que “aqui é praticamente tudo 

natural” ou “é só orgânico” ou ainda “não uso veneno”. Mas com o decorrer da conversa e 

outras questões feitas, surgiam afirmações sobre o uso de adubação química e agrotóxicos. Por 

isso, como afirma Demo (2011, p. 246), “muitas vezes o que está nas linhas é precisamente o 

que não se queria dizer”. 

Todas as informações e análises sobre a agricultura urbana em Goiânia serão 

detalhadas no próximo capítulo. Será apresentado o panorama da agricultura urbana no 

município de Goiânia, com a caracterização dos produtores e das áreas de cultivo, análise sobre 

a espacialização da atividade na cidade e sobre como é desenvolvida, além de abordar sobre 

outras iniciativas da agricultura urbana – promovidas pelo poder público ou pela sociedade civil 
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– que tratam a atividade em uma perspectiva distinta das dos agricultores que produzem para o 

mercado.  
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3 AGRICULTURA URBANA EM GOIÂNIA-GO 

Um dos objetivos desta pesquisa foi compreender o espaço da agricultura urbana em 

Goiânia. Para isso, compete conhecer os lugares, os sujeitos e os processos que se estabelecem. 

Em suma, buscar identificar quem são os sujeitos que fazem agricultura urbana, onde fazem, 

porque e como a atividade é desenvolvida. 

Conforme Santos (2014), uma das formas de se abordar a questão do espaço habitado 

é considerando o homem não como indivíduo isolado, mas como ser social. A maneira como a 

sociedade se expande e se distribui produz mudanças demográficas e sociais em todas as escalas 

– em nível global ou continental, em cada país, em cada região e também na escala local. “O 

fenômeno humano é dinâmico, e uma das formas de revelação desse dinamismo está, 

exatamente, na transformação qualitativa e quantitativa do espaço habitado” (SANTOS, 2014, 

p.42). Estas transformações podem ser analisadas a partir das relações que se estabelecem com 

os objetos geográficos, naturais e sociais. 

Para Santos (2014) o espaço seria uma junção entre a configuração territorial, a 

paisagem e a sociedade. Sendo o espaço a categoria que revela a unidade destes elementos. 

O espaço é a totalidade verdadeira, porque dinâmica, resultado da geografização da 

sociedade sobre a configuração territorial. Podem as formas, durante muito tempo, 
permanecer as mesmas, mas, como a sociedade está sempre em movimento, a mesma 

paisagem, a mesma configuração territorial oferece-nos, no transcurso histórico, 

espaços diferentes (SANTOS, 2014, p.85). 

A agricultura urbana mobiliza parte da sociedade, gerando alimentos destinados ao 

mercado local, enquanto apropria-se de parcelas do espaço de forma diferenciada. Para isso, 

estabelece relações com setores de indústria e comércio à montante, caracterizados pela 

indústria e o comércio de produtos agropecuários, viveiros comerciais de mudas, pecuária (que 

fornece parte dos adubos como esterco e cama de frango), etc.; e à jusante com o comércio de 

varejo, supermercados, verdurões, restaurantes, feiras, etc. São os fixos e fluxos que formam o 

espaço da agricultura urbana. Conforme Santos (2014) o espaço seria, também e sempre, 

formado por estes fixos e fluxos – as coisas fixas, os fluxos originados a partir destas coisas 

fixas, e os fluxos que chegam a estas coisas fixas. O espaço, nesta perspectiva, seria os fixos e 

os fluxos concebidos em unidade. 

Os fixos nos dão o processo imediato do trabalho. Os fixos são os próprios 

instrumentos de trabalho e as forças produtivas em geral, incluindo a massa dos 

homens. [...] Os fluxos são o movimento, a circulação e assim eles nos dão também a 

explicação dos fenômenos da distribuição e do consumo. [...]. 
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[...] Cada tipo de fixo surge com suas características, que são técnicas e 

organizacionais. E, desse modo, a cada tipo de fixo corresponde uma tipologia de 

fluxos. Um objeto geográfico, um fixo, é um objeto técnico, mas também um objeto 

social, graças aos fluxos. Fixos e fluxos interagem e alteram-se mutuamente 

(SANTOS, 2014, p.86). 

Neste capitulo buscar-se-á revelar o espaço da agricultura urbana em Goiânia, 

analisando o objeto social a partir dos sujeitos que fazem a AU e os elementos que compõe a 

configuração territorial e a paisagem. 

3.1 AGRICULTURA URBANA: um olhar a partir dos produtores de Goiânia-GO 

Nesta primeira parte será feito um panorama da agricultura urbana em Goiânia a partir 

do olhar sobre os produtores, tendo como referência o trabalho de campo realizado. Com base 

nas entrevistas aplicadas, serão analisadas as características dos produtores e suas concepções 

sobre a agricultura urbana, buscando revelar quem são os sujeitos que fazem AU em Goiânia e 

qual a motivação para a atividade.  

Em seguida, a análise será estendida sobre os espaços criados e/ou apropriados pelos 

sujeitos da agricultura urbana, considerando a localização das unidades produtivas, condição 

fundiária, abastecimento de água, distribuição e comercialização dos produtos.  

Por fim, serão abordados os aspectos relativos às formas de cultivo identificadas no 

espaço urbano de Goiânia – produtos cultivados, tipo de cultivo, insumos, mão de obra, 

instrumentos disponíveis, controle de pragas, sistema de irrigação e dificuldades enfrentadas. 

3.1.1 Os sujeitos da Agricultura Urbana 

A partir da pesquisa e visitas realizadas, é possível afirmar que a organização de 

produtores da agricultura urbana (AU) em associações ou cooperativa não é uma realidade 

disseminada em Goiânia. Nas 16 unidades visitadas os produtores afirmam que não fazem e 

nunca fizeram parte de qualquer tipo de associação ou cooperativa. 

Apenas um entrevistado, que mantem horta na Vila Rosa, região Sudoeste, com área 

plantada de aproximadamente 6.200 m², informou ter iniciado articulação para formar uma 

associação com produtores do município de Trindade-GO, cidade da Região Metropolitana de 

Goiânia (RMG), mas que ainda não teve a adesão necessária dos envolvidos para que o projeto 

tivesse avanço. Conforme afirmação do produtor: “Nóis tentou fazer uma associação com um 



57 
 

grupo lá de Trindade que trabalha com produtores de várias áreas. Mas o pessoal não foi. Não 

conseguiu fazer uma turma boa. Aí, vai fazer de novo. Vai tentar de novo” (informação verbal)1. 

Outro entrevistado, das Chácaras Recreio São João, região Oeste, que cultiva, 

exclusivamente, alface em uma área de aproximadamente 2,69 hectares, informou já ter sido 

convidado para uma reunião “das pessoas interessadas em fazer orgânico” (informação verbal)2. 

Seria uma associação que o mesmo não soube identificar. Porém, o entrevistado afirmou não 

ter se interessado devido a dificuldades técnicas, falta de apoio e baixa viabilidade econômica, 

segundo avaliação do próprio produtor. Conforme fala do entrevistado: 

[...] Eu estudei orgânico seis meses. Mas aí é que nós vamos chegar, aonde se o nosso 
chefe da nação ajudar. Porque, o orgânico é assim, a primeira vez que a gente vai 

plantar, a gente consegue, porque você pega esses mato, esses capim você junta e você 

tempera. Você faz cocho deles. E na segunda? Que não tem mais esses mato tudo? E 

tem outra coisa também, não é pouca coisa que você vai gastar pra começar com 

orgânico não.  

[...] Eu fui convidado para uma reunião das pessoas interessadas em fazer o orgânico. 

Uma associação. Quem me convidou foi um sobrinho meu. Agora, chegou lá, um com 

um tanto de beterraba, outro chegou com milho, outro com um tanto de cenoura, e 
tudo mais. E então, engrandeceu o orgânico. Que é melhor, que é aquilo outro, o diabo 

a quatro. E eu, sentado lá do lado, fiquei caladinho. Aí um senhor me falou: você não 

me fala nada? Aí que eu abri a boca. Falei: Doutor, o negócio é o seguinte, eu entendo 

de orgânico num sentido muito diferente do que vocês estão falando aí. Penso que se 

for orgânico, de verdade mesmo, tinha que fazer um trabalho mais grande, com uma 

produção grande, pra suprir e pra competir até com o convencional. E nós não dá 

conta. Por que o governo não faz um gabinete pra ver os interessados, pra dar ou 

emprestar os insumo todinho que você precisa. Se tivesse assim, eu seria um dos 

primeiros a entrar nessa sociedade. Mas ninguém falou. Não achei fundamento porque 

não é qualquer um que vai ter condição de fazer os adubo orgânico. Eu posso até fazer, 

eu sei fazer também. Mas eu não vou dar conta de produzir no tanto que você precisa. 
Comercialmente não dá certo. E não é pra qualquer um não. A não ser que seja pra 

uma pessoa que entra um dinheiro por fora (informação verbal)3 

A fala do entrevistado evidencia alguns aspectos importantes, como a dificuldade 

técnica para lidar com os ciclos biológicos naturais, a falta de apoio técnico e financeiro, e ainda 

a perspectiva de inviabilidade econômica para desenvolvimento de cultivo orgânico. 

Shiva (2003), ao analisar as “monoculturas da mente”, fala de sistemas de saberes 

desaparecidos. Os saberes tradicionais, acumulados ao longo da história humana com a 

agricultura, foram paulatinamente subjugados por políticas de eliminação. Por consequência, 

há atualmente uma forte dependência por parte dos produtores. 

Quando o saber local aparece de fato no campo da visão globalizadora, fazem com 

que desapareça, negando-lhe o status de um saber sistemático e atribuindo-lhe os 

                                                             
1 Informação fornecida pelo Entrevistado 4, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
2 Informação fornecida pelo Entrevistado 13, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
3 Informação fornecida pelo Entrevistado 13, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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adjetivos de “primitivo” e “anticientífico”. Analogamente, o sistema ocidental é 

considerado o único “científico” e universal. Entretanto, os prefixos “científico” para 

os sistemas modernos e “anticientífico” para os sistemas tradicionais de saber têm 

pouca relação com o saber e muita com o poder (SHIVA, 2003, p. 23). 

Trata-se de um sistema hegemônico que objetivou efetivamente disseminar as novas 

tecnologias, incorporando em doses cada vez maiores o uso de adubos químicos e agrotóxicos. 

Desta forma se expandiu um modelo de agricultura “moderno” e altamente dependente de 

recursos externos e artificiais. Paralelamente, criou-se uma agricultura que não tem mais 

domínio sobre os ciclos dos sistemas biológicos naturais. Machado; Machado Filho (2014) 

apontam que o paradigma deste modelo hegemônico disseminado após a Revolução Verde se 

apoia em três “princípios”: fertilizantes de síntese química, venenos e monoculturas. Todos no 

sentido de gerar novas fontes de reprodução do capital, criar dependência e, portanto, custos ao 

produtor. 

Diante desta realidade, é preciso considerar os aspectos técnicos, políticos, 

econômicos e sociais envolvidos no processo de transição para formas sustentáveis de 

agricultura. Schimitt, que defende que: 

[...] a transição para formas sustentáveis de agricultura implica um movimento 

complexo e não linear de incorporação de princípios ecológicos ao manejo dos 

agroecossistemas, mobilizando multiplas dimensões da vida social, colocando em 

confronto visões de mundo, forjando identidades e ativando processos de conflito e 

negociação entre distintos atores (SCHMITT, 2013, p.173). 

Esta transição pode ser ainda mais complicada para a agricultura no meio urbano 

devido às características específicas do espaço, distintas do que ocorre no meio rural. O 

tamanho reduzido das áreas em que se desenvolve a agricultura urbana e a dificuldade de acesso 

a material orgânico em quantidade suficiente (pela impossibilidade de integrar a agricultura 

com a criação de animais para produzir adubos a partir do estrume animal na própria unidade 

de cultivo) é efetivamente uma barreira a ser superada, através de políticas e estratégias 

adequadas. 

Porém, a falta de articulação política entre os produtores é também um empecilho para 

que se busquem políticas públicas de incentivo. Além dos dois entrevistados mencionados, que 

tiveram um contato superficial com a alguma tentativa de associação, todos os demais afirmam 

que nunca tiveram qualquer tipo de contato com nenhuma forma de associação ou cooperativa 

de produtores. 

Do ponto de vista econômico a agricultura urbana é fundamental para os sujeitos que 

desenvolvem a atividade em Goiânia. Das 16 visitas e entrevistas realizadas, apenas em uma a 
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AU é desenvolvida não como fonte de renda, mas como atividade ocupacional. A Casa de 

Recuperação Desafio Jovem - Restauração Shalom é uma casa de recuperação para dependentes 

químicos e alcoólatras que a cerca de sete anos mantem uma horta de aproximadamente 5.600 

m² como forma de promover atividade ocupacional no tratamento dos internos além de oferecer 

oportunidade de capacitação profissional e fornecer alimentos para consumo na clínica. De 

acordo com o entrevistado, há a intenção de expandir a produção para o comércio, mas isso 

ainda não é uma realidade. 

Outros dois entrevistados afirmam que possuem outra atividade profissional além da 

agricultura. Uma senhora que planta milho em uma pequena área de aproximadamente 1.180 

m² na Vila Rosa, região Sudoeste, e também trabalha como costureira – afirma que com o 

falecimento do marido, há cerca de um ano, ficou sozinha e sem outra fonte de renda, precisando 

manter as duas atividades para garantir um sustento mínimo. Conforme relato da mesma: “No 

meu caso, ainda estou plantando, por que é uma opção pra comida. Pra consumo, e o que eu 

vendo é pra comprar outras coisas, né. Pra minha sobrevivência. Porque eu fiquei aqui, só. Sem 

aposentadoria, sem um salário, sem nada né” (informação verbal)4. Já outro produtor, do 

Residencial Eldorado, região Sudoeste, cultiva hortaliças em uma área de aproximadamente 8 

hectares – é a maior unidade de cultivo entre as visitadas – e também administra uma empresa 

de caçambas de entulho.  

Para os outros 13 entrevistados, a AU é a única atividade laboral, sendo que para 11 

deles esta é a única fonte de renda, o que representa 69% da amostra pesquisada (Fig. 6). Apenas 

dois dentre todos os entrevistados possuem também a aposentadoria como fonte de renda. 

Considerando a amostragem diversa e distribuída por toda a cidade, podemos 

considerar que esta proporção reflete o papel da AU como fonte de trabalho e renda para sujeitos 

que não tem outra opção para garantir a subsistência.  

Isso é percebido também nos motivos apontados pelos sujeitos quando questionados 

qual a motivação para o trabalho com a AU – Mais precisamente: Por qual motivo decidiu 

iniciar com a agricultura urbana? Por ser pergunta aberta as repostas variaram e após análise 

foram agrupadas em cinco motivos. Um único sujeito afirmou que trabalha com agricultura 

urbana por gostar da atividade, “por vocação”. Outro entrevistado afirmou que se mudou para 

a cidade e começou a trabalhar com AU por falta de condições de se manter trabalhando no 

                                                             
4 Informação fornecida pelo Entrevistado 5, em Goiânia, em janeiro de 2019. 



60 
 

campo – “Porque o povo foi fechando as condições da gente ficar na roça, né. Eu vim pra mim 

procurar a cidade” (informação verbal)5. E outro entrevistado, como já mencionado, desenvolve 

a AU como atividade ocupacional. Mas os principais motivos apontados foram a tradição 

familiar (destacado por quatro sujeitos) e a oportunidade de trabalho e renda (destacado por 

nove sujeitos).  

            Figura 6 - Relevância da agricultura urbana como fonte de renda entre os entrevistados – 2019. 

 
            Fonte: Trabalho de campo – Autor: SOUSA, R. P. de O (2019). 

 

A tradição familiar é apontada indicando que a atividade foi herdada, que já era 

desenvolvida pelos pais ou avós e que o sujeito começou a trabalhar no meio desde a infância, 

sempre tendo a AU como meio de vida. É o caso do entrevistado na Vila Mauá, região Sudoeste, 

que cultiva folhosas em uma área de aproximadamente 2.100 m², que afirma: “Isso aí foi de pai 

pra filho né. Aí foi o que a gente aprendeu. Meu pai já trabalhava com isso” (informação 

verbal)6. Outro exemplo é o entrevistado no Setor Jardim Novo Mundo, região Leste, que 

trabalha com olericultura em uma área de aproximadamente 1,4 hectares e disse que: “é uma 

atividade herdada de família. Era feito pelo meu avô, depois pela minha mãe, e agora eu assumi” 

(informação verbal)7. O motivo mais mencionado foi efetivamente a necessidade de ocupação 

e renda, suprida pela oportunidade de trabalhar com a AU (Fig. 7). 

                                                             
5 Informação fornecida pelo Entrevistado 10, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
6 Informação fornecida pelo Entrevistado 12, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
7 Informação fornecida pelo Entrevistado 3, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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Figura 7 - Motivação para o trabalho com agricultura urbana conforme apontado pelos sujeitos 

entrevistados - 2019. 

 
               Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. de O. 

 

Alguns destes sujeitos também indicam que a atividade é feita desde a infância ou que 

foi o que aprendeu a fazer com os pais. Mas nas falas dos mesmos é possível perceber que o 

aspecto mais determinante foi a falta de outra oportunidade de trabalho. Um entrevistado, que 

cultiva área de aproximadamente 1,19 hectares no Jardim Novo Mundo, região Leste, ao ser 

questionado sobre o motivo de começar a trabalhar com AU afirma que: 

Para comer, beber e pagar as contas. Não tem outra profissão. Mas pensa uma coisa 

boa que eu gosto. Apesar de ser sofrimento. Eu sei que é sofrimento. Sei que é 

sofrimento... Você levantar de madrugada, você vir pra cá... É duas horas, três horas 

da manhã. Você vir pra um trem desses aqui..., mas eu conheço isso aqui. Eu fui criado 
dentro de um trem desses aqui, desde a idade de 8 anos de idade. Hoje eu tenho 53 

anos. Graças a Deus, eu adoro (informação verbal)8. 

Outro produtor, que cultiva 4,4 hectares no Residencial Beatriz Nascimento, região 

Oeste, afirma que: “Quando a gente chegou em Goiânia, foi a primeira opção de emprego. A 

gente veio pra cá desempregado, aí começamos. Achei vaga em uma hortaliça e nunca mais 

mudei de ramo. De repente, comecei a trabalhar pra mim mesmo” (informação verbal)9. 

