
Agricultura Urbana, Ativismo 
e o Direito a Cidade



As hortas urbanas são pequenas revoluções pacíficas que 
introduzem novas vivências no espaço urbano e avançam na 
conquista do direito à cidade.



A FAO E A AGRICULTURA URBANA

A agricultura urbana e periurbana (AUP) pode ser 

definida como o cultivo de plantas e a criação de 
animais dentro e ao redor das cidades.

A agricultura urbana e periurbana fornece produtos 
alimentares de diferentes tipos de culturas (grãos, 

raízes, vegetais, cogumelos, frutos), animais (aves, 
coelhos, cabras, ovelhas, gado, porcos, peixes, etc.), 
bem como produtos não alimentares (plantas 
aromáticas e medicinais, plantas ornamentais, 
produtos de árvores). - 
http://www.fao.org/urban-agriculture

http://www.fao.org/urban-agriculture
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NO MUNDO



NO BRASIL



NO BRASIL

Promoção da agroecologia;

Promoção da Soberania e da Segurança Alimentar e 
Nutricional;

Efetivação do direito humano a alimentação adequada;

Promoção da economia justa, solidária e familiar e do 
consumo responsável;

Estímulo aos circuitos curtos de comercialização, 
reaproximando produtores e consumidores;

Promoção da equidade de gênero;

Respeito a diversidade étnica, cultural e racial;

 

Valorização do patrimônio agroalimentar dos povos e 

territórios;

Conservação ambiental e justiça socioambiental;

Construção e socialização de conhecimentos (diálogo 

de saberes);

Participação, empoderamento e autonomia das 

agricultoras (es) urbanas (os) e periurbanas (os);

Direito à cidade.

Projeto de Lei 906/15 cria a Política Nacional de 

Agricultura Urbana PNAUP deverá observar, dentre 

outros, os seguintes princípios:



CURITIBA

Em Curitiba, segundo levantamento 

do Mandado Goura, são 14 hortas 

comunitárias espalhadas pela 

capital paranaense.



PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

A Prefeitura de Curitiba 

mantém o Programa Hortas 
Comunitárias desde 1986, 

por meio da Secretaria 

Municipal do Abastecimento, 

em 24 áreas cultivadas, que 

beneficiam 872 famílias e 

ocupam 428 mil metros 

quadrados sob linhões de 

energia, terrenos públicos e 

áreas da iniciativa privada.



MARINGÁ

São 17 hortas comunitárias em 

funcionamento em Maringá, 7 em Sarandi 

e 6 em Paiçandu.

 

A UEM - Universidade Estadual de 

Maringá mantém o Centro de Referência 

em Agricultura Urbana e Periurbana 

(CerUAP), único no Paraná.



CASCAVEL

C

A Câmara Municipal de Cascavel 

aprovou, em 4 de julho de 2018, o 

Projeto de Lei 46/2018, que 

institui o Programa Agricultura 
Urbana de Cascavel (PMAUP), de 

autoria do vereador Mauro 

Seibert.



LONDRINA

A Câmara de Vereadores formou uma 

comissão, formada por pastas e órgãos 

municipais, para realizar um levantamento 

da situação das hortas comunitárias de 

Londrina, que começaram a ser 

implantadas entre 2011 e 2012. 

Foram abertas 46 unidades em áreas 

públicas, mas restam apenas 23.



VANTAGENS DA PRÁTICA DA AGRICULTURA URBANA



ORIGENS          Liz Christy - Guerrilha Verde - 1973





Jardinagem libertária



Patrulha do Lanche



V

PROJETO DE LEI DA AGRICULTURA URBANA



   Projeto de lei que institui Curitiba e Região 
Metropolitana zona livre de agrotóxico até 2030

Projeto de lei que institui a Agricultura 
Urbana no Estado do Paraná 



mandatogoura.com.br
mandatogoura@gmail.com

Assembleia
Legislativa
do Paraná

6º Andar, 
Gabinete
602


