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1. INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização acarreta diversas consequências para a sociedade e para o 

meio ambiente. O desenvolvimento acelerado das cidades, geralmente atrelado à ausência de 

planejamento e crises econômicas, está presente em países de todo o mundo. Parte da 

população, especialmente a mais pobre, é afetada pela escassez de água, elevação das 

temperaturas, enchentes, alta no preço, má distribuição dos recursos e desperdício de 

alimentos (CORRÊA et al., 2020). 

No entanto, mesmo com as preocupações dos governos em reduzir a fome no mundo, 

o ano de 2020 foi marcado pela pandemia de COVID-19, ocasionando um agravamento 

dramático da fome. Em muitas partes do mundo, a pandemia provocou recessões brutais e 

prejudicou o acesso aos alimentos. Mesmo antes da pandemia, a fome estava se espalhando e 

a má nutrição em crescimento acelerado. Este aspecto foi ainda maior em nações afetadas por 

conflitos, extremos climáticos e recessões econômicas (UNICEF BRASIL, 2021). 

Dado esse contexto, as cidades sustentáveis surgem como uma alternativa para mitigar 

o aumento da fome mundial. Elas são consideradas um conceito que prevê diversas ações e 

diretrizes para melhorar a gestão da zona urbana, preparando-a para futuras gerações. Assim, 

a construção de cidades sustentáveis deve levar em conta todos os níveis sociais e prestar 

especial atenção às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade: mulheres, 

crianças, pessoas com deficiências e idosos (PEREIRA; SIMPLÍCIO; DONADI, 2019). 
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Uma das ações na busca de cidades sustentáveis é o desenvolvimento da agricultura 

urbana e periurbana (AUP)
1
. Ela surge como uma alternativa capaz de desempenhar medidas 

sustentáveis nas dimensões econômica, social e ambiental nas cidades. Nos últimos anos a 

AUP ganhou mais atenção das organizações, da sociedade civil e dos governos em virtude 

dos benefícios que ela proporciona à população e para o meio ambiente urbano (SOUSA, 

2019). 

Algumas cidades brasileiras como São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Belo 

Horizonte, contemplam planos e programas orientados à agricultura urbana, com principal 

observância para a segurança alimentar e nutricional. Entretanto, a valorização da AUP ainda 

é precária, sendo então elaboradas algumas iniciativas para mudar esta situação, como o 

Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana (PNAUP), instituído no ano de 2018 

por meio da Portaria nº 467, que prioriza a utilização de tecnologias agroecológicas para a 

produção de alimentos (HESPANHOL, PEREIRA; HESPANHOL, 2019). 

Nesse contexto, esta pesquisa surgiu do interesse em analisar a AUP e sua influência 

na dinâmica das cidades. O objetivo foi destacar sua importância para a sustentabilidade 

ambiental e socioeconômica das mesmas. Especificamente, contextualizar a AUP no mundo e 

no Brasil, considerando os aspectos sociais, ambientais e econômicos e, ainda, descrever 

iniciativas na cidade de Dourados-MS e como as políticas públicas interferem nas ações 

destinadas a essa atividade. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Tipo de pesquisa 

Este estudo utiliza uma metodologia qualitativa caracterizando-se com o levantamento 

bibliográfico e documental sobre o assunto. Além de uma pesquisa bibliográfica este estudo 

visou desenvolver um estudo descritivo, com o intuito de expor os fatos e fenômenos de 

determinada realidade (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Para isso, realizou-se uma 

entrevista semiestruturada no setor de Produção da Prefeitura de Dourados-MS. 

                                                           

1 De acordo com Melo (2016) a Agricultura Urbana e Periurbana é uma atividade multifuncional que inclui a produção ou 

transformação de produtos agrícolas e pecuários em zonas intra e periurbanas para autoconsumo ou comercialização, 

(re)aproveitando de forma eficiente e sustentável os recursos e insumos locais, promovendo a gestão urbana, social e 

ambiental das cidades. O termo urbano refere-se a todos os espaços dentro das cidades e periurbana como o cultivo de terras 

ao redor das cidades. 
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2.2. Caracterização da área de estudo 

Dourados é um município brasileiro da região Centro-Oeste, localizado no Estado de 

Mato Grosso do Sul (Figura 1). A região conta com uma área de 4.086,235 km² e uma área 

urbana de aproximadamente 82km². Tem como distrito Guaçu, Indápolis, Formosa, Itaum, 

Macaúba, Panambi, Picadinha, Vila São Pedro e Vila Vargas (ROMERO, 2018). 