Enquanto outro entrevistado, que cultiva uma horta em área de aproximadamente 2.700 m² no 

Jardim Curitiba, região Noroeste, diz que: “É porque é o que eu mexi. O cara que não tem 

estudo, ele ganha pouco demais. Eu só trabalhei seis anos em São Paulo, numa empresa. Em 

mineração. Aí eu vim trabalhar aqui” (informação verbal)10. Estas falas que mencionam o baixo 

nível de escolaridade e a falta de outra oportunidade de trabalho foram comuns entre os sujeitos 

em situação de maior vulnerabilidade social. 

                                                             
8 Informação fornecida pelo Entrevistado 2, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
9 Informação fornecida pelo Entrevistado 8, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
10 Informação fornecida pelo Entrevistado 14, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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Outro aspecto que foi possível evidenciar durante a pesquisa de campo é quanto à 

origem rural de parte significativa dos entrevistados. Ao serem questionados se antes de 

trabalhar com a AU já tiveram contato com outra forma de agricultura fora da cidade, 50% dos 

sujeitos informaram sobre sua origem agrária, como trabalhadores rurais. Este dado confirma 

que no caso da realidade da AU em Goiânia é válida a afirmação de Moreira (2008), ao 

relacionar a expropriação camponesa com a origem de parte dos agricultores urbanos – “antes 

de serem pobres urbanos, foram trabalhadores da terra” (MOREIRA, 2008, p. 242). 

É importante lembrar que até meados do século XX o Brasil se manteve como um país 

essencialmente rural, com a maior parte da população vivendo no campo e do campo. Conforme 

Santos (2013), o lugar de residência da população brasileira se inverte do campo para a cidade 

entre as décadas de 1940 e 1980, e a taxa de urbanização que era de 26,35% em 1940 sobe para 

68,86% em 1980. “Nesses quarenta anos, triplica a população total do Brasil, ao passo que a 

população urbana se multiplica por sete vezes e meia” (SANTOS, 2013, p. 31). De acordo com 

o Censo Demográfico (IBGE, 2010), em 1990 a população urbana no Brasil correspondia a 

75,47%, em 2000 havia subido para 81,23%, e em 2010 a população urbana já representava 

84,36% do total. 

O movimento de forte urbanização fica ainda mais evidente quando se observa a 

variação em números absolutos em cada segmento. Em cinquenta anos, de 1960 até 2010, a 

população total no Brasil teve um aumento de 168,70%, saindo de 70.992.343 para 190.755.799 

habitantes. No mesmo período a população urbana aumentou 402,82% (crescimento 2,4 vezes 

maior que o da população total), saindo de 32.004.817 para 160.925.792 habitantes. Enquanto 

isso a população rural encolheu de 38.987.526 habitantes em 1960 para 29.830.007 habitantes 

em 2010, acumulando retração de 23,49%. 

Este intenso fluxo de urbanização no Brasil está vinculado ao processo de 

industrialização do campo, engendrado com o advento da Revolução Verde a partir da década 

de 1960. A partir de então as contradições e conflitos, historicamente presentes no espaço 

agrário brasileiro, se agravaram. O desenvolvimento proporcionado pela Revolução Verde foi 

pautado no agronegócio monocultor, esteve voltado exclusivamente para o mercado de 

exportação, e trouxe consigo consequências.  

No bojo deste processo, grande contingente de trabalhadores rurais não tem alternativa 

a não ser migrar para a cidade. Parte destes trabalhadores não tem oportunidade de colocação 

em outras formas de trabalho na cidade e encontram na agricultura urbana uma possibilidade 
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de trabalho e renda. É o que pude constatar a partir dos sujeitos que participaram desta pesquisa. 

Dos 16 entrevistados, 8 afirmaram que, antes de se mudarem para a cidade e a trabalhar com 

agricultura urbana, foram trabalhadores rurais.  

A entrevistada que possui um cultivo de folhosas em área de aproximadamente 1,4 

hectares no Setor Urias Magalhães, região Norte, e que mencionou que passou a trabalhar com 

AU por falta de condições de se manter no campo é uma dessas pessoas – “Trabalhei na roça. 

A gente tratou de café, milho. Era agregado do fazendeiro” (informação verbal)11. Outro caso 

é o entrevistado que mantem uma unidade de cultivo no Parque Tremendão, região Noroeste, 

que também afirma que foi trabalhador rural, atuando como assalariado na criação de gado, 

tirando leite. Outros informam que antes de se mudaram para a cidade cresceram no campo e 

trabalharam em lavouras.  

A maior parte destes sujeitos já está a longos anos trabalhando com agricultura urbana 

em Goiânia. Dos 16 entrevistados, 11 já somam mais de 20 anos na atividade, e destes, 6 já 

estão a mais de 30 anos trabalhando com AU. A seguir (Fig. 8) é demonstrado a distribuição 

dos sujeitos considerando o tempo informado de trabalho na agricultura urbana. 

Figura 8 - Tempo de trabalho na agricultura urbana entre os sujeitos da pesquisa – 2019. 

 
 

Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. de O. 
 

Fica claro, portanto, que a AU não é uma atividade meramente assessória, realizada de 

forma pontual para complementação de renda ou como alternativa em caso de desemprego – o 

que não significa que em determinadas situações não possa ser adotada como tal. Os sujeitos 

pesquisados indicam que majoritariamente é uma atividade consolidada, desenvolvida há 

                                                             
11 Informação fornecida pelo Entrevistado 12, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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muitos anos, e que representa a principal fonte de renda para a maior parte dos sujeitos 

envolvidos. E está voltada para o abastecimento do mercado local de hortícolas.  

Com exceção da clínica que tem a AU como atividade ocupacional – ainda que haja 

projeto da mesma em expandir e destinar parte da produção para mercados – todas as demais 

unidades de cultivo visitadas têm os produtos destinados prioritariamente ao comércio em 

Goiânia. As estratégias para distribuição e comercialização são variadas e serão tratadas nas 

próximas sessões deste trabalho.  

Com o objetivo de avaliar subjetivamente como os sujeitos valorizam a agricultura 

urbana, questionou-se aos entrevistados quais os principais benefícios que os mesmos 

atribuiriam à agricultura urbana. Neste caso, a maior parte dos sujeitos apontou a possibilidade 

de obter renda com a AU como o único benefício da atividade. De acordo com um entrevistado 

da Vila Morais, região Leste: “A vantagem é que você tira... você consegue tirar o sustento 

daqui. Não é ruim não, a venda. Mas o problema meu aqui é água” (informação verbal)12. Outro, 

do Jardim Novo Mundo, também na região Leste, afirma que o benefício é que: “Pra comer e 

pagar as contas dá. Só não dá pra outras coisas né. Pra comprar um carro, não tem jeito. Pra 

comprar uma camionete, não tem jeito...” (informação verbal)13. No mesmo sentido, o sujeito 

entrevistado na Vila Mauá, região Sudoeste, afirma que: “É aquela coisa que a gente aprendeu, 

e sabe fazer. E é o ganha-pão mesmo da gente, do dia-a-dia. Tem dia que você desanima, pensa 

de meter o pé. Mas é o que a gente sabe fazer, né. É o sustento da minha família” (informação 

verbal)14. 

Por outro lado, pelas dificuldades enfrentadas e baixo nível de renda que conseguem 

auferir, alguns produtores são enfáticos ao afirmar que não vislumbram qualquer benefício na 

atividade com AU em Goiânia. O sujeito entrevistado no Residencial Beatriz Nascimento, 

região Oeste, afirma que: “Olha, agricultura urbana aqui, até uns quatro anos atrás, o clima 

ajudava, o preço de custo e de matéria prima tava mais em conta, era um bom ramo. Hoje em 

dia, não está compensando muito mais não” (informação verbal)15. Outros produtores relatam 

também as dificuldades pelo baixo nível de renda. O sujeito entrevistado no Jardim Curitiba, 

região Noroeste, também diz que: “O benefício não é muito bom porque a gente ganha pouco 

demais com isso aí. O retorno é muito pouco. Mas não tem outra profissão. Tem que fazer o 

                                                             
12 Informação fornecida pelo Entrevistado 1, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
13 Informação fornecida pelo Entrevistado 2, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
14 Informação fornecida pelo Entrevistado 12, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
15 Informação fornecida pelo Entrevistado 8, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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que? É isso aí..., mas não tem benefício nenhum...” (informação verbal)16. Outros ainda 

afirmam que, mesmo não havendo benefícios, a atividade com AU seria melhor que outras 

possibilidades de trabalho precário. De acordo com a entrevistada no Setor Urias Magalhães, 

região Norte: 

Benefício? Hehehe. Vantagem não tem. Mas a gente criou os filhos aqui e só sabe 

fazer isso. Mas dá pra viver, né. Não preciso tá levantando cedo e indo pras casa dos 

outros trabaiá. Mas vantagem não tá tendo. Tudo tá difícil hoje em dia. Mas tudo o 

que a gente sabe é fazer isso aqui (informação verbal)17. 

Esta situação evidencia que, para alguns, a AU não é uma escolha, mas sim a única 

possibilidade de garantir condições mínimas de subsistência. Além dos que apontam a 

possibilidade de gerar renda como benefício e os que afirmam não haver qualquer benefício 

relacionado à atividade com agricultura urbana, houve sujeitos que relataram como benefício 

justamente a satisfação de poder trabalhar com a agricultura. A Figura 9 apresenta uma 

distribuição dos sujeitos entrevistados com relação aos benefícios – ou ausência de benefício – 

atribuído à atividade de AU. 

Figura 9 - Benefício da agricultura urbana de acordo com os sujeitos entrevistados – 2019. 

 
 

Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. de O. 

 

A partir dos dados analisados, é possível sintetizar o perfil de quem faz agricultura 

urbana em Goiânia – Quem faz AU em Goiânia? São produtores independentes, sem vinculação 

com associações ou cooperativas, e que tem a AU como principal ocupação e fonte de renda. 

O tempo médio de trabalho na AU é de cerca de 30 anos e parte significativa (50% dos sujeitos 

                                                             
16 Informação fornecida pelo Entrevistado 16, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
17 Informação fornecida pelo Entrevistado 10, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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entrevistados) tem origem rural, tendo trabalhado como assalariado rural antes de começar com 

a agricultura urbana.  

Quanto à motivação para investirem no trabalho com AU – Por qual motivo fazem 

agricultura urbana? – temos duas principais motivações: 1º) a maior parte dos sujeitos tem a 

agricultura urbana como única oportunidade de trabalho e renda; 2º) a tradição familiar é 

apontada também por parte significativa dos sujeitos, que indicam terem “herdado” a atividade 

dos pais e avós. A maioria absoluta destina a produção ao abastecimento do mercado de 

hortícolas em Goiânia e apontam como maior benefício da AU justamente a possibilidade de 

gerar renda a partir da atividade. 

A seguir será apresentada análise sobre as formas de apropriação e uso dos espaços 

pela agricultura urbana, buscando esclarecer quais são estes espaços. 

3.1.2 O espaço da agricultura urbana em Goiânia: formas de apropriação e uso dos 

espaços pela agricultura urbana 

A partir do mapeamento feito foi possível analisar a distribuição espacial das unidades 

de AUP por toda a cidade, estando presente nas sete regiões administrativas. Especificamente 

os pontos identificados como agricultura urbana (AU) são as unidades localizadas dentro das 

sete regiões administrativas do município, que corresponde à delimitação da macrozona 

construída. A distribuição das unidades de AU é desigual ao longo da cidade, assim como a 

configuração espacial dos objetos geográficos, naturais e sociais. Na Figura 10 o mapa 

demonstra a distribuição espacial de todas as 159 unidades de AUP mapeadas. 

Considerando especificamente as unidades localizadas dentro das sete regiões 

administrativas, são unidades de cultivo que, apesar de estarem dentro do limite da macrozona 

construída, localizam-se em espaços não urbanizados da cidade. As regiões Centro e Sul, que 

são as mais urbanizadas, são exatamente as que possuem menos unidades de AU identificadas. 

No caso da região Centro apenas uma unidade havia sido mapeada e, durante a pesquisa de 

campo, foi verificado que no momento a unidade de cultivo está desativada.  
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Figura 10 - Unidades de agricultura urbana e periurbana em Goiânia-GO – 2019. 

 
Fontes: SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 
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Ao comparar a espacialização das unidades de AUP com a mancha urbana da cidade, 

(Fig. 11), é possível observar que a agricultura no espaço urbano de Goiânia está nos espaços 

periféricos, nas margens da mancha urbana. Como o tecido urbano de Goiânia não é contínuo, 

restando entre o centro da cidade e os bairros mais periféricos áreas não construídas, as unidades 

de AU se distribuem por estes espaços não edificados. Este aspecto locacional da AU está 

diretamente relacionado com competição pelo espaço urbano. Para Monteiro, 

a questão da disponibilidade de terra no espaço urbano e periurbano para uso agrícola 

está intimamente ligada à rápida evolução dos usos e valores desse espaço, o que influi 

sobre a AUP. E isso porque a elevada densidade populacional entra em conflito e 

compete não só pela terra, mas também pelos recursos naturais; assim, a agricultura 

só poderá se intensificar nos poucos espaços disponíveis para o cultivo (MONTEIRO, 

2002, p. 42). 

Do ponto de vista econômico e social a agricultura urbana não tem condições de 

competir por espaço na cidade dentro da lógica de valorização imobiliária. Conforme Carlos 

(2011) a formação do preço do solo urbano está vinculada ao processo de urbanização que 

redefine a divisão espacial e influencia o valor das parcelas do espaço urbano. 

No cerne da questão está a localização de cada parcela em relação àquela determinada 

pela produção espacial geral (a relação entre terreno-bairro, bairro-cidade) e, portanto, 

varia em função do desenvolvimento das forças produtivas, isso porque a produção 

espacial é diferenciada e contraditória, conferindo diferencialmente valores às 

parcelas do espaço (CARLOS, 2011, p.116). 

Por isso a AU vai se estabelecer em espaços que, por diversos aspectos, não são 

utilizados na lógica de apropriação e valorização imobiliária. São espaços que geralmente estão 

afastados das áreas em processo de valorização e verticalização, ou espaços ainda não 

plenamente atendidos por serviços e infraestrutura pública, ou ainda, espaços em áreas já 

plenamente urbanizadas, mas que permanecem como reserva de valor.  

Fato é que a agricultura urbana acaba pressionada pela apropriação do espaço por 

outros usos urbanos. A valorização monetária do solo na cidade inviabiliza a permanência 

destes produtores. Por isso, é importante que estratégias de planejamento urbano contemplem 

a reserva de área para a agricultura urbana, como forma de possibilitar a produção de alimentos 

para abastecimento do mercado local além de outros benefícios vinculados à atividade, como 

melhoria do meio ambiente urbano, manutenção da permeabilidade do solo, geração de renda, 

e melhoria da segurança alimentar e nutricional, principalmente para segmentos da população 

mais pobre.  
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Figura 11 - Mancha urbana e unidades de agricultura urbana e periurbana em Goiânia-GO – 2019. 

 
Fontes: SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 

 



70 
 

Isso reflete nas condições de acesso à terra para a AU. Dos 16 sujeitos entrevistados 

na pesquisa, apenas sete afirmam que possuem a propriedade da área utilizada no cultivo. Os 

demais nove entrevistados estão em condições precárias de acesso à terra, como o aluguel (que 

compromete parte significativa da renda), a concessão de uso por terceiros ou pelo Estado, e 

ainda a ocupação irregular de área pública – tanto a concessão de uso quanto a ocupação 

irregular geram situação de insegurança quanto à possibilidade de permanência no local. Isso 

significa que mais da metade das experiências visitadas estão nestas condições (Fig. 12). Esta 

situação confirma a afirmação de Monteiro (2002, p. 42) de que “a prática da AU ocorre muitas 

vezes em áreas inseguras, inclusive em espaços ocupados ilegalmente, arrendados a curto prazo 

e outras formas sujeitas a regimes precários”.  

Figura 12 - Formas de acesso à terra na agricultura urbana em Goiânia de 

acordo com os entrevistados – 2019. 

 
Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. De O. 

 

A fala de uma produtora da Vila Rosa, região Sudoeste, representa a precariedade e 

insegurança no acesso à terra para alguns produtores urbanos: 

Isso aqui na verdade é área da prefeitura. Mas a gente não quis ocupar. Meu marido 

empregou uma casa aqui. Quando a gente veio pra cá, tinha uma pessoa que dizia ser 

dono, e a gente alugou. Pagava aluguel pra ele. Pagamos aluguel um ano.  

[...] E meu marido comprou a horta formada aqui, e dispôs da casa pensando que logo 
ele conseguiria comprar outra casa. Ele alugou o terreno, continuou pagando o aluguel 

pra pessoa que dizia que era dono, e comprou a horta formada, que tinha irrigação, 

bomba, essas coisa tudo, a horta já plantada, que ia até lá na beira do mato. Era muita 

coisa. Aí, com um pouco do dinheiro da casa, ele pagou pra pessoa e o resto acabou 

que foi entregando até que no fim, acabou a casa. Aí, com um ano que a gente pagava 

aluguel, ele descobriu que isso aqui não era do que dizia ser dono. Aí já tinha um ano 
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que a gente pagava aluguel, aí ele falou: não vou pagar aluguel pra você não, você não 

é dono daqui. Isso aqui é da prefeitura (informação verbal)18. 

Já outro produtor, do Parque Amazônia, região Sul, que cultiva horta em área de 

aproximadamente 3,04 hectares, compartilhada com outros produtores, na qual aluga uma 

parcela para cultivo, indica como as despesas com o aluguel e demais gastos compromete a 

renda final do produtor. Questionado se saberia informar qual o rendimento médio mensal que 

consegue auferir com o trabalho na AU, ele informa o seguinte: “Uns dois mil por mês, mas 

bruto né. Desses dois mil, aí eu vou gastar mais ou menos uns mil e duzentos, mil e trezentos 

com despesa. Não sobra mais do que uns seiscentos, setecentos, de jeito nenhum...” (informação 

verbal)19. 

Portanto, os dados indicam que a maior parte dos agricultores urbanos encontra 

dificuldade no acesso à terra e, em função disso, possuem condições precárias de trabalho e 

renda. Isso reflete ainda em outra característica dos espaços da AU em Goiânia: o tamanho 

reduzido das áreas de cultivo.  

