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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo enfatizar a importância da Agricultura Urbana e Periurbana 

(AUP) ou quintais produtivos (Home Garden) no Município de São Bernardo no Estado do Maranhão, 

atividade esta que tem diminuído gradativamente em São Bernardo, necessitando, pois, de maior 

análise. A metodologia utilizada na construção do trabalho foi pesquisa bibliográfica e trabalho de 

campo com a aplicação de questionários semiestruturados com os moradores de vários bairros. A 

continuidade dessa atividade nas pequenas cidades possibilita a valorização e o respeito ao 

conhecimento local para as gerações atuais e futuras, bem como o desenvolvimento, local sustentável. 

Os resultados revelaram que a atividade não é provedora da complementação da renda, mas produz 

uma economia porque certos alimentos deixam de ser adquiridos no comércio local e fornece produtos 

frescos e livres de agrotóxicos. 

 

Palavra-chave: agricultura urbana ou quintais produtivos; sustentabilidade; conhecimento tradicional e 

educação ambiental. 

 

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem como objetivo analisar a agricultura urbana no município de São 

Bernardo/Maranhão tendo em vista compreender o papel da pequena produção no espaço urbano na 

melhoria da renda e da alimentação das famílias visitadas. A pesquisa foi realizada na região 

denominada Baixo Parnaíba Maranhense no município de São Bernardo/MA que, segundo o IBGE 

(2010), conta com uma população de 26.480 habitantes, sendo 11.800 residentes na zona urbana, ou 

seja, 44,6% e 14.680 na zona rural, um percentual de 55,4%. Ocorre, assim, a predominância da 

população residindo na zona rural desse município, uma realidade comum no Estado do Maranhão 

onde muitos ainda vivem na zona rural. Tal fato é um dos motivos que justifica a existência de muitas 

moradias no espaço urbano ainda possuírem em seus quintais atividade produtiva, reproduzindo um 

saber popular tipo da zona rural e uma fonte de alimentação saudável, bem como economia de 

recursos para as famílias produtoras.  

  A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental e a realização de trabalho de 

campo onde se utilizou a aplicação de questionário semiestruturados com os moradores. A pesquisa 



verificou a existência de pequenos produtores nos quintais urbanos; os tipos de produtos e animais 

criados nestes espaços; a forma de produção, bem como o destino e a importância dessa atividade 

produtiva para as famílias entrevistadas. A realização da coleta de informações aconteceu em dois 

momentos: em setembro de 2012, em que foram identificadas as famílias que seriam entrevistadas e a 

coleta de dados ocorreu no mês de janeiro de 2013 pelas pesquisadoras juntamente com os discentes 

do Grupo de Estudo Geografia Rural e Urbana no Maranhão da Universidade Federal do Maranhão. Ao 

todo foram entrevistadas dezesseis famílias residentes na zona urbana do município de São Bernardo. 

O instrumento utilizado para realização da amostragem foi um questionário com 20(vinte) questões 

sendo 17(dezessete) fechadas e 03(três) questões abertas. Após a coleta, os dados foram digitalizados 

em planilha do programa Excel para confecção de tabelas e gráficos. 

Um dos conceitos chave dessa pesquisa foi agricultura urbana, conceito recente, mas que já 

vem sendo abordado por organismos internacionais, entre eles o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO), bem como organizações não governamentais e gestores públicos. (MOUGEOT, 2000 p. 139).  

No entanto, é uma construção teórica complexa por envolver diferentes aspectos de como 

diferenciar da agricultura no espaço rural. Este trabalho pretende obter informações que possam 

auxiliar posteriormente a realização de um debate sobre essa categoria de análise. Assim ,utilizaremos 

como aporte teórico a seguinte definição:   

agricultura urbana como sendo a produção de alimentos dentro de perímetro 
urbano e periurbano, aplicando métodos intensivos, tendo em conta a inter-
relação homem - cultivo - animal - meio ambiente e as facilidades da 
infraestrutura urbanística que propiciam a estabilidade da força de trabalho e 
a produção diversificada de cultivos e animais durante todo o ano, baseadas 
em práticas sustentáveis que permitem a reciclagem dos resíduos (GNAU, 
apud ASSIS; AQUINO 2007 p. 140).  

  A agricultura no meio urbano pode propiciar aos seus produtores uma alimentação saudável, 

acesso a uma variedade de verduras e frutas em diferentes períodos do ano, uma fonte de renda e de 

economia de gastos. Tento em vista que muitas das famílias residentes na zona urbana de São 

Bernardo obtêm sua renda de atividades comerciais, auxílios governamentais, empregos públicos e 

aposentadoria são parcos os meios de obter renda. Assim, a agricultura urbana poderia ser alternativa 

de trabalho para citadinos, seja nos quitais de suas residências ou projetos de hortas comunitárias. 