Figura 1 - Localização do município de Dourados-MS 

 
Fonte: Elaborado por Soares Filho, 2022 a partir de IBGE, 2021. 

Antes de sua colonização, o município de Dourados era habitado pelas tribos Terena e 

Kaiwa cuja presença dos descendentes é marcante até os dias atuais, sendo constituído na 

região de uma das maiores populações indígenas do Brasil. Fundada em 10 de maio de 1861, 

a Colônia Militar de Dourados, sob o comando de Antônio João Ribeiro, quando ocorreu a 

invasão paraguaia. Por este fato, a região tornou-se lendária (IBGE, 2021). 

Segundo o IBGE (2021), atualmente a população douradense está estimada em 

225.495 pessoas e é um importante centro agropecuário, comercial, industrial e de serviços da 

região, possuindo a segunda maior arrecadação de ICMS do Estado. A região está localizada 

no Centro Sul de Mato Grosso do Sul, sua população representa 14% do total de habitantes do 

Estado (ROMERO, 2018). 
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3.  AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA NO MUNDO E NO BRASIL 

O ativismo político e social ganhou força principalmente nos últimos 20 anos 

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. A crescente escala de urbanização ao qual o mundo chegou (e que 

segue em ascensão) intensifica os problemas associados às grandes aglomerações humanas. 

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

garantir o acesso à alimentação de qualidade além de buscar formas de melhorar o meio 

ambiente urbano com a manutenção de áreas verdes (SOUSA; CALAÇA, 2019). 

Diversas ações podem ser desenvolvidas nos países para que a sustentabilidade seja 

alcançada, como incentivo da AUP (STURK, 2019). A AUP é uma realidade crescente em 

diversas cidades dos países, gerando renda e alimentos para os seus usuários. De acordo com 

o informativo da Agricultura Urbana (2021), é possível observar a prática dessa técnica em 

alguns locais (Quadro 1). 

Quadro 1 - Prática da AUP em alguns países 

Região 
Hectares (ha) destinados à AUP ou 

número de hortas 

Quantidade de alimentos produzidos ou 

famílias beneficiadas 

CUBA 30 mil ha 3 milhões de toneladas de alimentos por ano 

COLÔMBIA 
Em 90 municípios existem 7.500 hortas 

familiares urbanas e periurbanas 
__ 

CURITIBA 

(BRASIL) 

1.280 hortas ocupam mais de 200 há de 

solos urbanos 

8 mil agricultores urbanos são beneficiados 

com produção de 4.100 toneladas de 

alimentos por ano 

TERESINA 

(BRASIL) 

192 ha de áreas livres urbanas e periurbanas 

são usadas em hortas comunitárias 
__ 

MORENO 

(ARGENTINA) 

Programa municipal de AUP implementou 

4.860 hortas familiares e 29 hortas 

comunitárias 

__ 

EL ALTO 

(BOLÍVIA) 
__ 

O projeto de agricultura urbana capacitou 

2.000 famílias para a produção de 

alimentos, combatendo a fome, garantindo 

renda e segurança alimentar dos 

participantes. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Agricultura Urbana (2021). 

A AUP é uma atividade extremamente diversa que inclui não somente a produção de 

alimentos, como também ações de preservação e espaços de lazer que buscam a 

sustentabilidade das regiões. Um estudo intitulado de “The Country Sustainability Ranking” 

da organização especializada em sustentabilidade RobecoSAM apresentou os dez países mais 

sustentáveis do mundo (Quadro 2).  
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Quadro 2 - Lista dos dez primeiros países com destaque para a sustentabilidade 
PAÍS AÇÕES SUSTENTÁVEIS 

1º SUÉCIA Inovações tecnológicas e igualdade social e entre gêneros 

2º SUÍÇA 
Diminuição dos gases nocivos à atmosfera e redução do uso de combustíveis fósseis e de 

energia nuclear. 