Das dezesseis unidades visitadas, nove (56%) possuem menos de 1 hectare de área de 

cultivo. As duas maiores unidades visitadas foram uma no Residencial Beatriz Nascimento, 

região Oeste, com aproximadamente 4,4 hectares e outra no Residencial Eldorado, região 

Sudoeste, com aproximadamente 8,03 hectares. O tamanho reduzido das áreas condiciona o 

tipo de cultivo desenvolvido. Todos os produtores visitados produzem exclusivamente folhosas, 

como alface, couve, cebolinha, rúcula e agrião, que são cultivares que possuem maior demanda 

no comércio e que são possíveis de cultivar em pequenas áreas. Conforme uma produtora 

entrevistada, ao ser perguntado sobre o que é cultivado: “Planta Couve, Alface, Cebolinha. É 

porque a terra é pequena, pra plantar verdura de caixa não dá. Aí folha, qualquer um pedacinho 

dá muito serviço” (informação verbal)20. Este mesmo argumento é compartilhado por outros 

produtores entrevistados. 

Além do preço do terreno urbano e disponibilidade de área não edificada, outro fator 

locacional determinante para a AU é a disponibilidade de acesso à água, já que a atividade 

demanda irrigação constante. Por isso as unidades de cultivo estão distribuídas ao longo da rede 

hidrográfica de Goiânia, às margens de rios, córregos e próximo a nascentes (Fig. 13). 

                                                             
18 Informação fornecida pelo Entrevistado 5, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
19 Informação fornecida pelo Entrevistado 7, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
20 Informação fornecida pelo Entrevistado 10, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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Figura 13 - Hidrografia e unidades de agricultura urbana e periurbana em Goiânia-GO – 2019. 

 
Fontes: SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 
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A região com maior número de unidades de cultivo da AU é justamente a região com 

maior capilaridade da rede hidrográfica. Na região Sudoeste foram mapeadas trinta e seis (36) 

unidades de produção da AU, que estão distribuídas às margens do Córrego Santa Rita, Córrego 

Bananal, Córrego Capão Comprido, Córrego Macambira, Córrego Rodeio e Córrego Cascavel 

(Fig. 14). 

Figura 14 - Hidrografia e agricultura urbana na região Sudoeste de Goiânia-GO – 2019. 

 
Fontes: SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 

 

Das quatro unidades de AU visitadas na região Sudoeste, em três os produtores 

informaram fazer captação de água com bomba diretamente no córrego ou nascente. Dois 

produtores visitados na Vila Rosa, que mantém hortas próximas a nascentes do Córrego 

Cascavel (Fig. 15), informaram que toda a água utilizada no cultivo é bombeada diretamente 

das nascentes do córrego (Fig. 16). Outro produtor, do Residencial Eldorado, que possui 

aproximadamente 8,03 hectares de olericultura às margens do córrego Santa Rita (Fig. 17), 

informa que utiliza água de um mini poço perfurado na propriedade e que também faz captação 

direta no córrego. A quarta unidade visitada na região Sudoeste fica na Vila Maua, na margem 

do Córrego Macambira (Fig. 17) e de acordo com o produtor a água utilizada no cultivo é 

extraída de um mini poço perfurado na prioridade (Fig. 16). 
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  Figura 15 - Unidades de cultivo visitadas no Setor Vila Rosa. 

    
  Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. De O. 

 

Figura 16 - Captação direta em nascente do Córrego Cascavel (esquerda) e poço 

perfurado em propriedade na Vila Maua (direita). 

     
Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. De O. 

 

  Figura 17 - Unidade de cultivo no Residencial Eldorado (esquerda) e na Vila Maua (direita). 

    
  Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. De O. 
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Na região Noroeste, a segunda em número de unidades de AU, com vinte e oito (28) 

mapeadas, quase a totalidade dos produtores estão concentrados às margens do Córrego Fundo. 

Há ainda unidades de AU nas margens do Ribeirão Brejinho, Ribeirão Caveiras e próximo ao 

Rio Meia Ponte (Fig. 18). 

Figura 18 - Hidrografia e agricultura urbana na região Noroeste de Goiânia-GO – 2019. 

 
Fontes: SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 

 

As três unidades visitadas na região Noroestes da cidade estão às margens do Córrego 

Fundo (Fig. 19). Foi questionado aos produtores como é o abastecimento de água para o cultivo. 

Todos afirmam que não utilizam água do córrego e que possuem mini poço perfurado nas 

propriedades para abastecimento da água necessária na agricultura.  

A margem do Córrego Fundo é a com maior demanda pela AU em Goiânia, com 

dezesseis (16) unidades de cultivo concentradas em uma extensão de aproximadamente 1,4 km 

de curso do córrego a partir da principal nascente, conforme é possível observar na imagem de 

satélite do Córrego Fundo (Fig. 20).  
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Figura 19 - Unidades de cultiva na região Noroeste de Goiânia-GO – 2019. 

 
FONTE: Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. De O. 

 

Figura 20 - Córrego Fundo, na região Noroeste de Goiânia-GO – 2019. 

 
Fonte: SOUSA, R. P. de O. 

 

A região Oeste é a terceira em número de unidades de AU. Nesta região foram 

identificadas dezessete (17) unidades de cultivo e todos os espaços de agricultura estão 

distribuídos ao longo do Córrego do Meio, Ribeirão Caveiras, Ribeirão Anicuns, Córrego São 
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José, Córrego Taquaral e Córrego Cavalo Morto, sendo este último o que concentra mais 

unidades de AU na região (Fig. 21).  

Figura 21 - Hidrografia e agricultura urbana na região Oeste de Goiânia-GO – 2019. 

 
Fontes: SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 

 

Na região Oeste foram visitadas duas unidades, uma localizada no setor Chácaras 

Recreio São João, na margem do Córrego do Meio, que possui área de aproximadamente 4,4 

hectares (Fig. 22). Este produtor cultiva, exclusivamente, alface e mantêm um viveiro de mudas 

no qual informa produzir todas as mudas utilizadas, não sendo necessário a aquisição a com 

fornecedor externo. 

A outra unidade visitada fica no Residencial Beatriz Nascimento, na margem do 

Córrego Cavalo Morto, com área de aproximadamente 2,69 hectares (Fig. 23). 

Nas duas unidades de AU visitadas os produtores informam que não possuem mini 

poço perfurado e que o abastecimento de água utilizado na agricultura é obtido exclusivamente 

através de captação direta com bomba nos córregos.  

 

 

Córrego Cavalo Morto 
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Figura 22 - Unidade de cultivo nas Chácaras Recreio São João – 2019. 

    
Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. De O. 

 

     Figura 23 - Unidade de cultivo no Residencial Beatriz Nascimento – 2019. 

    
     Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. De O. 

 

Na região Leste foi identificado quatorze espaços de AU, que estão localizados na 

margem do Rio Meia Ponte e de alguns afluentes – Córrego do Abel, Córrego Palmito, Córrego 

Buriti, Córrego Água Branca e Córrego Barreiro.  

Foram visitadas três unidades de cultivo, duas na margem do Córrego Buriti, no Setor 

Jardim Novo Mundo e outra na margem do Córrego Palmito, no Setor Vila Morais (Fig. 24) – 

inicialmente haviam sido planejadas apenas duas visitas na região Leste, porém como não foi 

localizada qualquer pessoa no único local mapeado na região Centro, decidiu-se de imediato 

substituir por outro ponto mais próximo, no caso, a unidade localizada no Córrego Palmito que 

estava a aproximadamente dois quilômetros de distância. 
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Figura 24 - Unidades de cultivo na região Leste de Goiânia – 2019. 

 
FONTE: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. de O. 

 

Problema observado particularmente na região Leste é a erosão do solo às margens de 

vários afluentes do Rio Meia Monte (Fig. 25). A situação compromete as condições de produção 

dos agricultores e é verificado vários pontos de erosão próximos aos córregos Buriti e Água 

Branca, espaço que concentra nove de quatorze unidades AU mapeadas na região.  

Figura 25 - Pontos de erosão, hidrografia e agricultura urbana na região Leste do município de Goiânia-

GO – 2019. 

 
Fontes: SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 
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Em duas das propriedades visitadas (uma no Córrego Palmito e uma no Córrego Buriti) 

foi verificado problema com erosão, solo raso e com muito cascalho. Relato sobre o problema 

também aparece na fala de um dos sujeitos entrevistados. 

O produtor que mantém uma horta em área de aproximadamente 6.840 m², na Vila 

Morais, afirma que no local, que pertence à família a mais de 30 anos, o solo já foi bom e 

permitia maior volume de produção do que atualmente, mas que nos últimos anos percebe que 

o solo tem perdido qualidade e a vazão do poço utilizado para irrigar o cultivo vem diminuindo 

paulatinamente, o que está dificultando a manutenção do cultivo. Apesar de estar à margem do 

Córrego Palmito, o produtor afirma saber que a água do manancial é imprópria para o cultivo e 

que por isso nunca foi utilizada. Sobre o terreno de cultivo, o produtor afirma: "A terra aqui é 

cascalho. É difícil. A água não para em cima dela. É custoso... Isso aqui tudo era horta, mas 

agora é difícil manter... Eu vou trocando de um lugar pro outro, pra não ficar em um lugar só. 

Mas meu problema aqui é água" (informação verbal)21. 

Os pontos de erosão estão presentes em outras partes da cidade (Fig. 26), conforme 

mapeamento da Prefeitura de Goiânia. Mas na região Leste há uma coincidência entre as 

ocorrências de erosão e os espaços de agricultura urbana. 

Com relação à origem da água utilizada na agricultura, os três produtores visitados na 

região Leste informam utilizar exclusivamente água extraída de mini poço perfurado dentro da 

propriedade, próximo aos córregos.  

Todos relatam sobre as condições da água dos córregos, expressando ter consciência 

de que a mesma seria inadequada para irrigação nas hortas e afirmam que não a utilizam. Porém, 

há potencial risco de contaminação mesmo na água dos poços, por estarem em espaço bastante 

urbanizado, como é a região Leste de Goiânia, com grande quantidade de residências e 

indústrias, além da proximidade de rio e córregos seriamente poluídos. Estudo aprofundado e 

com análise laboratorial seria recomendado para atestar a qualidade da água utilizada. 

 

                                                             
21 Informação fornecida pelo Entrevistado 1, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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Figura 26 - Hidrografia, pontos de erosão e unidades de agricultura urbana e periurbana em Goiânia-GO – 

2019. 

 
 Fontes: SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 
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As regiões Sudoeste, Noroeste, Oeste e Leste são, nesta sequência, as que possuem 

presença mais significativa da agricultura urbana em Goiânia. Nas regiões Norte, Sul e Centro 

a agricultura urbana está presente, mas sem a concentração observada nas outras regiões. 

Na região Norte foram mapeadas sete unidades de AU, distribuídas às margens do Rio 

Meia Ponte, Ribeirão João Leite e Córrego Samambaia (Fig. 27). Foram visitadas duas unidades 

de AU e uma delas se destaca das demais observadas durante a pesquisa devido à perspectiva 

pela qual trabalha com a agricultura urbana. Localizada próximo ao córrego Samambaia, no 

Setor Chácaras de Recreio Samambaia, é uma clínica de recuperação para dependentes 

químicos e alcoólatras (Fig. 28). 

Figura 27 - Hidrografia e agricultura urbana na região Norte de Goiânia – 2019. 

 
Fontes: SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 

 

Com uma área total cultivada de aproximadamente 5.600m² em terreno vizinho à 

clínica, com sistema de irrigação alimentado a partir de um poço perfurado, a agricultura no 

local cumpre dois objetivos: produzir parte dos alimentos consumidos no local e servir como 

terapia ocupacional para os internos. O responsável pelo local afirma que a agricultura tem 

contribuído positivamente na socialização dos envolvidos: 
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Tem ajudado tanto no aprendizado individual, de cada um e nas relações. Por que, 

para nós, como comunidade, a maioria dos meninos que vem pra internação, eles não 

têm bons relacionamentos. Eles não sabem lidar um com o outro, né. Porque lá 

trabalha sempre juntos. Então, eles têm que saber resolver também às vezes um 

conflito. Isso é muito bom pra eles. Tem ajudado na relação interpessoal (informação 

verbal)22. 

Figura 28 - Agricultura urbana em clínica de reabilitação para alcoólatras e dependentes químicos – 2019. 

 
FONTE: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. de O. 

 

A clínica fica em um setor com muitas chácaras de lazer e áreas não utilizadas. Mas 

não possuía espaço próprio para implantar o projeto de horta. A área utilizada, que ficar ao 

redor da clínica, foi cedida por vizinhos para desenvolvimento do projeto – “A área de plantio, 

toda ela é cedida. Nós limpamos, nós organizamos e os proprietários deixaram mesmo, a gente 

cultivar aqui” (informação verbal)23. A produção, atualmente, é toda consumida no local, mas, 

de acordo com o responsável, há a intenção da ampliar o cultivo desenvolvendo melhores 

técnicas e então levar parte do que for produzido para o comércio, como forma de obter recursos 

necessários para a manutenção da horta e para contribuir com outros gastos do local. 

A outra propriedade visitada na região Norte fica no Setor Urias Magalhães, na 

margem do Rio Meia Ponte. Possui área cultivada de aproximadamente 1,4 hectares e sistema 

de irrigação com poço perfurado no local (Fig. 29).  A produtora entrevistada é outra que relata 

problemas com a disponibilidade de água para o cultivo. Apesar de possuir poço perfurado, 

afirma que o mesmo tem reduzido gradativamente o volume de água e que não tem outro 

recurso – Apesar de estar próximo à margem do Rio Meia Ponte, a produtora afirma que no 

                                                             
22 Informação fornecida pelo Entrevistado 11, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
23 Informação fornecida pelo Entrevistado 11, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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local o rio é bastante poluído e a água imprópria para uso na agricultura. A produtora, que já 

está no local a mais de 40 anos, ao comentar sobre a água utilizada e a necessidade do poço, diz 

que: “Antigamente era do Meia Ponte, né. Depois ele ficou sujo, aí não serviu mais pra molhar. 

Quando a gente mudou pra cá era no rio” (informação verbal)24. Apesar das dificuldades, tem 

conseguido manter-se na agricultura com mão de obra familiar – dela e de três filhos – e toda a 

produção é comercializada diretamente em feira-livre ou no próprio local de cultivo. 

Figura 29 - Agricultura urbana no setor Urias Magalhães – 2019. 

 
FONTE: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. de O. 

 

Na região Centro havia sido identificado apenas uma unidade de AU, na margem do 

Rio Meia Ponte, mas na visita realizada ao local foi verificado que o cultivo foi desativado e o 

terreno está sem uso, não sendo localizado ninguém no local. Já na região Sul foram 

identificados quatro locais de cultivo, às margens dos córregos Mingau e Serrinha (Fig. 30).  

Foram visitadas duas propriedades na região Sul, ambas no parque Amazônia. Uma 

está localizada na margem do Córrego Mingau, com área de aproximadamente 3500 m². O 

terreno utilizado no cultivo é próprio e a água é extraída de poço perfurado na propriedade. De 

acordo com o agricultor, que produz apenas folhagens, toda a produção é destinada à 

comercialização direta em feira-livre. 

 

                                                             
24 Informação fornecida pelo Entrevistado 10, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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 Figura 30 - Hidrografia e agricultura urbana na região Sul de Goiânia – 2019. 

 
  Fontes: SEDETEC (2017); Org.: SOUSA, R. P. de O. 

 

A outra unidade visitada fica na margem do Córrego Serrinha. A área total cultivada 

no local é de aproximadamente 3,04 hectares (Fig. 31). Mas neste caso, a área é alugada de 

forma fracionada por vários produtores. Cada um é responsável pelo seu aluguel e cultivo em 

uma pequena gleba. O sujeito entrevistado aluga, em conjunto com um parceiro, um espaço de 

aproximadamente 5000 m², no qual cultiva folhosas.  

 
Figura 31 - Agricultura urbana na margem do córrego serrinha. 

 
Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. de O. 
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A irrigação do cultivo é feita com água bombeada do Córrego Serrinha e toda a 

produção é comercializada exclusivamente no local de produção, para vendedores ambulantes 

que compram no local diariamente e revendem nos mercados e residências da região. 

A partir dos dados analisados nesta sessão, é possível chegar a algumas conclusões 

quanto ao espaço da agricultura urbana em Goiânia. A atividade está concentrada 

principalmente nas regiões Sudoeste, Noroeste, Oeste e Leste. São espaços que apresentam duas 

características que são importantes fatores locacionais para a AU. A primeira é existência de 

áreas não edificadas. A agricultura urbana precisa de terra disponível para o cultivo e não tem 

condições de economicamente disputar o espaço na cidade com outros usos urbanos 

empreendidos pelo setor imobiliário. Outra característica é a disponibilidade de água a partir de 

uma rede hidrográfica com bastante capilaridade. 

Em síntese, a AU em Goiânia está localizada nas margens da mancha urbana, 

distribuída ao longo da rede hidrográfica. Parte significativa dos produtores estão em condições 

precárias de acesso à terra, produzindo em terreno cedido por terceiros ou ocupados 

irregularmente (o que os coloca em situação de insegurança quanto a possibilidade de se manter 

na agricultura), ou ainda em terrenos alugados (comprometendo parte relevante da renda). 

Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos espaços de cultivo possuem mini poço 

perfurado que supre a necessidade de água, porém muitos relatam também utilizar água de 

captação direta nos córregos e rios da cidade – esta é uma situação que inspira preocupação, 

devido ao risco de contaminação, sendo necessário avaliação da qualidade da água utilizada (no 

caso de rios e córregos poluídos) além de possíveis impactos aos mananciais, visto que algumas 

propriedade estão em áreas de nascentes. 

Com relação aos locais e estratégias de distribuição dos produtos, os principais são a 

comercialização direta pelos próprios produtores em feiras livres, a entrega dos produtos em 

supermercados, ou ainda a entrega à revendedores – geralmente feirantes ou ambulantes – que 

revendem em mercados ou residências (Tab. 1).  

Tabela 1 – Locais/estratégias de comercialização dos produtos da 

agricultura urbana em Goiânia de acordo com os entrevistados – 2019.  

Local / Estratégia de Distribuição Qtd. % 

Comercialização direta - Feira livre 7 35% 

Entrega em Supermercados 5 25% 

Entrega à revendedores (feirantes/ambulantes) 4 20% 

Comercialização direta - Local de produção 3 15% 

Consumo próprio 1 5% 

Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. de O. 