  O presente trabalho está estruturado com os seguintes itens: Caracterização socioespacial dos 

produtores agrícolas urbanos; Agricultura urbana no município de São Bernardo-MA: quintais 

produtivos e agricultura urbana e seus benefícios para as famílias.   



1. Caracterização socioespacial dos produtores agrícolas urbanos  

 

  Os dados coletados demostraram que a maioria dos entrevistados é oriunda do espaço rural e, 

portanto, produzem em seus quintais hortaliças, plantas medicinais, frutas e criam pequenos animais 

como galinhas, patos e porcos.  

  Quanto à faixa etária dos entrevistados que praticam a atividade a maioria encontra-se na faixa 

etária de 40 até 60 anos, e somadas às pessoas que possuem, mais de 60 anos, pode-se concluir que 

esta prática está associada, em sua maioria, a pessoas maiores de 60 anos, apenas 6% representa a 

faixa de 10 a 30 anos e acima de 80 anos. (Gráfico 1). 

 

 Gráfico 1 – Faixa etária dos produtores agrícolas urbanos de São Bernardo 

 

  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 

 

   As estatísticas evidenciam que esse tipo de atividade é realizada por adultos e idosos e em sua 

maioria do sexo feminino. Em todas as casas visitadas a produção agrícola era de responsabilidade da 

mulher.  

  Quanto à escolaridade dos produtores os dados demonstraram que 56% dos entrevistados 

possuem somente o Ensino Fundamental incompleto; 13% possuem Graduação completa ou Ensino 

Médio completo; enquanto 12% não tiveram a oportunidade de serem escolarizados, este resultado 

pode estar relacionado à falta de escolas no meio rural na maior parte dos municípios até a metade do 

século passado; 6% possuem Ensino Fundamental completo (Gráfico 2).  

 

 



Gráfico 02 – Nível de escolaridade dos produtores agrícolas urbanos de São Bernardo 

  

   

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 
  

  Quanto à naturalidade dos pesquisados cerca de  57% são provenientes de povoados 

próximos a São Bernardo. Desse total, constatou-se que cerca de 18% são oriundos da zona rural de 

outros municípios e 25% são naturais da zona urbana de São Bernardo. (Gráfico 3). Tal fato evidencia 

que esses produtores reproduzem no urbano seus saberes e conhecimento que outrora produziam no 

campo. 

   O fato da maioria dos entrevistados não ter concluído o estudo está atrelado a falta de escolas 

na zona rural dos municípios de origem, claro que é uma realidade que vem mudando, mas ainda é 

fato limitante para a melhoria da escolaridade do homem do campo. É pertinente afirmar que o grupo 

de entrevistados compõe o grupo etário superior aos quarenta anos e que evidenciaram que há tempos 

atrás o acesso ao estudo era bastante difícil. 

Gráfico 3: Naturalidade dos produtores agrícolas urbanos de São Bernardo  

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 



  

  Além de produzirem em seus quintais, parte dos entrevistados possui ou possuíam outra 

atividade. Entre as atividades citadas foi possível inferir: 38% são representados por donas de casa; 

31% são lavradoras aposentadas; 7% são professoras aposentadas; 6% representam as categorias de: 

feirante, aposentadas, comerciante, professora. (Gráfico 4).  Durante a pesquisa optou-se por usar as 

mesmas terminologias usadas pelos entrevistados, o que justifica nos gráficos aparecer repetidas 

vezes a categoria aposentados. Ao relatarem que eram aposentados apenas algumas informaram que 

tipo de atividade exercia anteriormente. 

 

Gráfico 4 – Atividade ocupacional dos produtores agrícolas urbanos de São Bernardo  

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 

 

  Outro indicador analisado na pesquisa foi a renda das famílias. Tal renda ajuda a analisar os 

possíveis motivos que levam as famílias a buscar a prática da agricultura urbana. A renda familiar 

representada no Gráfico 5 demonstra que 44% das famílias possuem rendimentos de 01(um) salário 

mínimo de R$ 678,00 (valor do salario mínimo é de seiscentos e setenta e oito reais na época da 

pesquisa); 37% recebem até 2(dois) salários mínimos; 13% recebem mais de 03(três) salários mínimos 

e 6% recebe até 01(um) salario mínimo.  

  A maioria dos entrevistados recebe entre um e dois salários mínimos o que pode justificar o 

fato de buscarem na produção agrícola urbano uma fonte de renda como gastos com alimentação e 

com medicação, posto que em trabalho de campo nas residências encontramos além da hortaliças  e 

frutas plantas medicinais utilizadas para fazer chá e infusões. 