3º NORUEGA 
Diminuição dos gases nocivos à atmosfera e redução do uso de combustíveis fósseis e de 

energia nuclear. 
4º REINO UNIDO Redução da geração de resíduos 

5º NOVA 

ZELÂNDIA 
Redução da geração de resíduos 

6º IRLANDA Disseminação de carros elétricos no país. 
7º ALEMANHA Economia forte e estável com diversos projetos sustentáveis. 
8º DINAMARCA Economia forte e estável com diversos projetos sustentáveis. 
9º AUSTRÁLIA Diversas universidades com pesquisas na área da sustentabilidade. 
10º ÁUSTRIA Diversas universidades com pesquisas na área da sustentabilidade. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Sturk (2019). 

Nota-se, assim, que a sustentabilidade envolve diversos fatores, desde aspectos 

ambientais, econômicos e sociais. A Suécia, por exemplo, ocupou a primeira posição dos 

países mais sustentáveis em decorrência das inovações tecnológicas e da igualdade social e de 

gênero. Percebe-se, desse modo, que as ações sustentáveis têm um caráter multidimensional, 

indo além somente da preocupação com o meio ambiente. 

Neste contexto das ações sustentáveis, tem-se a AUP como destaque deste estudo, que 

além de proporcionar alimento e renda extra para a população pobre de zonas urbanas, é 

considerada um mecanismo para reduzir o impacto ambiental das cidades, com a reciclagem 

de resíduos, proteção da biodiversidade e do estímulo às economias regionais, reduzindo a 

dependência do mercado mundial de alimentos (SOUSA, 2019).  

De acordo com Alves e Oliveira (2020), os países desenvolvidos estão entre os que 

mais investigam e publicam estudos sobre o planejamento urbano da agricultura urbana e 

periurbana. Consequentemente, através das pesquisas, os países acabam engajados em 

projetos que tornam as suas cidades cada vez mais sustentáveis (STURK, 2019).  

 

3.1. A Agricultura Urbana e Periurbana no Brasil 

No Brasil, o cultivo de alimentos em áreas urbanas começou a ganhar destaque na 

segunda metade da década de 1990, considerando-se como instrumento de integração nos 

processos de desenvolvimento sustentável do ambiente. As práticas da agricultura urbana 

brasileira estão intimamente alicerçadas nas ações do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), que tem estabelecido ações para a criação de hortas nas escolas, 

quintais e centros comunitários (FERREIRA; CASTILHO, 2016). 
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A AUP no Brasil é um elemento importante na dinâmica das cidades e possui 

características multifuncionais que podem beneficiar os espaços urbanos. Em sua dimensão 

econômica, a agricultura urbana apresenta como uma alternativa de renda em uma cidade 

onde não há oportunidades salariais suficientes. Na dimensão social, a AUP se desenvolve de 

acordo com as possibilidades de ocupação do espaço urbano e conforme a legislação vigente 

(SAVIAN; BOFF; BOFF, 2021).  

No ano de 2017, a agricultura urbana brasileira passou a fazer parte, pela primeira vez, 

do Plano Safra 2017/2020. Diante disso, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário (SEAD) passou a ser responsável por estimular essa atividade 

produtiva nas cidades e a fortalecê-la a partir de novas ações. Entretanto, as produções podem 

variar de acordo com a localização e como ela é desenvolvida, pois são amplamente 

influenciadas pelos governos e políticas, e isso torna suas práticas e características bastante 

diferentes entre si, uma vez que a agricultura urbana está necessariamente ligada à realidade 

local, normalmente ao nível do município (ALVES; MOURA; SCHULTZ, 2019).  

Em diversos estados brasileiros as hortas urbanas comunitárias são destaque e fonte de 

renda de parte das comunidades envolvidas. Com o intuito de demonstrar a prática da AUP, 

selecionaram-se alguns projetos que se destacaram nos municípios: 

 Na cidade de Conchal-SP, no ano de 2011, a prefeitura inaugurou a Horta Comunitária 

USF Jardim Planalto “Maria Silva Batista Corrêa” (REDE DE MUNICÍPIOS 

POTENCIALMENTE SAUDÁVEIS, 2012). Atualmente o projeto continua ativo, 

beneficiando cerca de 130 pessoas de 16 famílias através dos alimentos que são produzidos 

e parte deles comercializados (AGROECOLOGIA EM REDE, 2022). 

