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Resiliência climática e melhor 
gestão da água nos cafezais
do Espírito Santo

Segundo as estatísticas da Organização Internacional do 
Café, o Brasil foi responsável por 36% da produção de café 
no mundo em 2019 (ICO, 2019)1. Como resultado do aumento 
das temperaturas e das mudanças na precipitação, a irrigação 
é considerada uma das respostas adaptativas mais impor-
tantes para as regiões cafeeiras  (Pham, Y., Reardon-Smith, 
K., Mushtaq, S. et al, 2019)2. 

Esse é o contexto em que a Agrosmart, startup de agricultura 
digital que apoia a tomada de decisão no campo, está inserida.  

O foco da solução é oferecer informações climáticas diárias 
e precisas para melhorar o manejo da lavoura. Isso só é pos-
sível graças a um pacote formado por um pluviômetro digital, 
sensores de umidade de solo e estações meteorológicas situ-
adas em um raio próximo às 10 propriedades que configu- 
ram o grupo ‘piloto’, no município de Linhares, Espírito Santo.  

A orientação de ‘quando’ e do ‘quanto’ irrigar os cafezais é 
disponibilizada diretamente por meio de alertas diários 
enviados pelo WhatsApp. Dentre os ganhos já identificados, 
a Agrosmart destaca não apenas a economia substancial de 
água e energia, mas também o aumento da produtividade e 
da qualidade dos grãos.

Com a convicção de que os processos são tão importantes 
quanto os resultados, a Agrosmart atua num processo contí- 
nuo de orientação, manutenção e monitoramento dos agricul-
tores atendidos. Por meio de uma plataforma Web, a empresa 
acompanha a evolução da irrigação dos produtores ao lon-
go do tempo. A iniciativa contribui enquanto medida de adap-
tação às mudanças do clima ao otimizar o uso da água para 
irrigação, sobretudo em contextos em que as alterações no 
regime de chuvas podem levar a maiores períodos de estia-
gem.

Linhares - Espírito Santo

ICO (2019b) International Coffee Organization Statistics. Int Coffee Organ. http://www.ico.org/trade_statistics.asp.
Acesso em 07/04/2022.

2. Pham, Y., Reardon-Smith, K., Mushtaq, S. et al. The impact of climate change and variability on coffee production:
a systematic review. Climatic Change 156, 609–630 (2019). https://doi.org/10.1007/s10584-019-02538-y 

Agrosmart
agrosmart.com.br
Andressa Piccin
andressa.piccin@agrosmart.com.br
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Destaques da iniciativa
 
Indicadores de resultados: Alguns dos principais resultados 
alcançados durante 15 semanas de implantação foram a re-
dução de mais de 70% de água na irrigação (19.5 mi de litros 
economizados), mais de 70% em economia de energia elétri-
ca, 178h/produtor economizada. 

Arranjo multistakeholder para viabilizar a implementação: 
Nessa iniciativa estão envolvidas a Agrosmart, desenvolvedo-
ra da tecnologia, uma fundação internacional, executora de 
recursos que atua em projetos de impacto social ao redor do 
mundo, e uma empresa multinacional do setor de alimentos, 
idealizadora e financiadora da iniciativa, buscando adaptação 
às mudanças climáticas em sua cadeia de valor. 

Referência de acompanhamento de indicadores ESG para 
grandes empresas: É referência para outras empresas do 
setor alimentício que buscam ampliar a produção, desenvolver 
fornecedores e garantir os padrões de sustentabilidade desde 
o início de sua cadeia de valor. 

Ficha Técnica
 
Iniciativa: Irrigação inteligente e melhor gestão da água
Organização: Agrosmart
Localização: Linhares, Espírito Santo

• É referência para outras empresas do setor alimentício que 
buscam ampliar a produção, desenvolver fornecedores e ga-
rantir os padrões de ESG desde o início de sua cadeia de valor.

Legenda fotos: Florada homogênea, encontrada em todas as propriedades atendidas pela plataforma Agrosmart.
Registro de agosto/2021 Fonte: Reginaldo Oliveira, HRNS (2021).