87 
 

Alguns produtores adotam mais de uma forma para conseguir que a produção chegue 

aos consumidores – por exemplo, fazem feira e também entregam parte da produção à 

intermediários. Na análise foram consideradas todas as formas mencionadas, por isso o número 

total é superior ao número de entrevistados. Importante destacar que as feiras livres são 

importantes espaços para a agricultura urbana em Goiânia. É através da comercialização direta 

que o produtor consegue garantir um melhor nível de remuneração sobre o produto, já que neste 

caso não tem parte da renda apropriada por intermediários. 

Nesta etapa do trabalho buscou-se analisar os espaços apropriados pelos sujeitos da 

agricultura urbana em Goiânia, considerando a localização das unidades produtivas, condição 

fundiária, abastecimento de água, estratégias de distribuição e comercialização utilizadas. A 

seguir, a abordagem será sobre as formas de cultivo na agricultura urbana em Goiânia. 

3.1.3 Formas de cultivo na agricultura urbana em Goiânia 

A agricultura urbana em Goiânia é voltada principalmente à olericultura, com destaque 

para o cultivo de alface, couve e cebolinha. Alguns produtores também plantam outras 

variedades de folhosas como agrião, rúcula e mostarda, entre outras, mas em menor quantidade.  

Estes produtos, conforme os próprios agricultores, são mais adequados às condições 

disponíveis, por ser possível serem cultivados em pequenos espaços. Além disso, são cultivares 

que, dentro destas condições, possuem maior demanda no comércio e consequentemente são 

mais facilmente convertidos em renda para o produtor. A fala de todos os produtores sobre a 

opção do que é cultivado gira em torno de duas questões determinantes: a demanda do comércio 

e a possibilidade pelo tamanho da propriedade. 

Sobre esta questão, um produtor da região Norte informa: “Planta Couve, Alface, 

Cebolinha. É porque a terra é pequena. Pra plantar verdura de caixa não dá. Aí folha, qualquer 

um pedacinho dá muito serviço” (informação verbal)25. Outro entrevistado, da região Noroeste, 

corrobora com a mesma perspectiva: “De folha, eu planto tudo. Só folhagem. De caixaria, nada. 

Porque a terra é pequena, não dá pra fazer caixaria” (informação verbal)26.  

Outro produtor entrevistado, da região Oeste, afirma que já manteve produção com 

maior variedade, mas que a dificuldade na manutenção e a demanda do comércio o levou a se 

especializar apenas na produção de alface. Ao ser questionado sobre a escolha do cultivo, ele 

                                                             
25 Informação fornecida pelo Entrevistado 10, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
26 Informação fornecida pelo Entrevistado 16, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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afirma: “De primeiro eu plantava tudo. Dez, doze, variedade de produto. Mas hoje é só alface. 

Até porque a minha idade não permite mais muita estripulia. Se for numa área dessa aqui, se 

for só couve, você não vende. Alface, um terreno desse aqui se torna pequeno ainda” 

(informação verbal)27. 

Outro entrevistado da região Leste também apresenta a mesma justifica, afirmando 

que já plantou outras variedades, mas que economicamente não tem o mesmo retorno. De 

acordo com o entrevistado:  

Só tem três produtos que eu plano mais. É o que o povo procura mais é verdura. 

Alface, cebola e couve. É os três produtos principais. Aí vem chicória, mas sai menos. 

Você plantar um canteiro de chicória e tirar cinco, seis pés, não compensa. Já plantei 

agrião, já plantei tudo quanto é ‘trem’, mas num tem a venda, não é constante, não é 

muito (informação verbal)28. 

Um entrevistado da região Sudoeste também afirma que tenta plantar outras 

variedades, mas o principal, para o comércio, são sempre os mesmos três produtos: “Você vê o 

comércio. A gente que já está no comércio à muito tempo, a gente tenta ter alguma novidade. 

Um repolho no período seco, uma couve flor... Mas é folhosas né. Alface, couve, cebola” 

(informação verbal)29. 

Esta limitação na variedade dos produtos disponíveis é consequência de um processo 

de padronização imposto pelo mercado e pelas condições precárias em que os produtores se 

inserem. Como já mencionado, são produtores que tem a olericultura como a principal fonte de 

renda e precisam converter o trabalho e os produtos produzidos e em renda. Desta forma, é 

compreensível o enquadramento à demanda percebida a partir mercado. 

Outro aspecto que é possível verificar como padrão entre os agricultores é o modelo 

de cultivo tradicional, altamente dependente de insumos externos, com uso intensivo de adubos 

de síntese química e agrotóxicos. Muitos produtores relatam também o uso de adubação natural 

como estercos, cama de frango, humos de minhoca e cinzas de casca de arroz. Mas para a 

maioria estes recursos são adotados apenas como complemento, visto que a principal prática 

verificada é o uso de adubos químicos.  

                                                             
27 Informação fornecida pelo Entrevistado 13, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
28 Informação fornecida pelo Entrevistado 1, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
29 Informação fornecida pelo Entrevistado 12, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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Todos os insumos de adubação e venenos são obtidos com fornecedores externos e em 

casas agropecuárias. Via de regra, a referência é a prescrição dos vendedores ou agrônomos das 

próprias lojas de produtos agropecuários.  

Uma característica comum percebida foi a consciência dos agricultores de que o uso 

destas tecnologias não seria adequado à produção de alimentos que são consumidos frescos e 

in natura. Ao começar a conversa com os agricultores, era recorrente afirmações de que a 

produção seria “praticamente” toda orgânica ou natural. De que “praticamente” não fazem uso 

de veneno. Inicialmente, havia sempre alguma resistência em assumir abertamente o uso de 

veneno. Mas no decorrer da conversa, ao falar sobre o trabalho e sobre o controle de pragas, 

ficava evidenciado o uso de agrotóxicos em todas as fazes do cultivo. 

Dentre os dezesseis produtores entrevistados, apenas um afirmou manter cultivo 

orgânico (caso da casa de recuperação que usa a agricultura como atividade ocupacional).  

Outro agricultor, o Entrevistado 15, afirma que realiza adubação exclusivamente com 

fertilizantes naturais, utilizando cama de frango e húmus de minhoca, mas afirma usar também 

ureia – que é um adubo de síntese química. Já o controle de pragas seria feito com calda de 

fumo com pimenta. Na visita à prioridade foi observado o estoque dos insumos mencionados, 

o que leva a crer que a prática é empregada pelo agricultor. 

Além dos adubos e agrotóxicos, os produtores são, ainda, altamente dependentes de 

fornecedores de sementes e mudas, que são adquiridas em casas agropecuárias e viveiros 

comerciais. Apenas cinco dos dezesseis agricultores entrevistados mantém viveiro de mudas na 

propriedade, destes, apenas dois informam que produzem todas as mudas de que necessitam. 

Todos os demais dependem de fornecedores de mudas ou sementes. 

Estes aspectos demonstram o elevado nível de dependência dos agricultores e a 

apropriação da renda por setores comerciais à montante da produção olerícola. Isso traz impacto 

direto sobre o nível de renda destes sujeitos. Isso aparece nas falas dos entrevistados ao 

relatarem como dificuldade o baixo retorno financeiro, com a maior parte do rendimento bruto 

sendo gasto na própria produção. De acordo com a percepção dos produtores, houve um 

aumento significativo nos custos dos insumos, enquanto o preço do produto final permaneceu 

no mesmo patamar, como é afirmado por um dos entrevistados: 

Hoje, a maior dificuldade hoje é custo de empregado e custo de matéria prima. Isso é 

o mais difícil. É o que mais sobe e nunca abaixa. Acompanha o dólar e não volta pra 

trás. E nóis não consegue acompanhar o preço do mercado. O preço do produto não 
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acompanha. Eu entrego o pacote de agrião de três reais tem seis anos, de seis anos pra 

cá tudo subiu, triplicou, e pra nós ficou no mesmo preço. Por isso que a gente vai 

diminuindo a mão de obra e diminuindo a plantação (informação verbal)30 

Outro entrevistado compartilha da mesma percepção afirmando: “O que tem sido mais 

difícil tem sido o preço das coisas que a gente compra e o preço de vender. A gente tá ganhando 

muito pouquinho, muito pouquinho...” (informação verbal)31. Discurso semelhante foi 

apresentado por vários dos entrevistados, o que indica que este é uma dificuldade comum. 

Formas alternativas de agricultura, como a agroecologia, podem ser um caminho para 

reduzir os impactos de agrotóxicos e insumos químicos na agricultura urbana, não apenas no 

sentido ambiental e de saúde, mas também no aspecto econômico e social, por serem técnicas 

que pressupõe maior autonomia do produtor, reduzindo a dependência de recursos externos. 

Porém, há um caminho a ser percorrido para promover uma mudança de paradigma e 

tornar viável um verdadeiro processo de transição agroecológica.  Machado e Machado Filho 

(2014) afirmam que haveria a necessidade de desenvolvimento de métodos e máquinas para 

que este tipo de cultivo pudesse ser feito em escala com sucesso econômico-financeiro: 

Talvez a maior dificuldade para a generalização da horticultura agroecológica seja a 

escala. As experiencias que têm sido desenvolvidas com sucesso econômico-

financeiro são produções em escala artesanal. Para que seja dado o salto qualitativo 

na direção da produção em escala, há que se pesquisar não apenas os métodos de 

cultura como, principalmente, as máquinas a serem empregadas (MACHADO; 

MACHADO FILHO, 2014, p. 289). 

É certo de que a pesquisa e o desenvolvimento de métodos e máquinas adequados às 

características e dimensões da agricultura urbana ou da olericultura são de grande valia para 

desenvolver o segmento produtivo e oportunizar um ganho quantitativo. Porém, como apontado 

anteriormente, são vários os exemplos de ganhos a partir de uma política pública direcionada 

ao desenvolvimento da agricultura urbana em bases ecológicas, isso depende de planejamento 

urbano e estratégias para garantir o acesso à assistência técnica, espaços de cultivo e de 

comercialização. Envolve uma transformação em toda a cadeia de produção, distribuição e 

consumo, o que passa necessariamente pela educação alimentar e desenvolvimento de uma 

cultura ecológica e nutricional. 

Com relação à ocupação de mão de obra na AU, é baixo o número de pessoas 

envolvidas no cultivo em cada uma das unidades. Cada local de produção da agricultura urbana 

                                                             
30 Informação fornecida pelo Entrevistado 8, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
31 Informação fornecida pelo Entrevistado 10, em Goiânia, em janeiro de 2019. 
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que foi visitado mantém em média três pessoas ocupadas no trabalho de plantio, manutenção e 

colheita. Doze, das dezesseis unidades visitadas, estão neste limite – quatro unidades ocupam 

3 pessoas cada; em cinco unidades são apenas 2 pessoas envolvidas; e em três das unidades 

visitadas o cultivo é mantido por uma única pessoa. Três das unidades visitadas ocupam 4 

pessoas em cada. A exceção é uma unidade de cultivo na região Sudoeste, do Entrevistado 9, 

que possui área de aproximadamente 8,03 ha e mantem 7 pessoas ocupadas (todos trabalhadores 

assalariados) (Tab. 2). 

Tabela 2 - Número de pessoas ocupadas por unidade de cultivo visitadas – 2019. 

Quantidade de  

Unidades de Cultivo 

Nº de Pessoas ocupadas  

por Unidade de Cultivo 

3 1 

5 2 

4 3 

3 4 

1 7 

Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. de O. 

 

O emprego de trabalhadores assalariados é utilizado em seis das unidades visitadas. 

Em uma das unidades o trabalho é feito em regime de parceria e em uma o trabalho é voluntário 

(na clínica de reabilitação, na qual os internos trabalham de forma voluntária na horta, que faz 

parte do processo de tratamento). O mais significativo dentre as experiências visitadas é a 

utilização exclusiva do trabalho familiar. Em 50% dos locais visitados o trabalho é familiar 

(Fig. 32).  

Figura 32 - Vínculo de trabalho observado na agricultura urbana em 

Goiânia 

 
Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. de O. 

 

Tratam-se de famílias que tem na agricultura urbana a principal fonte de renda. Dentre 

os oito entrevistados que mantem a agricultura apenas com mão de obra familiar, apenas um 
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informa que possui também a aposentadoria como fonte de renda. Para os demais, o sustento 

da família depende exclusivamente da agricultura. 

Os recursos técnicos, no que se refere à instrumentos e maquinários disponíveis são 

também precários para grande parte dos agricultores, que tem como único recuso a enxada. Em 

seis das unidades visitadas o agricultor conta apenas com a enxada e a própria força para o 

cultivo, outros seis entrevistados possuem uma tobata (tipo de mini trator utilizado em pequenos 

cultivos), dois possuem tratores e encanteirador e outros dois utilizam trator contratado por hora 

apenas para preparar os canteiros antes do plantio. O gráfico a seguir (Fig. 33) mostra proporção 

de acordo com o instrumento ou maquinário disponível nas unidades visitadas. 

Figura 33 - Instrumentos ou maquinários na agricultura urbana em 

Goiânia entre os entrevistados – 2019. 

 
Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. de O. 

 

Isso indica que, apesar de dificuldades, parte dos agricultores conseguem ter acesso a 

um mínimo de equipamentos e maquinários que ajudam no trabalho. Mas ainda é a realidade 

da minoria. Já os sistemas de irrigação estão presentes em todas as unidades visitadas. Em dez 

a água utilizada é extraída de mini poço perfurado na propriedade e outras seis unidades fazem 

captação direta nos mananciais. 

De forma sintética, é possível afirmar que em Goiânia a agricultura urbana tem como 

principais produtos o alface, a couve e a cebolinha, voltados para abastecimento do mercado 

local, produzidos predominantemente dentro do modelo de agricultura convencional, altamente 

dependente de recursos externos, com uso intenso de adubação de síntese química e 

agrotóxicos. A maior parte dos produtores também adquire sementes e mudas de fornecedores 

externos – são poucos os que dominam a produção de mudas em viveiro próprio. De forma 



93 
 

geral é baixo o número de pessoas envolvidas no cultivo – em média, 3 pessoas por unidade de 

cultivo. Tanto o trabalho em regime assalariado como o familiar aparecem de forma relevante 

na agricultura em Goiânia. Parte dos produtores conseguem ter acesso a algum nível de 

mecanização, mas de forma geral, o principal instrumento disponível é a enxada. E, em todas 

unidades de cultivo visitadas, foi verificado a existência de sistema de irrigação. 

Além destes agricultores urbanos que mantém espaços permanentes de cultivo e que 

produzem principalmente com objetivo comercial, voltados ao abastecimento do mercado local 

de hortícolas, a agricultura urbana também está presente em espaços públicos e privados de 

Goiânia e é promovida por uma variedade de atores, como organismos estatais, sociedade civil, 

iniciativa privada e academia. São diversas iniciativas com distintas características e 

concepções acerca da agricultura urbana. A seguir, serão abordadas algumas destas iniciativas.  

3.2 OUTRAS INICIATIVAS DA AGRICULTURA URBANA EM GOIÂNIA: 

CARACTERÍSTICAS E CONCEPÇÕES 

Foi identificado em Goiânia uma variedade de iniciativas relacionadas à agricultura 

urbana. São organismos estatais ou instituições da sociedade civil organizadas que trabalham 

de alguma forma com agricultura urbana, fazendo com que esteja presente em espaços públicos 

e privados a partir de iniciativas com distintas características e concepções acerca da AU. 

Enquanto iniciativa estatal, desde abril de 2017, a Prefeitura de Goiânia mantém o 

programa Agricultura Urbana e Horta para Todos, coordenado pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (SEDETEC), por intermédio da 

Diretoria de Abastecimento e Agricultura Familiar. É um projeto modelo para ocupação de 

terrenos baldios e ociosos em áreas urbanas de Goiânia.  O projeto teria sido idealizado em 

1982 pela ex-deputada federal, ex-senadora, e atual Primeira Dama de Goiânia, Iris Araújo, 

como forma de estimular a rotina de cooperação e coletividade, além de fomentar o consumo 

de alimentos saudáveis e eliminação de espaços ociosos (PRADO, 2018). 

De acordo com informações da Prefeitura, o projeto foi inaugurado com instalação de 

uma horta modelo no Paço Municipal (Fig. 34) e, até dezembro de 2018, já haviam sido 

implantadas 22 hortas em todas as regiões da cidade (REGES, 2017). O diretor de 

Abastecimento e Agricultura Familiar da SEDETEC, Rodrigo Miranda, aponta que a principal 

ideia do projeto seria a integração social, envolvendo a comunidade para urbanizar espaços em 

desuso (CHAGAS, 2018).  
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                        Figura 34 - Horta modelo no Paço Municipal de Goiânia 

 
                        Fonte: Trabalho de campo - Autor: SOUSA, R. P. de O. 

 

Conforme o diretor de Abastecimento e Agricultura Familiar da SEDETEC: 

Goiânia tem cerca de 130 mil terrenos baldios. A ideia desse projeto, horta para todos, 

é fazer com que se ocupem estes terrenos baldios de forma saudável, produzindo 

alimento e também fazer com que as pessoas interajam entre si, no cultivo de uma 

horta comunitária. Após estes produtos serem cultivados e colhidos, a comunidade 

divide entre si estes produtos, que são produtos naturais, não contem agrotóxicos. E 

faz com que a população de Goiânia comece a ter uma nova visão com relação a áreas 

públicas. (Informação verbal)32.  

Os produtos gerados nestas hortas podem ser colhidos e consumidos pela comunidade 

local e parte é doada ao Banco de Alimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social 

(Semas), que arrecada e distribui doações de alimentos para entidades socioassistenciais 

vinculadas à prefeitura (PRADO, 2018).  

Por ser um projeto com horta, são gerados produtos que ganham diferentes 

destinações. Parte é consumido pela comunidade envolvida com a horta, parte à doada através 

de programa de assistência social da prefeitura e são realizados, ainda, mutirões comemorativos 

como ceia natalina e “pamonhadas” para a comunidade, com milhares de pamonhas sendo 

produzidas coletivamente, com produtos gerados no cultivo e com doações. Mas o projeto trata 

                                                             
32 MIRANDA, Rodrigo. [entrevista]. In: HORTA COMUNITÁRIA. TBC Notícias. Goiânia: TBC, 12 de 

setembro de 2018. Programa de TV. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aaA-d3s7HTI>. 