 Na cidade de Curitiba-PR a prefeitura conseguiu implantar 100 hortas comunitárias em 

diversos bairros da cidade. Por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional as famílias foram capacitadas com orientação a respeito das práticas de cultivo, 

sendo fornecidos também insumos (CICLOVIVO, 2021). Os alimentos produzidos são 

destinados a alimentar as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, ao consumo 

próprio dos voluntariados, à venda (para a manutenção das hortas) e, também, a doações 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2020). 

 Na cidade de Sete Lagoas-MG há um projeto que em 2021 completa 39 anos de 

existência: o Projeto Hortas Comunitárias da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, que se 
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tornou referência nacional em decorrência de ações bem-sucedidas de política pública. Este 

projeto é considerado um verdadeiro exemplo de projeto sustentável, as hortas garantem 

renda e ocupação para cerca de 320 famílias, sendo, aproximadamente, 2.500 beneficiários 

indiretos. Os produtos são vendidos nas próprias hortas pelos produtores, nos sacolões e nos 

supermercados da cidade. No total são sete hortas na região que totaliza 24 km de plantio 

(COSTA, 2019). 

 

3.2 A Agricultura Urbana e Periurbana em Mato Grosso do Sul  

A AUP está presente em diversos países e regiões do Brasil e em Mato Grosso do Sul 

não é diferente. Uma das grandes atividades destaques do estado é o agronegócio, uma grande 

potência econômica da região. Mato Grosso do Sul é o 2º maior produtor de carne bovina do 

Brasil, 4º de milho e de cana de açúcar e o 5º maior produtor de soja em grão. A região vem 

desenvolvendo a agropecuária de forma eficiente, competitiva e sustentável 

(CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL, 2017). 

A valorização do agronegócio no estado também tem influenciado a agricultura dos 

menores produtores fazendo com que políticas públicas e programas do governo sejam 

destinados a eles. Em Campo Grande, por exemplo, em uma parceria com o Governo do 

Estado, com a Prefeitura e o Governo Federal, criou-se o Projeto Hortas Urbanas. Criado em 

2019 o projeto tinha o objetivo de implantar 200 hortas urbanas em Campo Grande até o final 

do ano de 2020. No entanto, devido à pandemia de COVID-19 que atingiu o mundo todo, 

ainda não foi possível a concretização dessa meta (AGRAER, 2019). 

Além disso, o Plano Municipal de Agricultura Urbana em Campo Grande elenca 

diversos objetivos em bases sustentáveis e ainda busca apoiar a comercialização de produtos 

derivados da agricultura urbana em diversos pontos da cidade, priorizando a venda direta do 

produtor. Outro objetivo observado é a articulação da produção urbana de alimentos com os 

programas institucionais de alimentação de escolas, creches, hospitais, asilos, centros de 

convivência e restaurantes populares (LEGISWEB, 2020). 

Observa-se, portanto, que em Mato Grosso do Sul, Campo Grande tem buscado 

alternativas, por meio do Projeto Hortas Urbanas, que possam auxiliar a produção de 

alimentos saudáveis de maneira sustentável, integrando toda a comunidade, onde cada um 

poderá contribuir com esforços para a geração de rendas e alimentos. De acordo com um 
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balanço da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural – AGRAER, desde o 

lançamento do projeto em 2019, já foram distribuídas 34 toneladas de composto orgânico, 26 

mil mudas de hortaliças, transporte de 1.500 toneladas de calcário e 1000 toneladas de adubo 

orgânico (AGRAER, 2019). 

 

Os quilombolas e a questão indígena em Mato Grosso do Sul 

Em se tratando de AUP em Mato Grosso do Sul torna-se fundamental analisar a 

questão indígena e quilombola na região, uma vez que o Estado é constituído por muitas 

aldeias indígenas e comunidades quilombolas, que, na maioria das vezes, são invisíveis 

perante as gestões de políticas públicas. Nesse contexto, Urquiza e Santos (2017) ressaltam 

que a situação dos quilombolas em MS, é historicamente marcada pela invisibilidade e 

expropriação de boa parte de seus territórios de uso tradicional. Os autores ainda destacam 

que são raras as pesquisas envolvendo essas comunidades, o que se observa na ausência de 

políticas públicas específicas nessas áreas.  