Agrosmart
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Agricultura urbana
na metrópole paulista:
a experiência do coletivo
Mulheres do GAU 

Na várzea do Rio Tietê em São Miguel Paulista, zona leste de 
São Paulo, o coletivo Mulheres do GAU (Grupo de Agricultu-
ra Urbana) foi formado em 2014. O coletivo é composto por 
mulheres imigrantes nordestinas que trabalham como agricul-
toras no Viveiro Escola União de Vila Nova, onde se inicia a 
história do grupo.

De um histórico de lutas por movimentos de moradia, da cria-
ção de um projeto de urbanização junto à Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU), passando por reivindicações dos moradores para im-
plantação de áreas verdes para uso comunitário, as Mulheres 
do GAU viram na área destinada ao Viveiro Escola uma oportu-
nidade de trabalhar com a terra e gerar renda para a comunida-
de. Atualmente com 9 integrantes, o coletivo se divide em duas 
frentes: a horta e a cozinha, em um trabalho que permeia a a- 

gricultura urbana, educação ambiental e alimentação saudável.   

Com a horta, produzem uma diversidade grande de alimen-
tos dentre hortaliças, frutas e PANC (Plantas Alimentícias Não 
Convencionais) que são utilizados na própria cozinha, mas 
também em ações solidárias junto a organizações do entorno, 
como instrumento de garantia da segurança alimentar para 
as comunidades vulneráveis. Com a cozinha, o grupo também 
tem expandido sua atuação na comercialização de alimentos 
preparados e na prestação de serviços alimentícios para even-
tos.As oficinas são outro ponto forte do projeto, onde promo-
vem diversas discussões e atividades práticas que permeiam 
a alimentação saudável, manejo agroflorestal das hortas, bio-
construção, empreendedorismo e negócios sociais, gestão 
comunitária, saúde e bem-estar físico, dentre outras.

São Miguel Paulista 
Zona leste de São Paulo

Mulheres do GAU
facebook.com/mulheresdogau
Vilma Martins
mulheresdogau.sp@gmail.com
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Destaques da iniciativa
 
Protagonismo feminino: Construído e autogerido por mulheres, 
o coletivo tem apoiado na geração de renda, na educação am-
biental nas escolas e no resgate de uma alimentação saudável. 

Espaços verdes na cidade: Em meio às construções, as Mu- 
lheres do GAU desempenham um papel relevante no intuito 
de evidenciar a importância de espaços verdes no ambiente 
urbano e periférico, do contato com a terra e a produção de 
alimentos.

Ficha Técnica
 
Organização: Mulheres do GAU 
Localização: São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo

Fotografias: Fellipe Abreu.

Pelas práticas agroecológicas que desenvolvem, pela im-
portância da manutenção de espaços verdes na cidade, pro-
duzindo alimento e conhecimento e gerando renda para a co-
munidade, o coletivo Mulheres do GAU é uma iniciativa que 
apoia a redução da vulnerabilidade e exposição às mudanças 
climáticas. Suas integrantes promovem uma agricultura mais 
resiliente e conectada a segurança alimentar e redução das 
desigualdades, inclusive a partir da valorização das PANC.

Mulheres do GAU
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Células de Consumidores
Responsáveis: a formação
de uma rede de cidadania
agroalimentar na Grande
Florianópolis 
As Células de Consumidores Responsáveis (CCRs) são uma ini-
ciativa do Laboratório de Comercialização da Agricultura Fami- 
liar da Universidade Federal de Santa Catarina (LACAF/UFSC), 
iniciativa lançada em 2017 por meio de um projeto de extensão 
universitária. As CCRs foram criadas com o objetivo de ampliar 
o acesso a mercados para agricultores familiares. Tais células 
são compostas por grupos de consumidores que se reúnem em 
um ponto de partilha (local de trabalho, escola) para receber os 
alimentos que são produzidos, selecionados e transportados 
por grupos de agricultores a partir da demanda organizada. 