Acesso em: 16 fev. 2019. 
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a agricultura urbana principalmente em uma perspectiva de urbanização e revitalização de 

espaços baldios e ociosos. 

Certamente que a ocupação produtiva e a revitalização de espaços subutilizados na 

cidade podem proporcionar ganho estético e ambiental, além de criar espaços de convivência 

para a comunidade. Porém o projeto enfrenta dificuldades relacionadas principalmente à 

escolha de espaços que não possuem as condições necessárias para sustentação do cultivo. 

Conforme representante contatado na Diretoria de Abastecimento e Agricultura Familiar da 

SEDETEC, as principais dificuldades enfrentadas na manutenção do projeto são com relação 

ao acesso à água (demandada em grande quantidade em uma horta), a falta de engajamento 

social nas comunidades beneficiadas para garantir a manutenção adequada, além de furtos no 

cultivo antes da colheita, que em alguns casos compromete parte significativa da produção. 

Para além da implantação de hortas comunitárias, o projeto possui parceria com a 

iniciativa privada, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (SENAR-

GO), que possui um programa voltado à capacitação de pessoas para a produção agrícola em 

meios urbanos, em pequenos espaços e áreas restritas, com cursos em fruticultura, hortas, 

paisagismo e hidroponia. No âmbito da parceria com a prefeitura, o SENAR-GO oferece o 

assessoramento técnico e capacitação dos sujeitos envolvidos na implantação das hortas. 

Enquanto iniciativa da sociedade civil há o Instituo Ecomamor, organização não 

governamental (ONG) que surgiu em 2016 com a proposta de promover a segurança alimentar 

e nutricional com a criação de hortas comunitárias em espaços públicos e instituições. Já foram 

implantadas, até o final do ano de 2018, um total de 22 hortas na cidade de Goiânia e região 

metropolitana, contemplando espaços em escolas públicas municipais e estaduais, praças 

públicas, postos de saúde, asilos, centro de atendimento psicossocial e centro de atendimento 

socioeducativo (INSTITUTO ECOMAMOR, 2018). No artigo 7º de seu estatuto, o Instituto 

Ecomamor aponta como objetivo institucional, entre outros:  

Promover, apoiar, implantar de forma planejada e sistemática o desenvolvimento de 

ações voltadas para implementação de hortas urbanas, promoção da agricultura 

urbana, educação ambiental, conscientização sobre segurança alimentar, desperdício 

de alimentos, utilização consciente de recursos, destinação adequada de resíduos 

(INSTITUTO ECOMAMOR, 2017, p. 4). 

As hortas implantadas pela ONG estão concentradas principalmente em instituições 

nas regiões Centro e Sul da cidade, em áreas densamente urbanizadas (Fig. 35). 
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Figura 35 - Hortas implantadas pela Ecomamor de 2016 a 2018 

 
Fontes: SEDETEC (2017); ECOMAMOR (2018); Org.: SOUSA, R. P. de O. 

 

Um problema verificado, com relação as intervenções realizadas até o momento pela 

Ecomamor, refere-se à falta de continuidade das hortas após a implantação pela ONG. A rotina 

adotada na implantação das hortas pela ONG desde a sua criação, em geral, estava dividida em 

três momentos: uma visita técnica para reconhecimento das condições do local e planejamento 

da horta, um mutirão com voluntários para implantação da horta e posteriormente um segundo 

mutirão para manutenção e replantio. Após a visita de manutenção e replantio a horta fica sob 

a responsabilidade da comunidade local. Apesar da ONG não saber informar exatamente qual 

a situação de todas as hortas implantas, por não haver um acompanhamento posterior, sabe-se 

que a maior parte delas não teve continuidade. 

A principal dificuldade verificada pra que as hortas de fato tivessem continuidade após 

a implantação e que, desta forma, pudesse de fato gerar alimentos para a comunidade, é também 

a falta de engajamento social nas comunidades beneficiadas para garantir a manutenção 

adequada. São pessoas que, de modo geral, não possuem vivência com a agricultura. Apesar de 

reconhecer potenciais benefícios que poderiam ser obtidos com o progresso da horta, as pessoas 
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envolvidas não tem o conhecimento, a disposição e o tempo necessário para manter o espaço 

da horta cuidado e produtivo.  

Em um primeiro momento sentem-se beneficiadas com a instalação da horta. Muitos 

voluntários apoiam a implantação e pessoas da comunidade se envolvem nos trabalhos. Mas na 

rotina diária a horta fica sem pessoas dedicadas aos cuidados e em pouco tempo perde a sua 

função. 

Tanto no caso do programa Agricultura Urbana e Horta Para Todos, da Prefeitura de 

Goiânia, quanto o trabalho da ONG Instituto Ecomamor, tratam-se de iniciativas geradas a 

partir de um agente externo com o objetivo de transformar espaço urbano revitalizando áreas 

subutilizadas com a implantação de hortas comunitárias. Considerando a perspectiva de Santos 

(2014) de que o espaço seria a junção entre a configuração territorial, a paisagem e a sociedade, 

pode-se afirmar que tais ações têm apenas uma ação imediata ao nível da paisagem, muitas 

vezes desconsiderando a configuração territorial e os aspectos sociais – aspectos necessários 

para a transformação do espaço. Em resumo, interfere-se momentaneamente na paisagem, mas 

sem transformar a dinâmica socioterritorial que gera espaços degradados e subutilizados na 

cidade.  

Atualmente a ONG Ecomamor busca trabalhar em outra perspectiva e iniciou a partir 

de 2019 o projeto denominado “Da Horta para a Merenda” com o objetivo de implantar hortas 

urbanas agroecológicas em seis instituições públicas de ensino de Goiânia, Aparecida de 

Goiânia e Senador Canedo, com preparação e acompanhamento durante todo o ano, 

contemplando, além da implantação e manutenção da horta, uma rotina de assessoramento e 

formação continuada para os sujeitos responsáveis pela horta em cada uma das escolas 

selecionadas (INSTITUTO ECOMAMOR, 2018). 

Outra iniciativa, o Projeto Hortas Urbanas e Periurbanas, criado a partir do Fórum 

Goiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos (FGCIA), tem como objetivo promover a 

mudança gradativa no modelo de produção convencional de hortaliças em Goiânia e entorno 

para uma proposta agroecológica.  

O FGCIA foi criado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) no ano de 2014, sendo 

integrado por entidades governamentais e da sociedade civil, para desenvolver ações voltadas 

ao uso racional dos agrotóxicos. Conforme informação do MP-GO (s.d.), o FGCIA atua em 

âmbito estadual e tem como principal objetivo promover o debate das questões relacionadas 
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aos agrotóxicos, produtos afins e transgênicos, fomentando ações integradas de tutela à saúde 

do trabalhador, do consumidor, da população e do ambiente, além de receber denúncias através 

do e-mail forum.agrotoxico@mpgo.mp.br. A partir das frentes de trabalho do FGCIA foi criado 

o Projeto Hortas Urbanas e Periurbanas, coordenado por representante da Vigilância Sanitária 

da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS-GO) e com apoio do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO, s.d.).   

 Conforme a responsável pelo projeto33, o mesmo foi iniciado com atuação piloto 

na região Noroeste de Goiânia, em hortas que produzem folhagens que são comercializadas em 

feiras e supermercados locais. Foram realizadas visitas às propriedade e coletas de alimentos 

para análise, na qual foi identificando o uso de agrotóxicos irregulares.  

Outra ação realizada na região Noroeste por meio do Projeto Hortas Urbanas e 

Periurbanas foi o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos para conscientização dos 

produtores e correta destinação dos vasilhames. A ação, realizada em novembro de 2018, com 

apoio do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazia (InpEV) e da Associação 

Goiana de Empresários Revendedores de Produtos Agropecuários (Agerpa), distribuiu, aos 

produtores, material de orientação e convite para que as embalagens fossem entregues em um 

ponto de coleta montado na região. 

Uma iniciativa importante especialmente para o mercado e produtores de orgânicos é 

a Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica de Goiás (ADAO-GO), fundada 

em 1999, que promove a produção e comercialização de produtos orgânicos. Apesar de não 

estar diretamente ligada à agricultura urbana em Goiânia, visto que os produtores associados 

estão distribuídos por outras cidades da região metropolitana, a ADAO-GO mantém três feiras 

semanais em Goiânia, nas quais os produtores associados podem realizar a comercialização 

direta de produtos in natura ou com algum nível de processamento. Estes espaços organizados 

pela ADAO-GO possibilitam o diálogo e a troca de experiências entre os produtores além do 

contato direto com o consumidor, importante para fortalecer e dar credibilidade ao cultivo 

orgânico. 

Pode ser um exemplo de estratégia de associação e comercialização como forma de 

fortalecimento dos produtores. Além disso, é uma possibilidade que pode ser acessada por 

produtores da agricultura urbana de Goiânia a partir de uma possível conversão para o sistema 

                                                             
33 Informações socializadas em reunião do FGCIA realizada em 24 de agosto de 2018 no MP-GO. 
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de produção orgânico. A ADAO-GO também participa, ainda que indiretamente, de ações 

voltadas para a agricultura urbana em Goiânia, por exemplo, como parceira da ONG 

Ecomamor, apoiando em ações realizadas pela ONG. 

Existem também iniciativas do setor privado que estão voltadas para a agricultura 

urbana. É o caso de um projeto do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-GO), 

que é vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), e que oferece 

gratuitamente cursos de formação profissional em agricultura urbana, nas vertentes de 

fruticultura, hortas, paisagismo e hidroponia. Por meio da oferta destes cursos de formação, que 

estão abertos à comunidade em geral, o SENAR-GO também atua em parceria com o projeto 

Agricultura Urbana e Horta para Todos da Prefeitura de Goiânia. 

Estas são algumas iniciativas verificadas em atividade em Goiânia durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Não é objetivo esgotar o assunto e nem seria possível. Trata-se 

de um tema que nos últimos anos passa a ser cada vez mais discutido e, consequentemente, 

novas ações surgem ou se transformam.  

A partir destas informações é possível concluir que a agricultura urbana em Goiânia é 

abarcada por iniciativa de diferentes setores. Como ponto comum, está o discurso de promover 

o fortalecimento da agricultura em bases orgânicas ou agroecológicas e a preocupação com a 

melhoria do meio ambiente urbano considerando tanto a redução dos impactos causados pelo 

uso indiscriminado de agrotóxicos como a revitalização de espaços degradados. 



100 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A agricultura urbana é uma atividade tão antiga quanto as primeiras cidades. 

Conceitualmente, pode ser definida de forma objetiva como a prática de atividades agrícolas 

dentro do espaço urbano. É bastante diversa, abarcando todo tipo de cultivo de plantas 

alimentares, medicinais ou ornamentais, o manejo de áreas de vegetação natural, criação de 

pequenos animais, beneficiamento e comercialização. Mas, efetivamente, pode-se afirmar que 

o principal papel da agricultura urbana se refere especificamente à produção de alimentos para 

abastecimento de mercados locais, sendo especializada no cultivo de gêneros hortícolas que, de 

maneira geral, são produzidos próximos aos mercados consumidores. Ela atende a um segmento 

de mercado que, com a expansão das grandes cidades, só cresce – a demanda de alimento. 

Paralelamente, a atividade traz outros benefícios importantes. Do ponto de vista 

ambiental, a agricultura urbana tem o potencial de contribuir para a manutenção de áreas verdes 

e da permeabilidade do solo, para o aumento da biodiversidade urbana, para recuperação de 

áreas de risco, entre outros. Na perspectiva do urbanismo, a agricultura urbana tem o potencial 

de contribuir na recuperação e revitalização de espaços degradados e subutilizados na cidade, 

ocupando produtivamente lotes baldios, margens de rodovias, praças e áreas públicas, e toda 

sorte de espaços não edificados, criando espaços de convívio e de produção de alimentos. No 

que se refere a questão econômica e social, a agricultura urbana tem o potencial de contribuir 

para a melhoria da segurança alimentar e nutricional, aumentando a disponibilidade de 

alimentos para a população mais pobre e garantindo a chegada de alimentos frescos para os 

consumidores de baixa renda, incrementando a variedade e valor nutritivo dos alimentos 

disponíveis, além da possibilidade de gerar de emprego e renda.  

Reafirmo que a agricultura urbana tem o potencial de agregar esta série de benefícios 

para melhoria do espaço urbano pois, para efetivamente superar o campo potencial e tornar-se 

realidade é preciso que a agricultura urbana entre na pauta das políticas de gestão e 

planejamento urbano. Conforme apresentado, principalmente a partir da década de 1990, com 

a crescente preocupação relacionada ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, houve 

a convergência de iniciativas regionais e globais de pesquisas e políticas voltadas para a AUP. 

São diversos os exemplos de países, cidades e contextos em que a agricultura urbana 

vem sendo desenvolvida no mundo, com diferentes perspectivas e objetivos.  É possível 

concluir a partir da discussão desenvolvida que as diversas realidades e contextos na qual a 

agricultura urbana tem apresentado resultados positivos tem como fator de convergência a 
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participação dos governos através de políticas públicas de planejamento e gestão territorial, a 

concessão de acesso a crédito e assistência técnica, além da facilitação de acesso aos mercados. 

Outro ponto importante é o envolvimento da sociedade civil, por meio de associações, 

cooperativas, ONGs, e grupos organizados. 

Entendo que este é o caminho que deve direcionar um projeto de política pública para 

promoção e desenvolvimento da agricultura urbana em Goiânia. Um primeiro passo é fazer o 

diagnóstico da situação e um planejamento de gestão territorial. 

A partir da experiência desta pesquisa foi possível confirmar que as geotecnologias se 

apresentam como importante instrumento para o reconhecimento, mapeamento, planejamento 

e gestão do espaço urbano. Neste sentido, pode ser adotado na identificação e diagnóstico de 

espaços da agricultura urbana. Há instrumentos de alta precisão para estudos espaciais e ampla 

gama de programas, imagens aéreas e de satélite, bases cartográficas e dados disponíveis 

gratuitamente para geoprocessamento. Estes recursos viabilizaram o trabalho de pesquisa 

possibilitando análise com alto nível de precisão. 

A partir do mapeamento, visitas aos locais de cultivo e entrevistas realizadas foi 

constatado que a agricultura urbana em Goiânia é composta, principalmente, por produtores 

independentes, sem vinculação com associações ou cooperativas e que tem a AU como 

principal ocupação e fonte de renda. A mobilização política e organização destes produtores 

pode ser um caminho para que, coletivamente, possam buscar políticas públicas e subsídios 

para desenvolvimento da atividade. 

São produtores que trabalham a longos anos com a agricultura urbana, sendo 

verificado que o tempo médio de trabalho na AU entre os produtores de Goiânia é de cerca de 

30 anos e parte significativa (50% dos sujeitos entrevistados) tem origem rural, tendo trabalhado 

como assalariados rurais antes de começar com a agricultura urbana. Isso mostra que muito são 

sujeitos expropriados do campo e que, sem outra formação ou possibilidade de trabalho na 

cidade, encontram na agricultura urbana uma oportunidade de renda. Isso é evidenciado 

também na motivação expressa pelos produtores para o trabalho com AU. A maior parte afirma 

que tem a agricultura como única oportunidade de trabalho e renda, enquanto para outros a 

tradição familiar é apontada como o motivo que os levaram a se tornarem agricultores urbanos.  
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A maioria absoluta dos espaços de cultivo verificados destinam a produção ao 

abastecimento do mercado de hortícolas em Goiânia e os produtores apontam como maior 

benefício da AU justamente a possibilidade de gerar renda a partir da atividade. 

A atividade concentra-se nas regiões Sudoeste, Noroeste, Oeste e Leste. Foram 

verificados dois fatores locacionais determinantes para a espacialização da agricultura urbana 

em Goiânia: a existência de áreas não edificadas e a disponibilidade de água em abundância. A 

AU em Goiânia está localizada nas margens da mancha urbana, distribuída ao longo da rede 

hidrográfica.  

A agricultura urbana depende de terra disponível para cultivo e não tem condições 

econômicas de disputar o espaço na cidade com outros usos urbanos empreendidos pelo setor 

imobiliário. Devido à dificuldade no acesso à terra, parte significativa dos produtores estão em 

condições precárias, produzindo em terrenos cedidos por terceiros ou ocupados irregularmente, 

gerando insegurança quanto a possibilidade de se manter na agricultura, ou ainda em terrenos 

alugados, o que compromete parte relevante da renda. Por isso, é importante que, por meio do 

planejamento urbano, sejam reservadas áreas destinadas ao desenvolvimento da agricultura 

urbana, como forma de preservar e expandir a atividade, gerando trabalho e renda para parte da 

população e garantindo o abastecimento do mercado local, além de outros benefícios 

relacionados à atividade que já foram mencionados. 

Sobre o abastecimento de água, a maioria dos espaços de cultivo possuem mini poço 

perfurado para irrigação, mas muitos relatam também utilizar água de captação direta nos 

córregos e rios da cidade. É uma situação que inspira preocupação, devido ao risco de 

contaminação, sendo necessário avaliação da qualidade da água utilizada (no caso de rios e 

córregos poluídos) além de possíveis impactos aos mananciais, visto que algumas unidades de 

cultivo estão em áreas de nascentes. 

A feira-livre é o principal meio pelo qual a produção da agricultura urbana de Goiânia 

chega até o consumidor, através da comercialização direta pelos produtores que acessam estes 

espaços. Porém, nem todos conseguem. Parte dos agricultores entregam a produção à 

intermediários, como mercados de varejo, outros feirantes e revendedores. Isso é consequência 

da dificuldade de acessar espaços de comercialização direta e tem impacto no nível de renda 

auferido por estes agricultores. Por isso, qualquer estratégia voltada ao fortalecimento da 

agricultura urbana deve contemplar a criação de espaços ou canais de comercialização direta e 

facilitar o acesso destes produtores. Trata-se de fortalecer os circuitos curtos de 
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comercialização, reforçando o mercado local e a produção de alimentos na comunidade, pela 

comunidade e para a comunidade.  

Isso significa não só criar formas de garantir trabalho e renda, mas, também, reduzir a 

dependência de fornecedores externos. Itens básicos de alimentação podem ser produzidos 

próximos aos mercados consumidores, evitando a sujeição às variações do mercado externo de 

alimentos e reduzindo custos de transporte. Em resumo, garantindo o acesso à alimentação de 

qualidade, com menores custos ao consumidor e maiores ganhos aos produtores. 