Gráfico 5 – Renda Familiar dos produtores agrícolas urbanos de São Bernardo 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 

 

  A renda familiar é garantida em sua maioria pela aposentadoria dos idosos entrevistados. A 

maioria das famílias não comercializa os produtos cultivados, produzem para o consumo da família e 

distribuem para parentes e vizinhos.  

  Quanto à quantidade de pessoas nas famílias visitadas 50% é composta por menos de três 

membros; 31% possuem entre quatro e seis integrantes e 19% possuem entre sete a dez membros. 

Um dado preocupante posto que a rendas dessas famílias girou em torno de menos de um a dois 

salários, valor pequeno para custear uma família acima de cinco integrantes. (Gráfico 6).  

 

Gráfico 6: Número de Integrantes das famílias do produtores agrícolas urbanos de São Bernardo  

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 



 

  Os dados mostram que 50% das famílias possuem mais de quatro integrantes, número elevado 

para manter-se com menos de dois salários mínimos. Isso justifica o cultivo e criação de pequenos 

animais para ajudar nos sustento das famílias.  

 

2. Agricultura urbana no município de São Bernardo-MA: quintais produtivos  

  Feitas as devidas observações e análises a partir da caracterização socioespacial dos 

agricultores urbanos é importante caracterizar esse tipo de atividade, os motivos de sua prática, tipo de 

cultivo realizado, a renda obtida, os custos e dificuldades e o destino da produção.  

  As espécies frutíferas encontradas no meio urbano do município de São Bernardo, são bem 

diversificadas, dentro desse contexto temos: açaí, lima, romã, goiaba, acerola entre outras (Quadro 1). 

Além das frutas são produzidas também hortaliças variadas como: cebola, coentro, pimentão, cheiro 

verde, etc. (Quadro 2). Essas espécies estão restritas apenas aos quintais de algumas residências de 

moradores que já tinham o hábito de terem essas espécies em seus quintais quando residiam nos 

povoados do entorno do centro de São Bernardo e levaram este hábito para a zona urbana do 

município. Dentro do perímetro urbano das praças e ruas principais do município não se vislumbra 

essas espécies nas áreas comuns do centro.  

Quadro 1: Espécies Frutíferas cultivadas nos quintais produtivos de São Bernardo  

Espécies Frutíferas Quantidade de Citações  

Acerola  6  

Ata 1 

Banana 4 

Cajá 1 

Caju 6 

Carambola 2 

Coco da Praia 4 

Jaca 2 

Jambo 1 

Juçara  2 



Goiaba 6 

Laranja 5 

Limão 5 

Mamão 4 

Manga 12 

Maracujá 1 

Roma 2 

Saputi 1 

Seriguela  2 

Tangerina 1 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 

 

Quadro 2: Hortaliças Produzidas nos quintais produtivos de São Bernardo 

Hortaliças Quantidade de citações  

Alface 2 

Cebola 12 

Coentro 11 

Pimentão 6 

Pimenta de Cheiro 4 

Pimenta Doce 2 

Pimenta Malagueta 1 

Tomate  3 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 

 

  Os principais produtos encontrados na pesquisa estão descritos no Quadro 1: Espécies 

Frutíferas cultivadas nos quintais produtivos de São Bernardo e no Quadro 2: Hortaliças Produzidas 

nos quintais produtivos de São Bernardo e evidencia a grande variedade de produtos cultivados, 

estando os mesmos dispostos desde canteiros suspensos, canteiros no chão e pequenas vasilhas 



também são usadas para alocar as espécies, garrafa pet e mesmo vasos adquiridos no comércio local. 

(Figura 1).  

Figura 1- Canteiro de hortaliças suspensos  

 

Fonte: Discentes do grupo de pesquisa, coordenados pelas autoras.  

  Quanto ao período em que são cultivados os quintais podemos afirmar que cerca de 38% tem 

esta prática entre 0 a 10 anos; 31% pratica a agricultura entre 21 a 30 anos; 25% tem essa prática de 

31 a 40 anos; e 6% pratica agricultura há mais de 41 anos. Portanto, não é uma prática tão recente. 

Pode-se verificar que na maioria dos casos essa atividade já era praticada antes da vinda para o meio 

urbano.  

 Gráfico 7 – Tempo de prática da agricultura urbana 

   

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 



 

  Esse tempo de prática agrícola é reflexo da continuidade das atividades desenvolvidas no 

campo antes de migrar para as cidades. Quanto questionados sobre o que motivou a produzir no 

quintal de suas residências os entrevistados ressaltaram os seguintes motivos: 29% para alimentação 

de qualidade; 23% por tradição já realizavam tal atividade há bastante tempo desde o período que 

residiam no zona rural; 18% para economizar nos gastos da família; 18% para o consumo e 12% pelo 

lazer por gostar de cultivar. (Gráfico 8).  