Para organizar essa demanda, as CCRs utilizam um formato 
interessante de venda direta por pedido antecipado em que, 
mediante pagamento antecipado e realizado periodicamente, 
os consumidores adquirem cestas de produtos com oferta de 
uma diversidade mínima de alimentos e peso fixo. Esse for-
mato possibilita um melhor planejamento da produção, oferta 

de alimentos conforme a sazonalidade, diminuição de poten-
ciais prejuízos e maior segurança ao agricultor. Outro ponto 
importante dessa tecnologia social, que auxilia no bom fun-
cionamento da CCR, é a elaboração coletiva de um Termo de 
Responsabilidades Compartilhadas, adaptado para cada célu-
la, em que são elaborados acordos entre agricultores e consu- 
midores para benefício mútuo e responsabilização parte a parte. 

Atualmente, já são 13 células que atendem aproximadamente 
500 famílias de consumidores, os quais são abastecidos por 
6 grupos de agricultores familiares (aproximadamente 65 
famílias) de diferentes municípios de Santa Catarina, confor-
mando um cinturão verde agroecológico ao redor da Grande 
Florianópolis. Dados do LACAF de junho de 2021 apontam que 
foram comercializadas, em um mês, 2.626 cestas (pequenas 
e grandes), o que totaliza 12.901,50 kg de alimentos orgânicos 
que geraram um faturamento de R$ 80.778 para os 6 grupos 
de agricultores ecológicos certificados pela Rede Ecovida. 

Florianópolis - Santa Catarina

LACAF
lacaf.paginas.ufsc.br
Estevan Muñoz
estevanpmunoz@gmail.com
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Destaques da iniciativa
 
Compartilhamento de riscos: A iniciativa contribui no compar-
tilhamento de riscos e redução de vulnerabilidades climáticas, 
na medida em que potenciais perdas e quebras na produção 
por conta de eventos climáticos extremos são compartilha-
das pelos consumidores, gerando menor risco econômico 
derivado dessas ocorrências. Além disso, a iniciativa favorece 
a produção de alimentos de acordo com a sazonalidade, res-
peitando o ciclo natural das culturas, evitando perdas e maior 
implementação de insumos para produzir alimentos fora de 
época. 

Papel social da universidade: A iniciativa configura-se como 
uma tecnologia social e chama atenção em relação ao arranjo 
de governança com envolvimento da universidade, por meio 
de projetos de extensão com alunos, que realizam a gestão 

da iniciativa, além de capacitações e cartilhas relacionadas ao 
planejamento da produção. 

Potencial de replicação: Cada célula tem sua dinâmica e acor-
dos próprios estabelecidos entre produtores e consumidores. 
Os acordos podem ser dos mais variados; há CCRs que che-
garam a criar um fundo para pagamento de férias de agricul-
tores.

Ficha Técnica
 
Iniciativa: Células de Consumidores Responsáveis 
Organização: Laboratório de Comercialização da Agricultura 
Familiar - Universidade Federal de Santa Catarina
(LACAF/UFSC) 
Localização: Florianópolis/SC e municípios do entorno

Fotografias: Banco de dados do LACAF/UFSC.

LACAF
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Sistema de Plantio Direto
de Hortaliças (SPDH) como
método de enfrentamento
aos efeitos climáticos
na produção de alimentos 
O cenário da produção de hortaliças no Brasil segue o sistema 
convencional de produção, com base técnica no monocultivo 
associado à excessiva movimentação do solo, na utilização in-
discriminada de fertilizantes químicos e de agrotóxicos. Esse 
contexto tem gerado acentuada degradação e perda de solo, 
redução na disponibilidade e qualidade dos alimentos, na con-
taminação dos recursos naturais e na qualidade de vida no 
campo. 

A partir dessas dificuldades, a Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), órgão 
de extensão e pesquisa agropecuária do estado, iniciou uma 
busca de soluções que pudessem levar a outro caminho, que 
diminuísse os impactos ambientais, os custos de produção e 
a dependência do agricultor em relação aos fatores externos 
da propriedade. Nesse contexto, surge o Sistema de Plantio 
Direto de Hortaliças (SPDH), que tem como objetivo principal 

a promoção da saúde das plantas. Uma de suas bases é a 
promoção do conforto das plantas no ambiente de cultivo, re-
duzindo os estresses climáticos e de manejo. Para tanto, é 
fundamental a manutenção de cobertura permanente do solo 
com palhada e/ou vegetação nas áreas de cultivo. 