Nos últimos 15 anos, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA/MS tem implementado um processo de regularização fundiária das comunidades 

quilombolas de Mato Grosso do Sul. No entanto, em 2016, esse tema da regularização 

fundiária ganhou novos destaques, com a Medida Provisória 759/2016 (regularização 

fundiária urbana e rural), editada com a finalidade de modernizar a política agrária, a cargo do 

INCRA (URQUIZA; SANTOS, 2017). 

Além dos quilombolas, o Estado é marcado pela presença de comunidades indígenas. 

Mato Grosso do Sul é um estado indígena, não pelo volume de sua demografia, mas pela 

quantidade de povos indígenas que nele habitam e cultivam formas de vida próprias. No 

Estado, a população indígena soma 80.459 habitantes, presentes em 29 municípios, 

representados por 08 etnias: Guarani, Kaiowá, Terena, Kadwéu, Kinikinaw, Atikun, Ofaié e 

Guató (SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA, 2022).  

Nesse contexto das aldeias indígenas, ao se verificar as ações referentes à AUP 

destinadas a elas, constata-se um importante projeto desenvolvido pela Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (UFMS) juntamente com o governo do Estado, o projeto Agricultura 

Periurbana em Comunidades Tradicionais. Trata-se de uma ação lançada em 2018 que 

consiste na construção de hortas comunitárias agroecológicas, beneficiando os moradores de 
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diversas aldeias (MOTTA, 2018).  

De acordo com a publicação feita em dezembro de 2020 pela redação do Enfoque MS 

(2020), as comunidades indígenas que vivem em áreas urbanas, muitas vezes, enfrentam 

dificuldades para desenvolver atividades geradoras de renda e até para a subsistência. Assim, 

o projeto surgiu como forma de garantir essas duas questões com hortaliças para enriquecer a 

alimentação e produção a ser comercializada assegurando uma fonte de renda. A expectativa 

com esse projeto é que sejam elaboradas Políticas Públicas para os povos indígenas em 

contextos urbanos na capital e no interior do Estado.  

 

3.3 Agricultura Urbana e Periurbana na região de Dourados-MS 

Após o destaque do Projeto Hortas Urbanas desenvolvido em MS, este tópico passa a 

destacar as ações e legislações que tratam da AUP na região de Dourados - MS. Com o intuito 

de obter informações a respeito desse assunto, realizou-se uma entrevista semiestruturada com 

o responsável pelo setor de Produção da Prefeitura de Dourados no dia 29 de outubro de 

2021.  

A técnica da AUP articula programas e legislações com o objetivo de gerar renda à 

população local e tornar a cidade mais sustentável. Em Dourados, tem-se o Plano Diretor 

instituído pela Lei Complementar nº 72 de 30 de dezembro de 2013. Nele estão previstos 

diversos objetivos com o intuito de promover o desenvolvimento sustentável do município 

juntamente com a melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2003). Também, há 

a Lei Verde na cidade de Dourados, criada pela Lei Complementar nº 055 de 19 de dezembro 

de 2002. Ela instituiu a Política Municipal de Meio Ambiente, regulando a ação do Poder 

Público Municipal com os cidadãos e instituições públicas e privadas na preservação, 

conservação, defesa, melhoria, recuperação, uso sustentado dos recursos naturais e controle 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado (BRASIL, 2002).  

Analisando-se, inicialmente, a legislação vigente no município de Dourados - MS tem-

se a Lei nº 4.133 de 16 de novembro de 2017 que institui o Programa de Hortas 

Agroecológicas Comunitárias e Educativas no âmbito do Município de Dourados. As hortas 

de que trata o programa receberão orientações técnicas da Secretaria Municipal da Agricultura 

Familiar para que seja disseminada a importância da produção orgânica e da alimentação 

saudável. Conforme as informações obtidas junto à Prefeitura, atualmente a Secretaria de 
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Dourados trabalha por meio de demandas, ou seja, o produtor que desejar acessar os 

benefícios e orientações ofertados pela Prefeitura, devem realizar um processo de 

cadastramento (PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS, 2021).  