Outra questão que interfere no nível de renda dos produtores é o modelo de agricultura 

praticado. Os produtores pesquisados trabalham predominantemente dentro do modelo de 

agricultura convencional, altamente dependente de recursos externos, com uso intenso de 

adubação química e agrotóxicos. Grande parte também depende de fornecedores externos para 

aquisição de sementes e mudas – poucos dominam a produção de mudas em viveiro próprio. O 

incentivo para transição a um modelo alternativo de agricultura, como a agroecologia, pode ser 

um caminho para maior autonomia do agricultor, além de garantir a produção de alimentos 

livres de agrotóxicos e a redução de impactos ambientais. Este tema merece ser aprofundado 

em pesquisas futuras, para avaliar os desafios e caminhos para uma transição agroecológica 

efetiva. 

Por fim, foi verificado que a agricultura urbana em Goiânia é composta por outras 

iniciativas, além da produção de alimentos para o mercado local. A agricultura urbana vem 

ocupando novos espaços públicos e privados na cidade, sendo promovida por agentes do 

Estado, da sociedade civil e da iniciativa privada, com diferentes características e concepções 

sobre a agricultura urbana. Duas das mais significativas atualmente são o programa Agricultura 

Urbana e Horta Para Todos, da Prefeitura de Goiânia, e o trabalho da ONG Instituto Ecomamor. 

O ponto comum entre ambas está na proposta de transformar o espaço urbano revitalizando 

áreas subutilizadas com a implantação de hortas comunitárias e o discurso de difusão da 

agricultura em bases orgânicas ou agroecológicas. Mas ambas tem encontrado dificuldades em 

garantir a continuidade dos projetos. São ações geradas a partir de agente externo com o 

objetivo de transformar espaço urbano, mas que têm apenas uma ação imediata na paisagem, 

muitas vezes desconsiderando a configuração territorial e os aspectos sociais. Com isso, muitas 

das hortas implantadas são abandonadas em pouco tempo, não se revertendo nos benefícios 

esperados. 
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Portanto, pode-se afirmar que a agricultura compõe o espaço urbano de Goiânia, 

interagindo e em conflito com outras formas de uso do espaço na cidade. A atividade 

proporciona oportunidade de trabalho e renda para parte da população e é importante para o 

abastecimento do mercado local de hortícolas. Faz-se necessário que a agricultura urbana passe 

a compor a pauta de gestão e planejamento urbano, com estratégias para desenvolvimento e 

fortalecimento do setor.  

O presente trabalho foi desenvolvido com a pretensão de ajudar a compreender a 

situação atual da agricultura urbana em Goiânia e dos sujeitos que a compõe. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista para sujeitos da AUP 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 
Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou organização 

social? Se sim, qual? 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, alugado/arrendado, 

cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, poço 

perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

16. Mantém viveiro de mudas? 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.) 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

22. Possui sistema de irrigação? 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista para Instituições da AUP 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 
 

Roteiro de Entrevista – Coordenador/Responsável por Organização Estatal que promove a AUP 

em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. Como surgiu o projeto/iniciativa de promoção da AUP? 

2. A quanto tempo é desenvolvido o trabalho com AUP? 

3. Conhece outras iniciativas do poder público para a promoção da AUP em Goiânia? 

 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

4. Por qual motivo foi iniciado o trabalho com a AUP? 

5. Qual o objetivo do projeto? 

6. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

 

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

7. Como são escolhidos os locais que são beneficiados? 

8. Qual a condição fundiária dos locais escolhidos?  Esta questão é avaliada? 

9. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, poço 

perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

 

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

10. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

11. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

12. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

13. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

14. Mantém viveiro de mudas? 

15. Quantas pessoas são diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

16. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.) 

17. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

18. Como são obtidos os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários necessários? 

19. Fazem compostagem? 

20. Possuem sistema de irrigação? 

21. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 
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APENDICE C – Quadro resumo com tabulação dos dados das unidades de AU visitadas  

Quadro síntese Eixo 1 - Quem faz Agricultura Urbana em Goiânia 

Entrevista 
Vínculo com 

Associação/Cooperativa? 
Outra atividade profissional Aposentadoria 

Tempo na AU 

(anos) 

Trabalhou no 

campo 

1 Não Não Não 30  Não  

2 Não Não Não 5  Sim  

3 Não Não Não 40  Não  

4 Não Não Não 30  Não  

5 Não Sim - Costureira Não 20  Não  

6 Não Não Não 33  Não  

7 Não Não Não 40  Sim  

8 Não Não Não 20  Sim  

9 Não Sim - Empresa de Caçambas Não 30  Não  

10 Não Não Sim 45  Sim  

11 Não Não Não 7  Não  

12 Não Não Não 48  Não  

13 Não Não Sim 46  Sim  

14 Não Não Não 20  Sim  

15 Não Não Não 30  Sim  

16 Não Não Não 22  Sim  
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Quadro síntese Eixo 2 - Porque faz Agricultura Urbana em Goiânia 

Entrevista Motivação para trabalha na AU Objetivo da produção Principal benefício da AU 

1 Oportunidade de Trabalho/Renda. Comercialização Fonte de renda. 

2 Oportunidade de Trabalho/Renda. Comercialização Fonte de renda. 

3 Tradição familiar. Comercialização Satisfação em trabalhar na agricultura. 

4 Oportunidade de Trabalho/Renda. Comercialização Fonte de renda. 

5 Oportunidade de Trabalho/Renda. Comercialização Fonte de renda. 

6 Gosta da atividade. Comercialização Melhor oportunidade de trabalho. 

7 Tradição familiar. Comercialização Satisfação em trabalhar na agricultura. 

8 Oportunidade de Trabalho/Renda. Comercialização Afirma não haver benefício. 

9 Tradição familiar. Comercialização Satisfação em trabalhar na agricultura. 

10 Expropriado do campo Comercialização Fonte de renda. 

11 Atividade Ocupacional Atividade Ocupacional Ressocialização de dependentes químicos. 

12 Tradição familiar. Comercialização Fonte de renda. 

13 Oportunidade de Trabalho/Renda. Comercialização Não haver benefício. 

14 Oportunidade de Trabalho/Renda. Comercialização Fonte de renda. 

15 Oportunidade de Trabalho/Renda. Comercialização Afirma não haver benefício. 

16 Oportunidade de Trabalho/Renda. Comercialização Afirma não haver benefício. 
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Quadro síntese Eixo 3 - Onde faz Agricultura Urbana em Goiânia 

Entrevista Bairro/Setor 
Regional 

Administrativa 
Área(ha)  Área(m²)  

Condição fundiária do terreno 

(conforme o entrevistado) 

1 Vila Morais LESTE 0,68    6.845,85   Próprio  

2 Jardim Novo Mundo LESTE 1,19  11.946,68   Terceiros - Concessão de uso  

3 Jardim Novo Mundo LESTE 1,39  13.932,60   Próprio  

4 Vila Rosa SUDOESTE 0,62    6.226,61   Ocupação irregular  

5 Vila Rosa SUDOESTE 0,12    1.181,81   Terceiros - Ocupação irregular  

6 Parque Amazônia SUL 0,36    3.555,25   Próprio  

7 Parque Amazônia SUL 3,04  30.438,04   Alugado  

8 Res. Beatriz Nascimento OESTE 4,4  43.959,75   Alugado  

9 Residencial Eldorado SUDOESTE 8,03  80.259,41   Alugado  

10 St. Urias Magalhães NORTE 1,42  14.211,49   Próprio  

11 Chácaras Recreio Samambaia NORTE 0,57    5.669,75   Terceiros - Concessão de uso  

12 Vila Maua SUDOESTE 0,21    2.098,39   Próprio  

13 Chácaras Recreio São João OESTE 2,69  26.858,47   Próprio  

14 Jardim Curitiba NOROESTE 0,28    2.757,33   Alugado  

15 Parque Tremendão NOROESTE 0,25    2.505,15   Área pública - Concessão de uso  

16 Jardim Curitiba NOROESTE 0,73    7.314,58   Próprio  
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Quadro síntese Eixo 4 - Como faz Agricultura Urbana em Goiânia 

Entrevista 
Como são obtidas as 

sementes e/ou mudas? 

Mantém 

viveiro de 

mudas? 

Nº pessoas 

ocupadas na 

horta? 

Vínculo com as 

pessoas ocupadas 

Instrumentos, ferramentas 

e/ou maquinários 

disponíveis? 

Faz compostagem / 

biofertilizante? 

Como é feito o controle 

de pragas, insetos e 

espécies invasoras? 

Possui sistema 

de irrigação? 

1 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Sim 1 Trabalho próprio Microtrator (Tobata) Não Agrotóxico. Sim 

2 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Não 2 Familiar Apenas enxada Não 

Afirma que não faz 

controle. 
Sim 

3 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Não 4 Assalariado Microtrator (Tobata) Não Agrotóxico. Sim 

4 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Não 3 Assalariado Microtrator (Tobata) Não 

Agrotóxico prescrito na 

casa agropecuária. 
Sim 

5 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Não 2 Parceria Contrata trator por hora Não 

Afirma que não faz 

controle. 
Sim 

6 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Não 2 Familiar Apenas enxada Não Óleo de neem e agrotóxico. Sim 

7 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Não 1 Trabalho próprio Apenas enxada Não Agrotóxico. Sim 

8 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Não 4 Familiar 1 Trator e canteiradeira Não Óleo de neem e agrotóxico. Sim 

9 
Produz em viveiro 

próprio. 
Sim 7 Assalariado 2 Tratores e canteiradeira Não 

Afirma não ter problema 

com pragas e insetos e que 

não usa veneno. 

Sim 

10 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Sim 3 Familiar Microtrator (Tobata) Não Agrotóxico. Sim 

11 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Não 4 Voluntário Enxada Não 

Afirma que não faz 

controle. 
Sim 

12 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Sim 2 Familiar Microtrator (Tobata) Não Agrotóxico. Sim 

13 
Produz em viveiro 

próprio. 
Sim 3 Assalariado Contrata trator por hora Não 

Afirma que não faz 

controle. 
Sim 

14 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Não 3 Assalariado Microtrator (Tobata) Não Agrotóxico. Sim 

15 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Não 1 Trabalho próprio Apenas enxada Sim 

Calda de fumo com 

pimenta. 
Sim 

16 
Casa agropecuária / 

Viveiro. 
Não 2 Assalariado Contrata trator por hora Não 

Afirma que não faz 

controle. 
Sim 
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APÊNDICE D – Transcrição das entrevistas 

 

ENTREVISTA 1 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

 

Local: Vila Morais, Goiânia-GO 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

24. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não. Não faz parte de nenhuma associação de produtores. E nunca foi 

procurado ou conheceu nenhuma associação de produtores. 

 

25. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Não. “Só mexo com agricultura. O meu ‘ganha pão’ é esse”. 

 

26. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: A mais de 30 anos. 

 

27. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: “Cheguei trabalhar 13 anos em concessionária Scania. Era vendedor de 

peças. Cheguei trabalhar 13 anos lá. Mas depois eu voltei. Comecei aqui, saí, e voltei 

de novo”. Foi criado quando criança trabalhando na agricultura. Quando ficou mais 

velho saiu para trabalhar fora mas acabou voltando para o trabalho na AUP. 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

28. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: “Era muito longe para mim. Era em Aparecida de Goiânia. Naquela época 

não tinha essa facilidade que tem hoje, não. Era mais difícil a gente ir pra lá. E eu 

também estava junto com meus pais, né. A família toda tava junta. Eu fiquei sozinho, 

indo pra lá. Ai eles precisou, aí eu voltei. E também, a firma não tava boa mais. O 

retorno da agricultura foi favorável”. 

 

29. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: O principal objetivo da produção é para o comércio. “A produção é 

praticamente pra comércio. Mas gente planta pro gasto, mas é pouca coisa. A terra 

aqui é cascalho. É mais difícil. A água não para em cima dela”.  

 

30. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 
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Resposta: “A vantagem é que você tira, você consegue tirar o sustento daqui. Não é 

ruim não, a venda. Mas o problema meu aqui é água”. Tem o 

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

31. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Vila Morais, Goiânia-GO.  

 

32. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

R: Terreno próprio, recebido de herança do pai (falecido a dois anos). Ele afirma que 

possui título de propriedade em nome da família, e aguarda inventário para divisão 

entre os irmãos. 

 

33. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: Possui um poço semi artesiano perfurado. Mas não sabe dizer qual a vazão 

do poço. Suporta tranquilamente a produção até agosto, e depois tem que ir diminuindo 

a área plantada. 

 

34. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: “Eu entrego no supermercado. Eu não faço feira, eu entrego é no 

supermercado. Eu levo todo dia. Eu não posso dirigir, porque eu tomo um medicamento 

controlado. Então eu vou na bicicleta”. Entrega diretamente para dois supermercados, 

um na Vila Morais e outro no Bairro Feliz.  

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

35. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: “Só tem três produtos que eu plano mais”. Planta couve, cebolinha e alface. 

“É o que o povo procura mais é verdura. Alface, cebola e couve. É os três produtos 

principais. Aí vem chicória, mas sai menos. Você plantar um canteiro de chicória e tirar 

cinco, seis pés, não compensa. Já plantei agrião, já plantei tudo quanto é ‘trem’, mas 

num tem a venda, não é constante, não é muito”. 

 

36. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Faz cultivo convencional. “Orgânico eu não tentei não, por causa do tanto 

de praga que dá. Eu ponho o adubo, passo o veneno. Mas o veneno, por exemplo, trinta 

dias antes de colher praticamente já não uso mais nada. Porque estou jogando o veneno 

fora”. 

 

37. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 
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Resposta: São comprados em loja de agricultor. Usa adubo químico adquirido em loja. 

Usava muito esterco, mas afirma que ficou muito difícil de obter. É mais conveniente 

adquirir o adubo químico. 

 

38. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: Compra sementes em loja agropecuária.  

 

39. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Possui também um viveiro na propriedade, mas é utilizado para produzir 

mudas para outra unidade produtiva que fica em Bonfinópolis. 

 

40. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: “Eu fiquei sozinho. A gente tinha mais empregados. Na época do meu pai 

tinha mais gente. Tinha um caseiro que morava aí, que ajudava a cuidas. Mas hoje é só 

eu.” 

 

41. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.)  

Resposta: Utiliza apenas mão de obra própria. 

 

42. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Possui um Tobata e a enxada. 

 

43. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não. Afirma que não possui a matéria prima. 

 

44. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: “Eu passo esses veneno simples. Porque comprar o veneno na loja hoje tá 

complicado. Você não consegue. Quando tá muito carregado de coisa, aí eu compro na 

loja mesmo, que tem o agrônomo da loja, aí eles fornecem”. 

 

45. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim. Possui um sistema de irrigação por gotejamento. 

 

46. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: “As vendas caíram muito. De primeiro, tudo que cê levava cê vendia. Hoje, 

pra você vender, tá sobrando. Se você fala assim: vou plantar muito. Mas não adianta 

você plantar, não tem onde entregar. Entendeu”? 
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ENTREVISTA 2 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

 

Endereço: Jardim Novo Mundo, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não. Não faz parte de nenhuma associação de produtores. E nunca foi 

procurado ou conheceu nenhuma associação de produtores. 

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Não. Trabalha apenas com o cultivo e faz feira (possui 6 pontos). “A minha 

vida é empregada nisso aqui, pra eu comer, beber e pagar minhas contas”.  

Não souber informar qual o rendimento médio que obtém com o trabalho na AUP. 

Afirma que: “Pra falar a verdade pra você, a renda hoje é difícil. Você vai na feira 

hoje, você vende duzentos contos, vende duzentos e cinquenta, mas ai você vai pagar os 

outros. E aí? Quanto você ganhou?” 

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: A cerca de 5 anos. 

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Trabalhou na roça desde criança. Trabalha na agricultura desde os 8 anos 

de idade. Antes de conseguir o local para desenvolver o cultivo próprio, foi funcionário 

de outros produtores. 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: “Para comer, beber e pagar as contas. Não tem outra profissão”. “Mas 

pensa uma coisa boa que eu gosto. Apesar de ser sofrimento. Eu sei que é sofrimento. 

Sei que é sofrimento. Você levantar de madrugada, você vir pra cá. É duas horas, três 

horas da manhã. Você vir pra um trem desses aqui... Mas eu conheço isso aqui. Eu fui 

criado dentro de um trem desses aqui, desde a idade de 8 anos de idade. Hoje eu tenho 

53 anos. Graças a Deus, eu adoro”. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: A produção é voltada para a comercialização.  

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 
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Resposta: “Pra comer e pagar as contas, dá. Só não dá pra outras coisas né. Pra 

comprar um carro, não tem jeito. Pra comprar uma camionete, não tem jeito...”  

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Jardim Novo Mundo, Goiânia-GO. 

 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

Resposta: O terreno utilizado no cultivo foi cedido por terceiros. Ele cuida da área e 

tem a autorização para plantar no local. O terreno para plantio é divido entre ele e 

outro produtor (mas cada um possui a própria horta de forma individual).  

 

10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: Possui mini poço perfurado. Afirma que o abastecimento de água com o poço 

é suficiente. Não percebe problema com falta de água. 

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Vende apenas em feira. Afirma que possui 6 pontos de feira, que comprou de 

terceiros o direito de uso dos pontos. Afirma que não possui veículo para transporte a 

produção e paga frete para transportar os produtos até as feiras. Paga 

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: Planta Alface, Couve e Cebolinha. “É o que vende. Só que esse ano, não deu 

preço. Pra falar a verdade pra você, não deu preço esse ano”. 

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Faz cultivo convencional. Afirma não utilizar veneno. Mas assumiu utilizar 

“mata mato” e utiliza adubo químico adquirido em casa agropecuária. 

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: Tudo é adquirido de fornecedores. Compra as mudas em viveiros e adquire 

adubo químico em casa agropecuária.  

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: As mudas são adquiridas de terceiros. Paga em média R$18,00 em cada 

bandeja com 284 mudas. 

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Não mantem viveiro. 
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17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

R:Duas pessoas (dois irmãos). 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.) 

Resposta: Apenas mão de obra familiar. Trabalham dois irmãos no cultivo da horta. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Apenas enxada. 

  

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não. Adquire adubos químicos em casa agropecuária. 

 

21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: Afirma não ter problema com insetos e afirma não usar veneno. As espécies 

invasoras são removidas com carpina.  