O trabalho com o SPDH desenvolvido nas comunidades tem 
início com a criação de Lavouras de Estudo - LE, que são áreas 
de plantio comerciais a serem conduzidas sob os princípios do 
SPDH.  Elas são espaços de reflexão, construção e mediação 
dos conhecimentos popular e científico, onde os produtores e 
os técnicos se capacitam ao interpretar e praticar os passos 
para a construção do novo sistema de produção e de relacio-
namento entre os envolvidos no processo.  O SPDH permite a 
reconstrução do ambiente de cultivo com redução no uso de in-
sumos e dos efeitos climáticos na produção, assim como a me- 
lhora na qualidade dos alimentos sem perda de produtividade. 

Municípios - Santa Catarina

Epagri
epagri.sc.gov.br
Marcelo Zanella
marcelozanella@epagri.sc.gov.br
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Destaques da iniciativa
 
Maior resiliência climática: Ao reduzir a temperatura do solo 
e a amplitude térmica, as plantas de cobertura promovem a 
eliminação dos processos erosivos, aumentam a infiltração 
da água da chuva em até quatro vezes comparado ao siste-
ma convencional e promovem seu armazenamento devido à 
restruturação do solo pela matéria orgânica e atividade bi-
ológica. Recentemente, com os repetitivos eventos climáticos 
de estiagem, constatou-se uma redução de até 80% no uso 
de água para irrigação nas lavouras conduzidas no sistema.

SPDH em expansão: Nos últimos 10 anos foram implanta-
dos 1.100 ha do sistema, mantendo mais de 400 famílias nas 
regiões periurbanas que formam o cinturão verde da grande 

Florianópolis. Redução das perdas no campo de 30% em 
média, aumento na eficiência produtiva, redução nos custos 
de produção em até 50%, redução de até 80% no uso de 
produtos químicos e de até 60% nos adubos solúveis, me- 
lhorando a qualidade do solo e a renda das famílias. 

Ficha Técnica
 
Iniciativa: Sistema de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH)
Organização:  Epagri
Localização: Municípios de Santa Catarina

Fotografias: Fellipe Abreu

Epagri
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Educação como uma
estratégia para a redução
de vulnerabilidades: a Escola
de Agroecologia de Parelheiros  

No município de São Paulo, o Plano Diretor Estratégico de 
2014 estabeleceu a demarcação de aproximadamente 30% 
do território da cidade como Zona Rural.  Essa definição criou 
um terreno fértil para o desenvolvimento de diversas iniciati-
vas voltadas à produção ecológica de alimentos por agriculto-
res familiares, além da conservação ambiental em territórios 
importantes para o abastecimento de água.  

Uma dessas iniciativas se concretizou em 2020, no distrito de 
Parelheiros, zona sul da cidade de São Paulo. A região carac-
teriza-se por apresentar um mosaico entre unidades de con-
servação, fragmentos de mata atlântica, áreas de agricultura, 
ecoturismo e núcleos urbanos distribuídos na região.  

Em termos de redução de riscos e vulnerabilidades, o território 

de Parelheiros apresenta os mais críticos indicadores socioe-
conômicos do município de São Paulo, segundo o Mapa da 
Vulnerabilidade Social, realizado em acordo entre o CEM-CE-
BRAP e a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de 
São Paulo. Além de condições precárias de moradia, a região 
caracteriza-se pela falta de acesso a rede de esgoto e água 
potável, além de riscos associados a deslizamentos e inunda-
ções.  

Nesse contexto, a Escola de Agroecologia de Parelheiros bus-
ca protagonizar ações para promover a educação ambiental e 
socioambiental para o desenvolvimento sustentável da região. 
Sua atuação está pautada na difusão de práticas agroecoló-
gicas e na construção de conhecimentos, valores, habilidades 
e experiências para o exercício da cidadania, buscando solu-
ções para os problemas ambientais atuais e futuros.

