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Introdução

A agricultura Urbana e Periurbana (AUP) é um conceito multidimensional que
inclui a produção, o agroestrativismo, a coleta, a transformação e a prestação de
serviço, para produção agrícola (hortaliças, frutas, ervas, plantas medicinais e

ornamentais) e pecuária,
voltada ao autoconsumo, troca,
doação e/ou comercialização,
valendo-se, de forma eficiente e
saudável dos insumos e
ambientes locais (água, mão-
de-obra, saberes...). É
desenvolvida em espaços
intraurbanos ou periurbanos,
vinculada a dinâmicas locais e
articulada a gestão territorial e
ambiental das cidades. (MDS,
2009).

Através de uma parceria
entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) e o Núcleo
de Desenvolvimento Econômico e Social (NUDESE)5 vinculado a Superintendência
de Extensão e Cultura da FURG, é realizado o projeto de extensão Agricultura
Ecológica Urbana e Periurbana (AEUP), na Aglomeração Urbana do Sul, em Rio
Grande (RG) e São José do Norte (SJN).

1 Respectivamente, professor de Direito do Trabalho, Doutor em Direito e Co-Coordenador do Projeto AEUP;
professor de Direito Ambiental, Mestre em Desenvolvimento Sustentável e Co-Coordenador do Projeto AEUP.
2 Acadêmico em Ciências Biológicas, bolsista do NUDESE, Projeto AEUP.
3 Pedagoga e Acadêmica em Administração, bolsista do NUDESE, Projeto AEUP.
4 Formada em História e consultora do NUDESE, Projeto AEUP.
5 nudese@furg.br.
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Figura 1. Sito Talismã (RG)
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Metodologia:
O AEUP é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar (EM) e

interdepartamental, envolvendo professores, técnicos, colaboradores, acadêmicos e
consultores, através do método ação-reflexão-ação, de forma participativa,
buscando levar em consideração a realidade local.

Através de reuniões com a EM, o AEUP realiza planejamento e avaliação,
além formação. Também são desenvolvidos cursos para agricultores, notadamente
na Ilha dos Marinheiros e em SJN, nos quais são abordados temas como:
agroecologia, cidadania ambiental, sustentabilidade, associativismo, produção
orgânica, saúde alimentar, manejo de insumos naturais (biofertilizantes, caldas
protetoras...). O AEUP desenvolve acompanhamento sistemático junto aos
agricultores.

Resultados e Discussão:
- Publicização e reflexão do tema abordado no AEUP, como a segurança alimentar e
o conceito de cidades sustentáveis;
- distribuição de sementes
orgânicas e insumos;
- formação um grupo trinta
agricultores familiares;
- envolvimento das seguintes
instituições: Escola Assis Brasil;
Comunidade Terapêutica
PROSSEGUIR, CAIC, CCMAR,
PERG, Sitio Talismã,
PPGEA/FURG, Prefeitura Municipal
e Câmara de Vereadores de SJN,
Universidade Las Villas (CUBA),
CEA, GAERG e NEMA;
- inicio e/ou fortalecimento das relações entre as instituições envolvidas;
- fortalecimento da comercialização (início a implantação do Centro Regional de

Agricultura Ecológica Urbana e Periurbana e apoio Feira Ecológica da FURG);
- fortalecimento de políticas públicas voltadas para os temas atinentes ao AEUP

As hortas comunitárias são alternativas para espaços urbanos sub-
aproveitadas, como áreas abaixo de redes de alta tensão ou utilizadas
inadequadamente, como os chamados lixões.

A AEUP pode “melhorar a paisagem e a qualidade do ambiente urbano
através de sistemas agroflorestais urbanos e periurbanos, (...) ajudar a manter a
biodiversidade, melhorar o microclima e a qualidade do ar mediante a redução da
poluição atmosférica e da poeira em suspensão, proporcionar valiosos espaços ao
ar livre para o relaxamento, o exercício e o bem-estar, ajudar na redução da poluição
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Figura 2. Curso na comunidade da Capela (SJN)
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sonora.” Ainda contribui para a “o equilíbrio climático” (FAO, 2009).
A AEUP observa o manejo ecológico, aquele em que considera todos os fatores

de um lugar, respeitando suas inter-relações e conservando ou recuperando seu
equilíbrio, evitando assim uma degradação do sistema (PRIMAVESI, 1984).

Conclusão:
Assim, mais que um mero processo de transformação da Natureza, a AUEP

incentiva enfrentar diversas questões, como participação da população na gestão da
cidade, autonomia local, combate a fome e a pobreza, cultivo orgânico (livre de
transgênicos e agrotóxicos), economia solidária e, principalmente, o fortalecimento
de políticas públicas articuladas para a segurança alimentar e a sustentabilidade
ecológica, atendendo, assim, aos direitos fundamentais à alimentação adequada e
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).

Por fim, confirmou-se a necessidade imediata de aprofundarmos o
conhecimento e a prática em torno da Agricultura Ecológica Urbana e Periurbana,
para alcançarmos uma cidade sustentável.
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