
Agendas  
municipais de 

agricultura 
urbana e 

periurbana

Um guia para inserir

a agricultura nos processos 

de planejamento urbano



A pluralidade característica da AUP 

está associada ao seu enorme 

potencial em responder a 

demandas das cidades, 

entendendo as interconexões entre 

produção de alimentos e outros 

campos de resultados (humanos, 

sociais, econômicos e ambientais). 



Risco de 

alagamentos 

e enchentes 

Potencial 

turístico

Indicadores de

Vulnerabilidade 

social

Desertos 

alimentares

Presença de 

mananciais

Ao entender a AUP de 

uma forma mais ampla 

do que apenas a 

produção de alimentos, 

é possível incorporar a 

essa agenda o 

atendimento de 

demandas urbanas por 

bem-estar, saúde, 

gestão de resíduos, 

conservação 

ambiental, entre outros. 



Quais dos 

potenciais 

benefícios da AUP 

são mais 

estratégicos para o 

município?  



Os múltiplos 

benefícios podem 

ser alcançados 

quando se busca a 

composição de 

um mosaico de 

tipos de AUP na 

cidade. 





Cada tipo de AUP 

apresenta uma 

contribuição para 

a cidade em 

termos de 

benefícios. 



Depois de mapear os benefícios 

estratégicos que atendem a 

demandas da cidade e de priorizar 

tipos de AUP que serão 

estimulados pela gestão pública, 

qual o próximo passo para a 

criação de uma agenda de AUP?



Como as 

iniciativas 

acessam água?

Onde esses produtos 

podem ser 

comercializados na 

cidade? 

Como são avaliados 

os resultados das 

programas 

municipais?

Quais são os espaços 

ou fóruns de diálogo 

entre as diferentes 

estruturas municipais? 
Como a sociedade 

civil participa da 

construção dessa 

agenda? 

Em quais 

espaços 

públicos a AUP é 

permitida? 



Com o objetivo de 

subsidiar a tomada de 

decisão a nível 

municipal, o Guia propõe 

uma atuação a partir de 

dois engajamentos, 

simultâneos e 

interdependentes:

Multiplicação da AUP

Escalonamento horizontal



Instrumentos para 

a construção de 

agendas 

municipais de 

AUP



Diante desses conceitos e 

ferramentas, quais seriam os 

passos para a criação e/ou 

fortalecimento de uma agenda 

municipal de AUP? 





Risco de 

alagamentos 

e enchentes 

Potencial 

turístico

Indicadores de

Vulnerabilidade 

social

Desertos 

alimentares

Presença de 

mananciais

Manter ou 

promover a 

agricultura

dentro e no 

entorno das 

cidades é uma 

forma de avançar 

na construção de 

cidades 

sustentáveis.