Parelheiros,
distrito da zona sul da cidade
de São Paulo

UMAPAZ
bit.ly/3d725tj
Meire Aparecida Fonseca de Abreu
escoladeagroecologia@prefeitura.sp.gov.br
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Destaques da iniciativa
 
Tecnologia social de adaptação às mudanças climáticas: No 
espaço da escola, além de duas salas de aula e outros espa-
ços compartilhados de ensino-aprendizagem, estão instaladas 
vitrines de 12 tecnologias sustentáveis de fácil implementação 
e baixo custo, que promovem a autonomia dos agricultores 
familiares da região. Ex.: sistemas de irrigação, biodigestor, 
técnicas de saneamento.

Arranjo participativo de governança: A gestão da estrutura é 
feita de forma compartilhada entre a Prefeitura Municipal de 
São Paulo, Secretarias e a Sociedade Civil, sendo uma refe-
rência para outros municípios.  

Fortalecimento comunitário: A escola contempla aspectos de 
fortalecimento do tecido social local ao fomentar a gestão do 
conhecimento socioambiental e cultural na comunidade, além 
de potencializar iniciativas de educação ambiental já existen-
tes. 

Ficha Técnica
 
Iniciativa: Escola de Agroecologia de Parelheiros 
Organização: UMAPAZ da Secretaria Municipal do Verde e 
do Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade de São Paulo 
Localização: Parelheiros, distrito da zona sul da cidade de 
São Paulo 

Fotografias: EAP/UMAPAZ.

UMAPAZ
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Fundo Agroecológico:
um instrumento para 
proteger as áreas rurais 
da expansão urbana 

O Fundo Agroecológico (FUA) é uma iniciativa criada pela 
Associação pela Propriedade Comunitária em 2021. Ele foi 
concebido a partir do projeto Acesso à Terra para Agricultu-
ra Justa, financiado pelo Instituto Ibirapitanga.  O objetivo da 
iniciativa é obter propriedades rurais por compra ou doação, 
registrando-as em nome de uma associação sem fins lucra-
tivos que faz contratos de arrendamento em termos justos 
com agricultores agroecológicos. Se houver mudança de pla-
nos ou aposentadoria do agricultor, a terra volta para o FUA e 
é redistribuída para outro agricultor que tenha condições de 
prosseguir dando bom uso à propriedade. Para comprar pro-
priedades, o Fundo mobiliza recursos da sociedade civil por 
meio de financiamento coletivo, grupos de consumo e venda 
de produtos.

O FUA parte do modelo de salvaguarda da terra e arrenda-
mento por meio de contratos claros e valores justos para o 
agricultor familiar, o que gera um mecanismo importante para 
a proteção da atividade do agricultor. Ela garante sua perma-
nência na terra com dignidade por meio da segurança nas 
relações de arrendamento. A compra de terras pelo FUA é um 
projeto de longo prazo – e também de efeitos duradouros –, 
mas a ação do Fundo não se limita a esperar ter recursos dis-
poníveis para a aquisição de propriedades. A iniciativa tam-
bém criou um grupo de consumo como forma de apoiar o es-
coamento da produção para produtores da Zona Sul Rural do 
município de São Paulo, onde o projeto começou. A proposta 
é manter o relacionamento e estreitar o vínculo com os agri-
cultores das unidades agrícolas parceiras de Parelheiros e ga-
rantir sua atividade no campo, gerando renda, até o momento 
em que o FUA consiga adquirir sua primeira terra.

São Paulo
Zona Sul

FUA
fundoagroecologico.org
Fundo Agroecológico 
fundoagroecologico@fundofica.org
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Destaques da iniciativa
 
Contenção do avanço da cidade: Ao atuar na redução da pres-
são da urbanização em um território metropolitano, o FUA con-
tribui para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, uma 
vez que a mudança de uso do solo, de áreas vegetadas para 
áreas urbanizadas e impermeáveis, é um fator que agrava o 
componente global das mudanças climáticas. 

Principais números: Através do projeto para o matchfunding 
Todo Cuidado Conta, o FUA arrecadou um total de R$ 75.920 
com o apoio de 104 doadores.