Segundo as informações adquiridas, no ano de 2021 foram cadastrados e atendidos 

pela Secretaria um total de 65 produtores (na região urbana e periurbana de Dourados) e 

algumas instituições envolvidas na AUP, que atuam especialmente na produção de mandioca, 

hortaliças e frutíferas. Consta ainda, 15 horticulturas não cadastradas pela Secretaria. Muitas 

delas já dispõem de estrutura própria para o desenvolvimento de suas atividades, dispensando 

o atendimento direto da Secretaria. Do total de 80 produtores na região, 65 encontram-se na 

área urbana (81%), enquanto que 15 deles (19%) localizam-se na região periurbana de 

Dourados (PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS, 2021). 

Em relação ao mapeamento das regiões de produção, a quantidade de alimentos 

produzidos bem como sua destinação, a Prefeitura ainda não dispõe desses dados. Essa 

ausência de informação será sanada em 2022 por meio do levantamento de Dados de 

Produção a ser realizado pela Prefeitura, pois serão utilizados na definição de novas políticas 

públicas de incentivo à AUP em Dourados (PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS, 

2021).  

Em relação aos projetos e apoio que a Prefeitura disponibiliza aos produtores da 

região, destacam-se: apoio mecanizado em operações de preparo do solo e canteiros e apoio 

logístico no transporte de corretivos de solo e adubos orgânicos, com veículos e recursos 

humanos do Município. Neste caso, destaca-se o transporte e distribuição gratuita de 

maravalha, que se trata de um resíduo de podas de árvores da cidade, após a trituração e o 

processo de decomposição. Esse material encontra-se depositado num EcoPonto localizado no 

Viveiro Municipal de Mudas da cidade no bairro Parque das Nações I.  

Além disso, a Prefeitura oferece acompanhamento e orientação técnica aos produtores 

urbanos e periurbanos da região de Dourados, além de instituições e entidades filantrópicas 

que desenvolvem trabalhos de Hortas Educativas. Também são ofertados subsídios parciais de 

insumos agrícolas como sementes, mudas e adubos. Todos esses benefícios oferecidos aos 

produtores da região são disponibilizados após o cadastro junto à Prefeitura bem como o 

preenchimento de um requerimento de formalização da demanda, informando qual apoio 

necessita.   
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Além dessas ações, Dourados também tem sido destaque na produção do maracujá. 

Recentemente, em julho de 2021, com apoio da Embrapa Agropecuária Oeste, a Prefeitura 

realizou a capacitação técnica dos produtores. Estabeleceu-se um plano de trabalho para 

diversas culturas e o maracujá foi o produto a dar início neste projeto, isso porque a fruta 

possui ciclo curto, é rentável em pequenas áreas e possui mercado consumidor para atender. 

Há 12 produtores com uma média de 200 plantas cada, totalizando 40 kg por planta. Em 

alguns meses a produção já alcançou 8 mil kg e o mercado consumidor são empresas de 

polpas, mercados e frutarias (EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE, 2021).  

Outro importante recurso aos produtores da região de Dourados ocorre por meio da 

comercialização dos produtos em feiras livres. A cidade dispõe de sete feiras distribuídas em 

seis regiões, sendo duas delas exclusivamente para a comercialização de produtos 

Agroecológicos.  

É possível observar, portanto, que a AUP na região de Dourados vem ganhando 

destaque e apoio em diversas ações da Prefeitura. Todos os projetos visam à implementação 

dos objetivos propostos no Plano Diretor do município bem como nas ações elencadas no 

Programa de Hortas Agroecológicas de Dourados.  

 

A Rede Integrada de Hortas Urbanas (RIHU) e os projetos desenvolvidos nas aldeias 

indígenas de Dourados-MS 

Na cidade de Dourados, além do suporte técnico oferecido pela Prefeitura aos 

produtores locais, conforme destacado no tópico anterior, tem-se presente um importante 

movimento de incentivo à AUP: a Rede Integrada de Hortas Urbanas – RIHU. Trata-se de um 

projeto que tem suas ações pautadas em três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU: ODS 2 – Erradicar a fome (por meio de ações que visam à segurança alimentar); ODS 

3 – Boa saúde e bem-estar (através da hortaterapia) e ODS 11 – Cidades e Comunidades 

Sustentáveis (com a Entrega Carbono Zero, onde os produtos são entregues utilizando-se 

bicicletas) (RIHU, 2021).  