 

22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim. 

 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: A maior dificuldade apontada é com a segurança. “A maior dificuldade aqui 

é os ladrão. Rouba bomba, rouba cabo, rouba fios, rouba tudo”.  
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ENTREVISTA 3 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: Jd. Novo Mundo, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não. Não faz parte de nenhuma associação de produtores. E nunca foi 

procurado ou conheceu nenhuma associação de produtores. 

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta:  Não. Trabalha exclusivamente com o cultivo de AUP. 

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: Desde criança, a 40 anos. O trabalho com AUP no mesmo local era feito 

pelo avô, depois pela mãe. E agora foi assumido pelo Sr. Leonardo. 

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Não. Sempre trabalhou com AUP. 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: É uma atividade herdada de família. Era feito pelo avô, depois pela mãe, e 

atualmente foi assumido pelo Sr. Leonardo. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: O principal objetivo da produção é para o comércio. “A produção é 

praticamente pra comércio. Mas gente planta pro gasto, mas é pouca coisa. A terra 

aqui é cascalho. É mais difícil. A água não para em cima dela”.  

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: “É que vem de criação. A gente tenta sair daqui, mas não consegue. É um 

trem que a gente acaba sentindo falta”. 

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Jd. Novo Mundo, Goiânia-GO. 
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9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

Resposta: Terreno próprio. A propriedade é da família há três gerações. 

 

10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: Possui um mini poço perfurado.  

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Vende a produção no CEASA-GO e também faz feira.  

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: Os principais cultivos são alface, cebolinha e couve (que são os com melhor 

saída no comércio). 

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Faz cultivo convencional. Com adumo químico, esterco de frango e veneno 

quando necessário. 

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: Todo o insumo é adquirido em casa agropecuária e viveiro de mudas. 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: Compra sementes em loja agropecuária.  

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Não. Já teve, mas foi desativado. O trabalho e mão de obra necessária não 

compensam. É mais vantajoso comprar mudas prontas. Por isso o viveiro foi desativado 

recentemente. 

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: Trabalham ao todo 4 pessoas, sendo que três são funcionários assalariados. 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.) 

Resposta: Três funcionários assalariados. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Possui um Tobata e a enxada. 

 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não.  
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21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: Utiliza veneno quando necessário. Normalmente não tem muito problema 

com pragas. Quando acontece, é lagarta de borboleta e lesma. E quando a infestação 

é muita, utiliza veneno. 

 

22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim.  

 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: A maior dificuldade é com mão de obra. É difícil encontrar trabalhadores e 

o custo da mão de obra é alto. Afirma que paga, em média, cerca de R$400,00 por 

semana de trabalho. 
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ENTREVISTA 4 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: Vila Rosa, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Ainda não. Mas está em processo de formação de uma associação com outros 

produtores de Trindade. 

“Nóis tentou fazer uma associação, com um grupo lá de Trindade que trabalha com 

produtores de várias áreas. Mas o pessoal não foi. Não conseguiu fazer uma turma boa. 

Aí, vai fazer de novo. Vai tentar de novo”. 

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Não. Trabalha exclusivamente com o cultivo de AUP. Mas está tentando 

mudar de ramo. Por enquanto, trabalha só com agricultura. Mas não sabe informar 

qual a renda média que provém da produção. 

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: Aproximadamente de 30 anos. 

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Trabalhava como prestador de serviços gerais. 

 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: Pra aproveitar a terra. Pra aproveitar a área. A área tem escritura, mas o 

proprietário deixou a gente produzir aqui. 

“Aqui está com negociação com a prefeitura. Aqui na verdade tem escritura. Tem 

proprietário, só que deixou a gente morar aqui”. “A gente veio pra cá, e trabalhava de 

carroceiro, ajudante, chapa, tudo quanto há, sabe. Meu tio veio, viu a área, e falou: há, 

tenta plantar aqui. Aí eles compraram a bomba de água e meu pai continuou aí”. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: O principal objetivo da produção é para o comércio.  

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: É a opção de trabalho. 
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Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Vila Rosa, Goiânia-GO 

 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

R: Terreno cedido/concessão. 

 

Observação: O entrevistado se contradiz ao tentar explicar qual a condição fundiária 

da terra. Hora afirma que está em negociação com a prefeitura, em seguida, afirma que 

a terra possui escritura e tem dono, mas que foram autorizados a morar e produzir na 

área. Outra produtora vizinha afirma que a área é da prefeitura e que foi ocupada de 

forma irregular. 

 

10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: Com bomba, puxando água em nascente do Córrego Cascavel.  

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: A comercialização é feita diretamente pelo produtor, em banca na própria 

área de plantio (End.: Alameda Aliança, Vila Rosa, Goiânia-GO). 

 

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: Planta apenas hortaliças. É plantado o que sai no comércio. 

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Faz cultivo convencional. Utiliza agrotóxico para controle de pragas quando 

necessário. 

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: É adquirido esterco de gado e cama de frango, além de agrotóxico adquirido 

em casa agropecuária. 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: Compra muda em viveiros.  

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Não. Já teve, mas foi desativado. Afirma que o trabalho não compensa.  

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: Trabalham ao todo 3 pessoas, sendo que dois são funcionários assalariados. 
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18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.) 

Resposta: Dois funcionários assalariados. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Possui um Tobata e a enxada. 

 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não. Utiliza apenas o os adubos comprados. 

 

21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: Utiliza veneno quando necessário. 

 

22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim.  

 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: Afirma que não há qualquer dificuldade. “Nada. Já temos uma estrutura 

mais ou menos”. 
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ENTREVISTA 5 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: Vila Rosa, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não. Nunca participou de associação. 

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Sim. É costureira. 

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: 20 anos já. 

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: “Não. Sempre fui costureira. Meu marido trabalhou, quando era 

adolescente”. 

  

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: “Meu marido é que quis. Quando veio pra cidade, trabalhava de garçom, 

essas coisas. Depois ele quis vir trabalhar porque era o que ele gostava é trabalhar 

com a terra. Plantar, né. Mas agora ele faleceu, aí ficou só eu aqui”. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: Para consumo próprio. E vende algum excedente para ajudar em outros 

gastos. 

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: “No meu caso, ainda estou plantando, por que é uma opção pra comida. Pra 

consumo, e o que eu vendo é pra comprar outras coisas, né. Pra minha sobrevivência. 

Porque eu fiquei aqui, só. Sem aposentadoria, sem um salário, sem nada né”. 

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Vila Rosa, Goiânia-GO. 
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9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

Resposta: “Isso aqui na verdade é área da prefeitura. Mas a gente não quis ocupar. 

Meu marido empregou uma casa aqui. Quando a gente veio pra cá, tinha uma pessoa 

que dizia ser dono, e a gente alugou. Pagava aluguel pra ele. Pagamos aluguel um 

ano”.  

“A casa foi assim, essa pessoa disse que era dono, e alugava pra uma outra pessoa. E 

meu marido comprou a horta formada aqui, e dispôs da casa pensando que logo ele 

conseguiria comprar outra casa. Ele alugou o terreno, continuou pagando o aluguel 

pra pessoa que dizia que era dono, e comprou a horta formada, que tinha irrigação, 

bomba, essas coisa tudo, a horta já plantada, que ia até lá na beira do mato. Era muita 

coisa. Aí, com um pouco do dinheiro da casa, ele pagou pra pessoa e o resto acabou 

que foi entregando até que no fim, acabou a casa. Aí, com um ano que a gente pagava 

aluguel, ele descobriu que isso aqui não era do que dizia ser dono. Aí já tinha um ano 

que a gente pagava aluguel, aí ele falou: não vou pagar aluguel pra você não, você não 

é dono daqui. Isso aqui é da prefeitura”. 

 

10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: Com bomba, puxando água em nascente do Córrego Cascavel.  

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Entrega para vendedor ambulante que busca na propriedade. “Antes vendia 

para feirantes e entregava no supermercado. Depois que meu marido faleceu, ele me 

ajuda a plantar estas coisinhas aqui, e ele pega uma parte aqui e vende”.  

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: “Uma porque eu gosto muito de milho, faz fartura. Eu gosto muito, né. E 

outra que é mais prático. A gente só planta e quase que não precisa nem limpar, né. 

Limpo uma vez só, e pronto. Depois é só colher. Colher, eu mesmo colho. Eu mesmo 

colho”.  

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: “Não está usando nada, praticamente. Só planta. O rapaz vem cá, faz os 

canteiros, ara, a gente compra a semente, põe ali e pronto. Só a semente. Pelo menos, 

o que eu plantei aqui, foi”. 

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: Todo o insumo é adquirido em casa agropecuária. 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: Compra sementes em loja agropecuária.  
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16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Não.  

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: Trabalham 2 pessoas, em regime de parceria. 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.)  

Resposta: Parceria. “A despesa, por exemplo, o milho, a gente paga. A gente divide, 

né. Ele paga metade, eu pago metade. A gente colhe, e ele sai e vende”. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Não possui nenhum maquinário disponível. Contrata uma pessoa por hora 

para fazer o canteiro. Paga em média R$120,00 por hora. 

 

 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não. Informa que não faz uso de adubação. 

 

21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: Não tem feito controle de pragas 

 

22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim.  

 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: “Pra gente que é mulher, mexer com isso é difícil. Não é fácil não. Mas não 

muita dificuldade não, porque é pouca coisa, né. Plantei só esse pedacinho aí”. 
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ENTREVISTA 6 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: Parque Amazônia, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não.  

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Não. Sempre trabalhou apenas com a agricultura. 

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: aproximadamente 33 anos. 

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Não. 

  

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: Porque gosta da atividade. “Por vocação”. Sempre gostou de trabalhar com 

agricultura. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: Comercialização. 

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: Julga ser melhor que outros trabalhos. “É melhor que trabalhar para os 

outros”. 

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Parque Amazônia, Goiânia-GO. 

 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

Resposta: Terreno próprio. 

 



133 
 

10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: Mini poço.  

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Em feira. Possui 4 pontos em feiras para comercialização da produção.  

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: Cultiva apenas hortaliças. Planta o que o mercado pede.  

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Convencional. 

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: Todo o insumo é adquirido em casa agropecuária (adubos e agrotóxicos). 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: Compra sementes em casa agropecuária e mudas em viveiros.  

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Não. 

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: Trabalham 2 pessoas. 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.)  

Resposta: Familiar. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Apenas enxada. 

 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não.  

 

21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: Com óleo de neem e agrotóxico quando necessário. 

 

22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim.  

 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: Falta de maquinário para ajudar no trabalho. 



134 
 

ENTREVISTA 7 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: Parque Amazônia, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não.  

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Não. Apenas a agricultura. Informa que não tem outra formação. 

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: 40 anos 

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Sim. Sempre trabalhou com agricultura, desde a infância. Já trabalhou no 

campo como assalariado e em outras hortas na cidade, como funcionário. 

  

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: Sempre trabalhou com agricultura. Sempre esteve neste meio e gosta de 

trabalhar com a terra. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: Comercialização. 

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: Afirma que gosta de trabalhar na agricultura. Não quer trabalhar em outra 

atividade. 

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Parque Amazônia, Goiânia-GO 

 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

Resposta: Aluguel.  
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10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: Com bomba, puxando do Córrego Cascavel.  

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Vende apenas no local de produção, para vendedores ambulantes que 

buscam o produto no local.  

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: Planta o que produz melhor e o que vende. Cultiva apenas hortaliças.  

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Convencional. 

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: Todo o insumo é adquirido em casa agropecuária. 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: Compra sementes em loja agropecuária e mudas em viveiros. 

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Não.  

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: Apenas uma. 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.)  

Resposta: Utiliza apenas o próprio trabalho. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Enxada 

 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não.  

 

21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: Veneno. 

 

22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim.  
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23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: O retorno financeiro é muito baixo. A maior parte do que ganha é gasto com 

a própria produção. Sobre o rendimento médio mensal, afirma: “Uns dois mil por mês, 

mas bruto né. Desses dois mil, aí eu vou gastar mais ou menos uns mil e duzentos, mil 

e trezentos com despesa. Não sobre mais do que uns seiscentos, setecentos de jeito 

nenhum...” 
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ENTREVISTA 8 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: Res. Beatriz Nascimento, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não.  

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Não. 

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: Aproximadamente de 20 anos 

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Sim. Era trabalhador assalariado no campo. 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: “Quando a gente chegou em Goiânia, foi a primeira opção de emprego. A 

gente veio pra cá desempregado, aí começamos. Achei vaga em uma hortaliça e nunca 

mais mudei de ramo. De repente, comecei a trabalhar pra mim mesmo”. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: Comercialização e doação para creches e escolas. 

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: Não destacou qualquer benefício. “Olha, agricultura urbana aqui, até uns 

quatro anos atrás, o clima ajudava, o preço de custo e de matéria prima tava mais em 

conta, era um bom ramo. Hoje em dia, não está compensando muito mais não”. 

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Res. Beatriz Nascimento, Goiânia-GO 

 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

Resposta: Aluguel. 
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10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: Com bomba, puxando do córrego.  

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Entrega em supermercado e verdurão.Também comercializa no local para 

vendedores ambulantes. 

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: Demanda do mercado. 

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Convencional. 

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: Fertilizantes químicos e estercos. Comprados de fornecedores externos. 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: Compra em loja agropecuária e viveiros. 

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Não. 

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: 4 pessoas. 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.) *** Abrir olhar no caso familiar. 

Resposta: Familiar (irmãos). 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Um trator e canteiradeira. 

 

20. Faz compostagem / bioferntilizante? 

Resposta: Não. 

 

21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: Óleo de neem e agrotóxicos. Mas, afirma que não utiliza veneno. 

 

22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim. 
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23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: Custo de mão de obra e custo de insumos. Os custos de produção 

aumentaram muito e o preço do produto final não acompanhou. 

“Hoje a maior dificuldade hoje é custo de empregado e custo de matéria prima. Isso é 

o mais difícil. É o que mais sobe e nunca abaixo. Acompanha o dólar e não volta pra 

trás. E nóis não consegue acompanhar o preço do mercado. O preço do produto não 

acompanha. Eu entrego o pacote de agrião de três reais tem seis anos, de seis anos pra 

cá tudo subiu, triplicou, e pra nós ficou no mesmo preço. Por isso que a gente vai 

diminuindo a mão de obra e diminuindo a plantação”. 
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ENTREVISTA 9 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: Residencial Eldorado, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não.  

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Sim. Empresa de caçambas. 

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: 30 anos 

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Não. Sempre trabalhou com agricultura urbana. 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: Herança familiar. O pai já trabalha com agricultura urbana, e ele herdou a 

atividade. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: Comercialização. 

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: Afirma que para ele uma boa atividade. 

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Residencial Eldorado, Goiânia-GO. 

 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

Resposta: Aluguel. 

 

10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 
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Resposta: Captação direta em nascente e mini poço perfurado.  

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Entrega a produção em supermercados em Goiânia. 

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: Demanda de mercado. Afirma que planta uma sequência de folhagens 

(Alface, Cebolinha, Couve). 

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Convencional. 

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: Adquire tudo em casas agrícolas. Adubos, sementes e agrotóxicos. 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: Produzem mudas em viveiro próprio. 

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Sim. 

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: 7 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.) *** Abrir olhar no caso familiar. 

Resposta: Todos assalariados. Informa que paga por produtividade. Cada trabalhador 

é responsável por uma parcela da área de cultivo. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Possui dois tratores e duas canteiradeiras. 

 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não. 

 

21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: Afirma não ter problemas com pragas e insetos. 

 

22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim. 

 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: O preço do produto final, muito baixo nos mercados. 
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ENTREVISTA 10 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: St. Urias Magalhães, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não.  

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Não. Sempre trabalhou apenas com agricultura. 

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: 45 anos 

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Sim. “Trabalhei na roça. A gente tratou de café, milho. Era agregado do 

fazendeiro”. 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: “Porque o povo foi fechando as condições da gente ficar na roça, né. Eu vim 

pra mim procurar a cidade”. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: Comercialização.  

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: “Benefício? Hehehe. Vantagem não tem. Mas a gente criou os filhos aqui e 

só sabe fazer isso. Mas dá pra viver, né. Não preciso tá levantando cedo e indo pras 

casa dos outros trabaiá. Mas vantagem não tá tendo. Tudo tá difícil hoje em dia. Mas 

tudo o que a gente sabe é fazer isso aqui”. 

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: St. Urias Magalhães, Goiânia-GO 

 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 
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Resposta: Próprio. 

 

10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: Poço perfurado. “Antigamente era do Meia Ponte, né. Depois ele ficou sujo, 

aí não serviu mais pra moiá. Quando a gente mudou pra cá era no rio”. 

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Vende em feira e no local de produção. “Agora a gente tá vendendo na feira. 

E aqui na porta também. Antigamente era CEAASA, depois meu esposo morreu, aí a 

gente só tá mexendo com a feira. É a minha menina que vende”. 

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: “Planta Couve, Alface, Cebolinha. É porque a terra é pequena, pra plantar 

verdura de caixa não dá. Aí folha, qualquer um pedacinho dá muito serviço”. 

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Convencional. 

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: “Adubo de animal e adubo químico também. A gente coloca ureia. Vem lá 

da cutelaria e da Adubos Araguaia”. 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: “A muda eu faço. A gente compra as coisas lá na Adubo Araguaia, e eu 

mesmo faço as mudas”. 

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Sim. 

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: “3 filhos. Antes era eu, o marido e os filhos. Desde os 7 anos trabalha. Agora 

eu sou viúva, agora os filhos trabalha”. 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.) *** Abrir olhar no caso familiar. 

Resposta: Familiar. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Tobata e enxada. 

 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não. 
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21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: Aqui até quase não dá praga. As veis, quando dá, a gente bate veneno”. 

 

22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim. 

 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: “O que tem sido mais difícil tem sido o preço das coisas que a gente compra, 

e o preço de vender. A gente tá ganhando muito pouquinho, muito pouquinho”. 
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ENTREVISTA 11 

Roteiro de Entrevista – Coordenador/Responsável por Organizações da Sociedade Civil 

e/ou Iniciativas da Academia que promovem a AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Casa de Recuperação Desafio Jovem – Restauração Shalom 

 

Endereço: Chácaras de Recreio Samambaia, Goiânia – GO 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. Como surgiu a instituição e/ou iniciativa? 

Resposta: “Aqui é uma casa de recuperação de dependente químico e alcoólatra. 