Perspectivas futuras: Em sua nova fase, o FUA tem se olha-
do da seguinte maneira: FUA do presente, trabalhando com 
o Grupo de Consumo e Relacionamento com as duas pontas 
da cadeia de consumo; o FUA do Futuro, arrecadando fundos 
para a compra de terras; e o FUA para os outros, que busca 
formatar a replicabilidade do projeto, construindo uma ferra-

Fotografia: Fellipe Abreu.

A iniciativa de criar um fundo para adquirir propriedades rurais 
e destinar para quem necessita de terra tem um papel muito 
relevante na contenção da especulação imobiliária e do avan-
ço da mancha urbana, sobretudo em regiões metropolitanas 
como é o caso de São Paulo.

menta/plataforma que ajude terras sem uso a encontrar agri-
cultores agroecológicos.

Ficha Técnica
 
Iniciativa: Fundo Agroecológico (FUA) 
Organização: Associação pela Propriedade Comunitária 
Localização: Zona sul de São Paulo

FUA
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UFRGS desenvolve projeto
que alia sistemas de produção 
com conservação ambiental
na região metropolitana
de Porto Alegre 
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) desen-
volveu um projeto de pesquisa e extensão com o objetivo de 
consolidar sistemas de produção sustentáveis de um conjun-
to de cooperativas da região metropolitana de Porto Alegre 
(RMPA).  Com apoio financeiro do CNPq1 (Edital 20/2017 – 
NEXUS II) e FAPERGS2, o trabalho foi executado em dois as-
sentamentos de reforma agrária da RMPA, o “Filhos de Sepé”, 
em Viamão/RS, e o “Capela”, em Nova Santa Rita/RS.  

Esses assentamentos têm como principal atividade a produ-
ção de arroz, seguida de fruticultura e olericultura em siste-
ma agroecológico. O projeto realizou estudos sobre qualidade 
da água e do solo utilizados na lavoura de arroz, instalação 
de Sistema de Plantio Direto em Hortaliças (SPDH), além de 
experimentação com fertilizantes alternativos em hortaliças. 
Também apoiou iniciativas visando a melhor ocupação dos lo-
tes, com a introdução dos Sistemas Agroflorestais (SAFs). 

Uma ampla rede de organizações foi envolvida no projeto, tais 
como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul (IFRS); a Empresa de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural (EMATER), o Instituto Rio Grandense do 
Arroz (IRGA), três cooperativas de agricultores, gestores de 
Unidades de Conservação, além de grupos de produção com 
atuação nos assentamentos do estado. 

Região metropolitana - Porto Alegre

Destaques da iniciativa
 
Governança territorial: Ao articular um conjunto de atores, a 
iniciativa pode inspirar uma governança territorial que estimu-
le sistemas de produção mais sustentáveis e resilientes às 
mudanças do clima.

Projeto SEHA-RMPA
repositorio.ufsc.br/handle/123456789/199030
Paulo César do Nascimento
 pcnasc@ufrgs.br
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Envolvimento da universidade: Importância do projeto na for-
mação de estudantes, tanto em nível de graduação como de 
pós-graduação. Vários estudantes de Graduação em Agrono-
mia da UFRGS, e de Gestão Ambiental no IFRS, têm partici-
pado dos trabalhos na condição de Estagiários e Bolsistas de 
Extensão. 

Perspectivas futuras: Com apoio financeiro, o projeto prevê 
expandir atividades em outras localidades, envolvendo comu-
nidades tradicionais, maior engajamento dos assentados e 
de suas instâncias representativas na iniciativa atual, além de 
continuar o apoio às oficinas sobre Hortas Escolares Agroe-
cológicas.

Ficha Técnica
 
Iniciativa: Projeto SEHA-RMPA: Segurança energética, hídrica 
e alimentar em localidades de produção de base agroecológi-
ca na região metropolitana de Porto Alegre 
Organização:  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) 
Localização: Região metropolitana de Porto Alegre 

Fotografia: UFRGS

Projeto SEHA-RMPA
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