Esse movimento social é formado por pessoas de diferentes áreas do conhecimento 

que atuam em funções definidas. A RIHU surgiu a partir da apresentação em um simpósio de 

biodiversidade na Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, tendo como referência 

o modelo CSA – Comunidade que Sustenta a Agricultura. O movimento tem sido destaque na 
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cidade e em setembro de 2021 foi indicada ao Prêmio Coração Verde na Câmara Municipal 

de Dourados (CARBONARI, 2021). 

Os integrantes são divididos em quatro papeis distintos: a) Guerreiros e Guerreiras que 

são aquelas pessoas voluntárias que seguem as diretrizes do desenvolvimento sustentável e da 

economia solidária, participando dos mutirões de preparação do solo e semeadura; b) 

Conselheiros que são os pesquisadores e voluntários ligados às universidades e que 

contribuem com orientações e tecnologias; c) Guardiões que são aqueles que cuidam 

diariamente das hortas e, ao final do processo, são beneficiados com a renda gerada na 

comercialização, suficiente para complementar a renda familiar e d) Arcanjos que são os 

responsáveis pela divulgação do cardápio de hortaliças nas redes sociais, negociação com os 

clientes e distribuição dos produtos. Importante destacar que as entregas são realizadas com o 

uso somente de bicicletas, como forma de incentivar o desenvolvimento sustentável através 

de um veículo com zero emissão de carbono na atmosfera (CARBONARI, 2021). 

As ações da Rede incluem mutirões que vão desde o preparo da terra até a distribuição 

de hortaliças. Para a produção e complemento de renda das famílias a RIHU busca utilizar 

espaços urbanos (Figura 2) como terrenos baldios, locais abandonados ou residência de 

voluntários (CARBONARI, 2021).  

Figura 2 - Localização das hortas da RIHU em Dourados-MS 

 
Fonte: Elaborado por Soares Filho, 2022. 
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Para obter informações referentes às hortas da RIHU em Dourados, realizaram-se 

visitas em duas delas: Horta Dádiva de Deus e Canto de Pacha. O que se observou em todos 

os locais visitados é que a criação e manutenção das hortas urbanas dependem de recursos 

doados e do incentivo da população local, não tendo qualquer vínculo ou apoio da Prefeitura 

de Dourados. 

Verificou-se, ainda, que a estrutura das hortas é precária e uma delas, a Horta Ossain, 

encontra-se desativada. Quanto à quantidade de alimentos produzidos, não há um controle, 

mas toda a produção é destinada ao consumo próprio dos voluntariados, à venda (para a 

manutenção das hortas) e, também, voltada para doações.  

Numa análise empírica, foram levantadas informações dos guardiões das hortas que 

comunicaram uma falta de maior visibilidade da sociedade em relação à agricultura urbana e a 

criação de políticas públicas para a produção de alimentos em terrenos ociosos. Há, assim, a 

necessidade em investir na educação ambiental e na divulgação da importância das hortas 

urbanas para que a população possa participar e apoiar o movimento RIHU.  

Além da RIHU, outra importante ação desenvolvida na cidade de Dourados é o Fórum 

Municipal Áreas Verdes e Qualidade de Vida.  Foi criado em 2019 como iniciativa da 

sociedade civil organizada para mobilizar os douradenses sobre a importância da 

revitalização, manutenção e preservação de parques e praças da cidade. Em decorrência da 

pandemia de Covid-19 as atividades presenciais foram suspensas e, assim, o fórum realizou 

suas ações no formato digital por meio de lives. (O PROGRESSO, 2020).  

