
PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA



CONTEXTUALIZAÇÃO
O Art. 90 da Lei n. 341, de 4 de dezembro de 2018, que Instituiu o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Campo Grande (PDDUA), prevê o Plano
Municipal de Agricultura Urbana.

Implantação do Projeto de Lei “Programa Municipal de Agricultura Urbana de
Campo Grande- MS e dá outras providências”, para atender o PDDUA.

Órgão Gestor do Programa:
• SEDESC

Parceiros:
• PLANURB;
• SEMADUR;
• OUTROS.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa Municipal de
Agricultura Urbana promoverá:
• produção;
• o agroextrativismo sustentável;
• a coleta;
• a transformação;
• prestação de serviços.
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Gerar produtos voltados ao
consumo próprio:
• trocas;
• doações ;
• comercialização;
• aproveitando e reaproveitando.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
As práticas agroecológicas em meio urbano deverão contemplar:
• a melhoria das condições nutricionais e de saúde, de lazer, de saneamento;
• interação comunitária, educação ambiental e patrimonial;
• função social do uso do solo, geração de emprego e renda;
• melhoria urbanística da cidade e sustentabilidade.
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
• Campo Grande possui 98, 66% da população considerada como urbana (1,34% da

população vivendo em áreas rurais).
• Mato Grosso do Sul produz apenas 31% das hortaliças que consume, importando o

restante de outros estados da federação ( SEMAGRO, 2015).
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AGRICULTURA URBANA
• Atividades relacionadas à produção de alimentos e conservação dos recursos naturais

dentro dos centros urbanos ou em suas respectivas periferias surgindo como
estratégia efetiva de fornecimento de alimentos, geração de empregos, contribuindo
para a segurança alimentar e nutricional dos habitantes das cidades.
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HORTAS URBANAS
• São responsáveis por entre 15% e 20% de todo o alimento produzido no mundo e

reúnem, atualmente, em torno de 800 milhões de agricultores urbanos no mundo,
boa parte deles profissionais ( Estado do Mundo – Inovações que Nutrem o Planeta,
da Worldwatch Institute (WWI), instituto de pesquisa sobre questões ambientais,
2011.
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LOCAL PARA IMPLANTAÇÃO DAS HORTAS

Área com 
boa 

ventilação

Área exposta ao 
sol (ao menos 4 

a 6 horas diárias)

Área não sujeita 
a alagamentos e 
encharcamentos 

Local não tão 
próximo de 
árvores para 

evitar a 
competição por 

nutrientes do 
solo e o 

sombreamento 

Proximidade de 
água para 
irrigação
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ESPAÇOS PARA  PRODUÇÃO DE  ALIMENTOS
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Terrenos / áreas públicasCoberturas de prédios e casasQuintais / varanda / janelas
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FORMAS DE PLANTIO
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Canteiros no chão ou elevados

Vasos

Hidropônicos
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BENEFÍCIOS ECONÔMICOS
• Proporciona novas atividades profissionais e alternativas de renda, bem como o 

favorecimento das economias locais;
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BENEFÍCIOS SOCIOCULTURAIS
• Possibilita atividades culturais, educacionais e de lazer;
• Aproxima o consumidor dos processos que envolvem a produção orgânica de

alimentos;
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BENEFÍCIOS AMBIENTAIS
• Permite a redução no consumo de energia na produção e no transporte de

alimentos;
• Favorece a implantação de espaços verdes dentro da cidade;
• Ocasiona o reaproveitamento dos resíduos orgânicos.
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OUTROS BENEFÍCIOS
• Reduz as ilhas de calor;
• Melhora a qualidade do Ar;
• Diminui o risco de inundações;
• Promove maior biodiversidade;
• Estimula a convivência entre usuários e vizinhos;
• Integração com a natureza, etc.
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O Plano Municipal de Agricultura Urbana tem
como objetivo viabilizar formas de
desenvolvimento sustentáveis tendo como
diretrizes:

Art.90. ( Seção II da Agricultura Urbana do PDDUA)



DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA URBANA

I- incentivar o plantio e a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros;

II- fortalecer a agricultura familiar e a segurança alimentar , bem como a
certificação de produtos, com vistas a inclusão econômica, produtiva e social no
meio urbano;

III- promover a produção sustentável;

IV- contribuir para o desenvolvimento sustentável de comunidades tradicionais.
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O PROGRAMA SERÁ ESTRUTURADO POR 2 PROJETOS:
Projeto Hortas Urbanas:
Hortaliças e ervas medicinais (espaços públicos e privados):

• Escolas, EMEI;
• Institutos Públicos;
• Comunidades carentes, etc.

