
Agricultura Urbana e Periurbana: estudo de caso em Diadema - SP

Introdução: A relevância da agricultura urbana e periurbana para as metrópoles tem sido

amplamente destacada na literatura no que tange aos seus benefícios ambientais, sociais e

econômicos. No Brasil essa atividade ganhou mais relevância a partir dos anos 2000,

principalmente devido ao incentivo de políticas públicas de âmbito federal e municipal.

Porém, a despeito do fomento por meio de recursos financeiros e políticas públicas para a

promoção da prática, são poucos os municípios que conseguiram incentivá-la em seu

território. Nesse sentido, Diadema pode ser considerada um caso bem sucedido: o município

mantém um programa relacionado à agricultura urbana desde 2003 e, segundo dados oficiais,

possui atualmente 55 hortas urbanas. Objetivo: Realizar uma avaliação da implementação do

Programa de Agricultura Urbana no município de Diadema, buscando compreender quais os

fatores que facilitaram ou dificultaram o cumprimento das metas e objetivos do referido

programa, com enfoque nos condicionantes sociais, institucionais e políticos dos resultados.

Metodologia: Inicialmente incluiu a revisão bibliográfica sobre as características da

agricultura urbana e periurbana, o levantamento teórico e metodológico da análise de

implementação de políticas públicas, a análise documental da legislação municipal e

entrevista com as gestoras do Programa de Agricultura Urbana de Diadema.
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