Outras ações desenvolvidas em Dourados referentes à agricultura urbana encontram-se 

nas aldeias indígenas da região. Num estudo realizado por Gonçalves (2021) sobre os 

sistemas agroflorestais nessas comunidades, observou-se a atuação dos indígenas ao iniciar 

uma feira agroecológica no ano de 2019. Este estudo destacou que na Reserva Indígena de 

Dourados, as Aldeias Jaguapirú e Bororó contam com aproximadamente 2.700 famílias e 230 

agricultores indígenas. 

Outra ação de destaque na Aldeia Bororó, por exemplo, foi realizada pelo Instituto de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento – IMAD juntamente com a UFGD, IMAM, EMBRAPA, 

RIHU, APOMS (Associação de Produtores Orgânicos do MS), que desenvolveram um 

projeto para apoiar cerca de 20 famílias, transformando um pasto de braquiária num sistema 

agroflorestal biodiverso (RAMOS, 2021).  
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É possível observar, portanto, que a AUP em Dourados é uma atividade 

multifuncional que vem sendo desenvolvida não somente com o apoio da Prefeitura e do 

Governo do Estado, mas, também, por meio de movimento da sociedade civil, como é o caso 

da RIHU. As ações buscam promover além da educação ambiental, a conscientização da 

população sobre a importância da segurança alimentar e equidade social com a 

complementação de rendas familiares que a AUP proporciona aos envolvidos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho enfatizou-se a Agricultura Urbana e Periurbana como uma alternativa 

para atender as necessidades alimentares da população e ainda complementar a renda de 

muitas famílias com a criação de oportunidades de emprego. Diversos estudos apresentados 

no decorrer desta pesquisa consideram a AUP como uma ferramenta multidimensional que 

contribui com a segurança alimentar, qualidade do meio ambiente, paisagem urbana, 

integração social e desenvolvimento da economia. 

Como forma de demonstrar as ações referentes à AUP no Estado de Mato Grosso do 

Sul a pesquisa evidenciou alguns projetos nas aldeias indígenas que fazem parte de obras do 

governo do Estado, atingindo a capital e alguns municípios do interior, como o projeto 

Agricultura Periurbana em Comunidades Tradicionais. Além disso, visando destacar a AUP 

na cidade de Dourados constatou-se que diversos produtores urbanos possuem cadastro na 

Prefeitura, recebendo insumos e suporte técnico para a continuidade de suas hortas na 

cidade de Dourados.  

Destaquem-se alguns projetos desenvolvidos na região como a Rede Integrada de 

Hortas Urbanas - RIHU e as ações realizadas nas aldeias indígenas Bororó e Jaguapiru. Foi 

possível observar que a RIHU é um importante movimento que, através de recursos doados 

pela população e com o trabalho de voluntários, busca criar e manter hortas urbanas, 

proporcionando uma variedade de alimentos que são doados e parte deles comercializados. 

Percebeu-se que nestas hortas não há incentivo ou recursos da Prefeitura, sendo todo o 

projeto mantido pela população local.  

Apesar da AUP ser fundamental para a segurança alimentar e para o 

desenvolvimento de locais sustentáveis, notou-se que ainda falta interesse da sociedade em 

contribuir com as ações na região de Dourados. Tanto que uma das hortas da RIHU se 
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encontra desativada. Os voluntários que nelas trabalham enfatizaram a necessidade de maior 

participação da comunidade e a importância de políticas públicas que possam incrementar e 

beneficiar as atividades da AUP.  

Nesse sentido, o principal desafio é formular políticas públicas e estratégias de 

desenvolvimento sustentável das cidades que possam solucionar as limitações relacionadas às 

práticas da AUP. Para isso, o interesse das comunidades e a participação ativa dos governos 

locais tornam-se imprescindíveis. 

O resultado deste artigo pode colaborar com políticas públicas ou projetos 

direcionados ao desenvolvimento sustentável das cidades, utilizando-se, principalmente, a 

AUP como ferramenta. Uma das limitações encontradas foi buscar fontes primárias devido ao 

período de pandemia ocasionado pela COVID-19. Assim, a localização e análise in loco das 

hortas urbanas tornou-se restrita.  

A partir da elaboração desta pesquisa, sugere-se como trabalhos futuros a realização 

de estudos mais aprofundados sobre a AUP e sua influência no desenvolvimento das políticas 

públicas voltadas à sustentabilidade das cidades. 
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