Quando esse trabalho da horta surgiu, veio um empresário aqui. Ele era fazendeiro e 

surgiu dele na verdade de a gente fazer essa horta. Aí a gente arrumamos, fizemos todo 

aquele trabalho lá do solo, da terra. E ele foi o patrocinador das coisas aqui. Ele 

conheceu a casa e foi um patrocinador”. 

 

2. A quanto tempo desenvolve trabalho com AUP? 

Resposta: Cerca de 7 anos. 

 

3. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Não. 

 

4. Conhece outras instituições que atualmente também desenvolve trabalhos relacionado 

à AUP em Goiânia? 

Resposta: “Tem a instituição Vida Nova, alí no Guanabara. E tem outras. Uma grande 

parte delas faz. Umas menores, né. Mas tem sido uma prática. A maioria delas faz sim”. 

 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: “É uma terapia para eles desenvolverem as mentes deles, pra não ficar 

parado, né. Então foi uma forma, que criamos a horta na época até pra ajudar eles pra 

aprender. Porque se fosse embora, pra arrumar outro trabalho. Pra não ficar com a 

mente fazia. Então eles tem mais uma terapia para ocupar o tempo deles. E pra trazer 

o alimento pra entro da instituição”. 

 

 

6. Qual o objetivo da instituição? 

Resposta: Atividade ocupacional e consumo. 

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 
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Resposta: “Tem ajudado tanto no aprendizado individual, de cada um e nas relações. 

Por que, para nós, como comunidade, a maioria dos meninos que vem pra internação, 

eles não tem bons relacionamentos. Eles não sabem lidar um com o outro, né. Porque 

lá trabalha de 4 a 8, sempre juntos lá. Então eles tem que saber resolver também às 

vezes um conflito. Isso é muito bom pra eles. Tem ajudado na relação interpessoal”. 

 

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Como são escolhidos os locais que são beneficiados? 

Resposta: O cultivo é realizado apenas no entorno da clínica. 

 

9. Qual a condição fundiária dos locais escolhidos?  Esta questão é avaliada? 

Resposta: “A área de plantio, toda ela é cedida. Nós limpamos, nós organizamos, e os 

proprietários deixaram mesmo, a gente cultivar aqui”. 

 

10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: Mini poço perfurado. 

 

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

11. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: É decido pelo coordenador da chácara. 

 

12. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Convencional. 

 

13. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: Parte é por doação. Outros são adquiridos com recurso próprio. 

 

14. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: Adquirido sementes em casas de agricultor. 

 

15. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Sim. 

 

16. Quantas pessoas são diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: de 4 a 8 pessoas. 

 

17. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.) 

Resposta: Voluntário. 

 

18. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 
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Resposta: Apenas enxada. 

 

19. Como são obtidos os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários necessários? 

Resposta: A maior parte é doação. Ouros são comprados com recurso próprio da 

instituição. 

 

20. Fazem compostagem? 

Resposta: Não. 

 

21. Possuem sistema de irrigação? 

Resposta: Sim. 

 

22. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: “Pra manter, a maior dificuldade é a dificuldade financeira. Eu penso que a 

gente poderia expandir isso. Levar para os pequenos mercados. Mas a gente não 

consegue fazer isso. Talvez, falta um pouco de conhecimento, pra você saber como 

cuidar no início, meio e fim”.  
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ENTREVISTA 12 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: Vila Maua, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não. Nunca teve contato com nenhuma associação. 

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Não.  

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: 48 anos. “Cresci nisso”. 

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: “Não. Só hortaliça mesmo. Tentei uma época trabalhar de servente de 

pedreiro, mas não dava certo”. 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: “Isso aí foi de pai pra filho né. Aí foi o que a gente aprendeu. Meu pai já 

trabalhava com isso”. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: Comercialização e consumo.  

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: “É aquela coisa que a gente aprendeu, e sabe fazer. E é o ganha pão mesmo 

da gente do dia-a-dia. Tem dia que você desanima, pensa de meter o pé. Mas é o que a 

gente sabe fazer, né. É o sustento da minha família.” 

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Vila Maua, Goiânia-GO 

 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

Resposta: Próprio. 
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10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: Poço perfurado. 

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Vende em feira. Possui uma banca em feira. 

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: “Você vê o comércio. A gente que já está no comércio à muito tempo, a gente 

tenta ter alguma novidade. Um repolho, no período seco, uma couve flor. Mas é 

folhosas né. Alface, Couve, Ceboliha”. 

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Convencional. “Mas eu procuro o máximo possível acompanhar mais pro 

lado do orgânico, pra não usar agrotóxico. Não vou mentir, falar que não usa. Porque 

todos usa. Mas só que eu tenho um engenheiro agrônomo que acompanha. Quando 

precisa, é o que ele prescreve”. 

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: Adubo de animal e cinza de casca de arroz. Possui um fornecedor que 

entrega o adubo no local. 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: “Eu faço. Tenho um pequeno viveiro, que está desativado porque rasgou, 

mas tá pra eu refazer ele. Mas eu compro também”. 

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

R: Sim. 

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: 2 pessoas. “No plantio é só eu. Mas na colheita tem também a minha esposa. 

No fim de semana ela me ajuda”. 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.)  

Resposta: Familiar. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Microtrator (Tobata) e enxada. 

 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não. 
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21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: “Aí eu vejo com o agrônomo. É com o que ele prescreve. Mas é muito difícil 

eu usar. Mesmo com a prescrição dele. É que eu não gosto mesmo de usar. É que eu 

sou intoxicado. Batendo com o Sol quente, sem o EPI. Nas horas mais quentes, né. Aí 

você não usa”. 

 

22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim. 

 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: “Rapaz, o mais difícil é água, que já está ficando escasso e a questão também 

do investimento. O incentivo por parte do governo que a gente não tem. Tem muita 

propaganda, mas quando você vai ver na prática... Banco, já me ofereceram, mas hora 

que você vai, eles querem que você abre conta, aí vem aquelas taxas. Aí não é 

compensativo. Não é viável. As taxas, eles falam um valor, mas na realidade se torna 

um valor bem acima. Não vale a pena não.” 
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ENTREVISTA 13 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: Chácaras Recreio São João, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não.  

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Não.  

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: 46 anos.  

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Sim. Foi trabalhado rural em Ceres. 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: “Por que foi o único lugar que eu consegui comprar uma área. Porque nunca 

fui de ficar dependendo de fazendeiro, nem de ser arrendatário, essas coisas. Eu nunca 

tive vontade. Toda a minha viva foi assim. A gente trabalhar com o recurso da gente 

mesmo”. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: Comercialização.  

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: Não aponta qualquer tipo de benefício com relação à agricultura urbana. 

Relata sobre dificuldades com os altos custos de insumos e a falta de incentivo público. 

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Chácaras Recreio São João, Goiânia-GO 

 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

Resposta: Próprio. 
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10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: captação direta em rio/córrego. 

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Vende em feira. Possui 6 bancas em feiras. 

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: “De primeiro eu plantava tudo. Dez, doze, variedade de produto. Mas hoje 

é só alface. Até porque a minha idade não permite mais muita estripulia. Se for numa 

área dessa aqui, se for só couve, você não vende. Alface, um terreno desse aqui, se torna 

pequeno ainda”. 

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Convencional. “Eu estudei orgânico seis meses. Mas aí é que nos vamos 

chegar aonde se o nosso chefe da nação ajudar. Porque, o orgânico é assim, a primeira 

vez que a gente vai plantar, a gente consegue, porque você pega esses mato, esses capim 

você junta e você tempera. Você faz cocho deles. E na segunda? Que não tem mais esses 

mato tudo? E tem outra coisa também, não é pouca coisa que você vai gastar pra 

começar com orgânico não”. 

“Eu fui convidado para uma reunião das pessoas interessadas em fazer o orgânico. 

Uma associação. Quem me convidou foi um sobrinho meu. Agora, chegou lá, um com 

um tanto de beterraba, outro chegou com milho, outro com um tanto de cenoura, e tudo 

mais. E então, engrandeceu o orgânico. Que é melhor, que é aquilo outro, o diabo a 

quatro. E eu, sentado lá do lado, fiquei caladinho. Aí um senhor me falou: você não me 

fala nada? Aí que eu abri a boca. Falei: Doutor, o negócio é o seguinte, eu entendo de 

orgânico num sentido muito diferente do que vocês estão falando aí. Penso que se for 

orgânico, de verdade mesmo, tinha que fazer um trabalho mais grande, com uma 

produção grande, pra suprir e pra competir até com o convencional. E nós não dá 

conta. Por que o governo não faz um gabinete pra ver os interessados, pra dar ou 

emprestar os insumo todinho que você precisa. Se tivesse assim, eu seria um dos 

primeiros a entrar nessa sociedade. Mas ninguém falou. Não achei fundamento porque 

não é qualquer um que vai ter condição de fazer os adubo orgânico. Eu posso até fazer, 

eu sei fazer também. Mas eu não vou dar conta de produzir no tanto que você precisa. 

Comercialmente não dá certo. E não é pra qualquer um não. A não ser que seja pra 

uma pessoa que entra um dinheiro por fora”.   

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: Compra de fornecedor externo esterco de gado, cama de frango e adubos 

químicos. 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 
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Resposta: Produz as próprias mudas. 

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Sim. 

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: 3 pessoas. 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.)  

Resposta: Assalariado. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Enxada, e contrata trator para preparar os canteiros. 

 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não. 

 

21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: Afirma não usar agrotóxicos. “Muitos usa assim, faz o canteiro, deixa, molha 

bem molhadinho e nasce grama. Depois joga mata-mato. Mas eu não faço isso não. 

Por que esse aí, é os veneno mais forte que você tem é esses que mata o mato. Esses são 

os mais forte. Esses não pode usar. Por é folhagem. A folhagem você vai comer ela 

crua. Não vai cozinhar pra comer. O produtor precisa ter dentro de si uma parte boa 

de preservar a mercadoria para num prejudicar”. “Uma mãe que gera um filho, esse 

filho nasce sadio, saudável, ele não vai precisar de remédio tão fácil. É as minhas 

coisas. Então trato as coisas tudo bem limpinho é pra não precisar. Você não precisa 

usar”. 

 

22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim. 

 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: “Antes era muito bom porque tinha supermercado, mas não tinha verdura 

no supermercado Então, depois que surgiu isso daí no supermercado, aí acabou. De 

primeiro você vivia uma vida satisfatória, você tinha condições de todo ano você trocar 

de carro com produção de verdura. Mas hoje não”. 
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ENTREVISTA 14 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: Jardim Curitiba, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não. Nunca foi. 

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Não.  

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: 20 anos.  

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Sim. Foi trabalhador rural em lavoura. 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: Oportunidade de trabalho. “É porque é o que eu mexi. O cara que não tem 

estudo, ele ganha pouco demais. Eu só trabalhei seis anos em São Paulo, numa 

empresa. Em mineração. Aí eu vim trabalhar aqui”. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: Comercialização.  

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: Tem garantido a renda. “É bom, tá conseguindo os trem. Carro. A muita 

despesa, mas sobra um pouco”. 

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

R: Jardim Curitiba, Goiânia-GO 

 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

Resposta: Alugado. 
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10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: Mini poço. 

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Distribui em supermercados. Entrega em seis supermercados. 

 

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: “Alface, Coentro, Cebolinha, Rúcula, Mostarda... Só folhosa. Porque a 

nossa área, de caixaria, não encaixa aqui. Aqui é só folhagem porque, se você plantar 

junto, ela não sai junto. O cara que mexe com caixaria é só caixaria. Aqui é só folhosa”. 

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Convencional.  

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: “Adubo químico, esterco de frango, adubo. E tem os remedinho, né. Tudo 

simples. Os remédio que usa aí, é tudo um remedinho que só mata o que não tem osso”. 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: Compra em viveiro. 

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Não. 

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: 3 pessoas. 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.)  

Resposta: Assalariado. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Tobata e Enxada. 

 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não. 

 

21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: Usa veneno (Decis, da Bayer). 

 

22. Possui sistema de irrigação? 
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Resposta: Sim. 

 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: Afirma que não há dificuldade. O único problema é com a chuva, que quando 

forte atrapalha a produção. 
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ENTREVISTA 15 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: Parque Tremendão, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não.  

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Não.  

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: 30 anos.  

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Sim. Foi trabalhador rural. Trabalhou tirando leite. 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: Oportunidade de trabalho/renda.  “Por que a terra aqui foi do estado, que 

doou. Então, tive essa oportunidade.” 

Perguntado se foi difícil para conseguir acesso a terra, ele afirma que: “Não, aqui foi 

fácil. Aqui foi compra de voto. O Marconi de deu isso daqui pra nós”. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: Comercialização.  

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: “Nada. Não tem nada.” 

  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Parque Tremendão, Goiânia-GO 

 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

Resposta: Cedido/Concessão. (Afirma que foi um ocupação, mas que já teve a 

concessão por parte do governo). 
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10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: mini poço 

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Vende em feira. Possui 3 bancas em feira. É comercializado pela esposa. 

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: “Tudo de folhagem. A gente não dá conta de mexer com caixaria.”. 

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Convencional. (Usa ureia) 

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: “Eu uso humos de minhoca e cama de frango. E uso ureia para pôr na cebola 

pra ela ficar verde. A única coisa. Por que o adubo, ele acaba com a saúde do ser 

humano, você come uma alface hoje, nem percebe, mas te dá uma diarreia danada. É 

o adubo. É um veneno. Leva até à morte”. 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: Compra em viveiros. 

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Não. 

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: 1 pessoa. Trabalha sozinho. 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.) *** Abrir olhar no caso familiar. 

Resposta: apenas a própria mão de obra. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Enxada. 

 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Sim. 

 

21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: Usa calda de fumo com pimenta. “Você pega um litro de álcool, e você põe 

a pimenta malagueta, fumo, e você pulveriza, em 20 litros de água”. 
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22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim. 

 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 

Resposta: “É a gente não ter apoio de nada. Já pensou se nóis tivesse apoio? Se a nóis 

tivesse a escritura disso aqui, nóis teria apoio, podia fazer um financiamento, comprar 

um tratorzinho. Como é que nóis faz um empréstimo? Eu tô querendo ir embora pra 

roça”. 
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ENTREVISTA 16 

Roteiro de Entrevista – Atores que fazem AUP em Goiânia 

Responsável: Raphael Pereira de O. Sousa 

Endereço: Jardim Curitiba, Goiânia-GO 

 

 

Questões Grupo 1 - Quem faz AUP? 

1. O responsável pelo cultivo é vinculado a alguma associação, cooperativa ou 

organização social? Se sim, qual? 

Resposta: Não. Nunca foi. 

 

2. Desenvolve outra atividade profissional além da AUP? Se sim, qual? 

Resposta: Não.  

 

3. A quanto tempo trabalha com AUP? 

Resposta: 22 anos.  

 

4. Antes de começar com a AUP, já teve contato com outra forma de agricultura? 

Resposta: Sim. Foi trabalhado rural. 

Questões Grupo 2 - Porque faz AUP? 

5. Por qual motivo decidiu iniciar com a AUP? 

Resposta: “Rapaz, nóis mudou pra cá, começou nesse ramo e tá aí até hoje. 

Começamos nisso aí e nunca mais saímos desse ramo. Mas não ganha dinheiro também 

não. É só pra viver”. 

 

6. Qual o objetivo da produção? (Consumo próprio, comercialização, doação, etc.) 

Resposta: Comercialização.  

 

7. Em sua opinião, quais os principais benefícios da AUP? 

Resposta: “O benefício não é muito bom porque a gente ganha pouco demais com isso 

aí. O retorno é muito pouco. Mas não tem outra profissão. Tem que fazer o que? É isso 

aí...”.  

Questões Grupo 3 - Onde faz AUP? 

8. Onde está localizada a(s) unidade(s) produtiva(s)? 

Resposta: Jardim Curitiba, Goiânia-GO 

 

9. Qual a condição fundiária da(s) unidade(s) produtiva(s)? (Terreno próprio, 

alugado/arrendado, cedido/concessão, ocupação, possui contrato? etc.) 

Resposta: Próprio. 
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10. Como é o abastecimento de água utilizada para o cultivo? (Captação em rio/córrego, 

poço perfurado, tanque escavado, rede de abastecimento, etc.) 

Resposta: mini poço 

 

11. Onde/Como é feito a distribuição/comercialização da produção? 

Resposta: Vende para supermercados, verdurão, feiras e no local da produção.  

Questões Grupo 4 - Como faz AUP? 

12. Quem decide o que será cultivado e quando será plantado? Como é tomada esta decisão? 

Resposta: “De folha, eu planto tudo. Só folhagem. De caixaria, nada. Porque a terra é 

pequena, não dá pra fazer caixaria”. 

 

13. Qual o tipo de cultivo desenvolvido? (Convencional, Orgânico, Agroecológico, etc.) 

Resposta: Convencional.  

 

14. Como são obtidos os insumos necessários? Quais são os insumos externos utilizados? 

Resposta: Cama de frango, adubo químico e esterco. 

 

15. Como são obtidas as sementes e/ou mudas? 

Resposta: Compra em viveiro 

 

16. Mantém viveiro de mudas? 

Resposta: Não. 

 

17. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas no plantio, manutenção e colheita? 

Resposta: pessoas. 

 

18. Qual o vínculo com as pessoas que realizam o plantio, manutenção e colheita? (Familiar, 

voluntariado, assalariado, etc.)  

Resposta: 1 Assalariado. 

 

19. Quais os instrumentos, ferramentas e/ou maquinários disponíveis? 

Resposta: Enxada, e contrata trator para preparar os canteiros. 

 

20. Faz compostagem / biofertilizante? 

Resposta: Não. 

 

21. Como é feito o controle de pragas, insetos e espécies invasoras? 

Resposta: “A roça é pequena, não dá praga, não. Uso veneno nenhum”. 

 

22. Possui sistema de irrigação? 

Resposta: Sim. 

 

23. Em sua opinião, quais as principais dificuldades para a AUP? 
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Resposta: “Olha, o difícil é pra você arrumar um funcionário. O povo sabre trabalhar, 

mas ninguém quer trabalhar manual mais. O difícil é funcionário. A diária dele, dando 

a ferramenta, dando o lanche, dando tudo, é sessenta conto a diária. Sessenta, setenta... 

Se for funcionário bão chega até a oitenta conto. Mas como é ruim, é sessenta reais.”. 

 