Projeto Agricultura Agroecológica
Unidades de produção agroecológicas:

• Produtos orgânicos;
• Núcleos agroecológicos.
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IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO AGROECOLÓGICO

Implantação de cada Núcleo Agroecológico por meio de chamamento público e
mediante a realização de contrato de Concessão de Direito Real de Uso Gratuito de
Bem Público;

Período de 36 (trinta e seis) meses, renovável a critério da Administração (cunho
intransferível e declarado extinto caso se comprove que outrem , explore ou utilize a
área ou seja dada destinação diversa da estabelecida no contrato);

Serão destinadas áreas públicas municipais, mediante critério do Poder Executivo
Municipal, consideradas apropriadas para a implantação do Programa Municipal de
Agricultura Urbana, observada a legislação vigente.
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PRINCÍPIOS DA AGRICULTURA URBANA
I - desenvolver tecnologias sociais de base agroecológica promovendo a Agricultura Urbana;
Il - promover a utilização de recursos naturais com manejo ecologicamente sustentável;
III - incentivar o plantio e a comercialização de produtos de base agroecológica;
IV - incentivar a agricultura familiar e associativismo ou cooperativismo comunitário,
principalmente considerando a participação de famílias em situação de vulnerabilidade social;
V - fortalecer a agricultura familiar e a segurança alimentar, bem como a certificação de produtos
da agricultura urbana;
VI - incentivar o cultivo de hortas urbanas em espaços públicos, comunitários ou residenciais;
VII - manter cultivados, livres de agentes patogênicos ou vetores de doenças;
VIII - promover a educação ambiental, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da
população urbana e para a sustentabilidade da cidade;
IX - apoiar as pesquisas científicas, a sistematização de saberes e experiências populares, as
metodologias de trabalho e o desenvolvimento de tecnologias aplicadas aos sistemas
agroecológicos.
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FORMAS DE IMPLANTAÇÃO DO  PROGRAMA

I – Demanda social espontânea;

II – Demanda Institucional:
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

I - Com entidades privadas que desempenhem serviços de utilidade pública;

II - Com a União, Estados, Municípios, cooperativas de trabalho, assim como com
entidades nacionais e estrangeiras.

As entidades privadas referidas neste artigo deverão comprovar experiência em projetos
de políticas públicas e conhecimentos técnico-científicos em processos de capacitação
em ações de interesse do Programa.
Os convênios poderão ser firmados com fins de apoio em infraestrutura, ações de
assistência técnica, educação permanente, organização de processos de trabalho,
produção e fornecimento de sementes, mudas e insumos.
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A avaliação e monitoramento do Programa Municipal de Agricultura Urbana serão
realizados pelo órgão gestor e pressupõem a identificação, seleção, cálculo e análise de
indicadores que demonstrem seus efeitos nas questões ambientais, nutricionais, sociais e
econômicas.

Os recursos materiais e financeiros necessários para a execução do Programa Municipal
de Agricultura Urbana correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia – SEDESC,
suplementadas se necessário.
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
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LOCAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA AGRICULTURA URBANA 
(PDDUA)

• As Hortas Urbanas deverão ser criadas nas áreas autorizadas pela Lei Complementar n.
341, de 4 de dezembro de 2018, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de
Campo Grande (PDDUA), conforme disposto em seu Anexo 24 (vinte e quatro), sendo
exceção apenas as implementadas em áreas públicas que não tenham fins econômicos.

• Hortas Urbanas implantadas e em fase de implantação até o dia 31 de julho de 2019, um
dia antes do início da vigência da Lei Complementar n. 341, de 4 de dezembro de 2018,
serão incorporadas ao projeto, independentemente de sua localização.

• A comprovação de conformidade quanto ao parágrafo anterior será realizada por meio da
verificação do respectivo cadastro existente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e de Ciência e Tecnologia – SEDESC até 31 de julho de 2019.
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LOCAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA AGRICULTURA URBANA 
(PDDUA)
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PROJETOS DE SUCESSO NO BRASIL
A experiência de Belo Horizonte (MG)
Modelo de Horta Urbana faz alimentos chegarem mais frescos ao consumidor e barateia
custo de transporte.
Levantamento feito em 2013 por Luísa Melgaço Ferreira, da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), mostrou que a Região Metropolitana de BH tinha 2056 hortas
urbanas naquele ano ( Brasil de fato, 28 de Março de 2018).
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PROJETOS DE SUCESSO NO BRASIL

A experiência do Rio de Janeiro (RJ)
O programa Hortas Cariocas. O projeto da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente está presente em 30 comunidades e na Rede Municipal de Ensino do
Rio de Janeiro. Baseado em comunidades e escolas, o Hortas gera empregos
diretos entre os moradores e pessoas ligadas as escolas, que em sistema de
parceria, cuidam plantação.

Parte do que é produzido é dividido entre as escolas e creches Municipais
próximas, para o reforço da alimentação, fica disponível às famílias em risco
social indicadas pelas associações de moradores e o restante é comercializado e
o lucro fica com os parceiros e parte dele é reinvestido.
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PROJETOS DE SUCESSO NO BRASIL

A experiência de Teresina (PI)
O projeto integrado Hortas do Dirceu tem como eixo central a valorização dos 4,5 km
de hortas comunitárias do Grande Dirceu, em Teresina, através de sua reconexão ao
espaço urbano por meio da intervenção na mobilidade e na qualidade do meio
ambiente.
O Projeto Urbanístico das Hortas do Direceu, recebeu o Prêmio "Ciudad para las

Personas" do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, na categoria
Mobilidade sustentável.
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OBRIGADO!
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