  Os entrevistados salientaram em seus depoimentos que ainda cultivam hortas em seus quintais 

porque está pratica traz uma economia nas contas; a possibilidade de ter alimentos frescos que 

auxiliam na saúde por serem livres de agrotóxicos, pela continuidade de transmitir o saber tradicional 

de cultivar hortaliças e plantas medicinais. Segundo a Food and Agriculture Ornanization –FAO (2006 

apud PESSOA; SOUZA; SCHUCH, 2006 p.36): a agricultura urbana:   

pode constituir-se em uma importante contribuição na questão alimentar e até para o 

aumento da renda da população em muitas cidades do mundo em desenvolvimento. 

No entanto, a organização salienta que ela fornece não somente benefícios de 

ordem econômica, mas também de recreação, lazer e ecológicos aos citadinos.  

Gráfico  8 – Principais razões para o cultivo da agricultura urbana. 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 

 

  Assim, as famílias produtoras do município de São Bernardo podem usufruir de uma 

alimentação saudável, realizar práticas de lazer e recreação, reduzir os custos com alimentação, pois 



são famílias, em sua maioria de baixa renda. A prática da agricultura urbana pode oferecer a estas 

famílias qualidade de vida, bem como uma saída sustentável para coibir impactos ambientais como 

desmatamento em áreas de encostas com as árvores frutíferas, utilização de garrafas plásticas como 

suporte nas pequenas hortas, diminuindo o impacto do lixo urbano.  As figuras a seguir ilustram o uso 

de garrafas plásticas como aporte na prática agrícola nos quintais produtivos.  

  As famílias entrevistadas diversificam o cultivo numa mesma área, acreditamos ser esta uma 

estratégia de maximizar o espaço disponível e também sendo este um reflexo dos conhecimentos 

agrícolas herdados dos seus antepassados e também das suas próprias atividades quando residiam no 

espaço rural. Nesses espaços mantêm desde frutíferas a hortaliças e também a criação de pequenos 

animais (FIGURAS 4). Os animais são criados para fins alimentares sendo reflexo dos hábitos oriundos 

de sua origem e mantidos onde residem entre estes podemos citar: galinhas, pato, porco e catraio. 

Figura 2 – Canteiro suspenso de garrafa plástica. 

 

Fonte: LEAL, Manuela. OLIVEIRA, Laura. Pesquisa Direta, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3: Uso de garrafas plásticas para delimitar canteiros 

 

Fonte: Discentes do grupo de pesquisa, coordenados pelas autoras. 

Figura 4: Criação de animais de pequeno porte nos quintais produtivos  

  

Fonte: LEAL, Manuela. OLIVEIRA, Laura. Pesquisa Direta, 2013. 

 

  Sobre o destino da produção os entrevistados relataram consumir os produtos, comercializar e 

doarem para familiares e amigos obtendo os seguintes percentuais:  74% declaram apenas  consumir; 

a doação e consumo representa 17% das respostas;  somente 9% comercializam e consomem. Esses 



dados confirmam que realmente a preocupação central das famílias é o sustento da família com 

alimentação saudável posto que todos consumem seus produtos. 

 

Gráfico 9 – Destino dos Produtos agrícolas urbanos de São Bernardo 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.  

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 

 

  Nos bairros pesquisados o autoconsumo e as doações prevalecem sobre as finalidades 

comerciais. A geração de renda se dá de forma indireta com a economia que as famílias realizam ao 

não terem a necessidade de comprar os alimentos produzidos. O excedente da produção é doado a 

familiares e vizinhos. As doações podem ser caracterizadas como um hábito típico da zona rural e que 

é levado para novo local de moradia, no caso, a cidade. 

  Esse tipo de cultivo apresenta algumas dificuldades e que foram relatados da seguinte forma: a 

inexistência de espaço suficiente nos quintais 32%; a disponibilidade de água 7%; pragas como formiga 

e largatas 6%; dificuldade de obter defensivos orgânicos 31%;  tempo para se dedicar a agricultura 6%; 

não possui mais saúde para dedicar a essa atividade 6%;   problemas com enchentes 6%. (Gráfico 10).  

 

 

 

 



Gráfico 10 – Dificuldades para as práticas da agricultura urbana  

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 

 

 

  Algumas das famílias produtoras relataram ter problemas com enchentes o que se deve ao fato 

de morarem próximo ao rio Buriti, recurso hídrico que percorre parte do perímetro urbano de São 

Bernardo. 

 

3. A agricultura urbana e seus benefícios para as famílias  

 

 A agricultura urbana pode trazer bastantes benefícios para as famílias produtoras como 

alimentação de melhor qualidade sem uso de agrotóxicos, redução dos gastos com alimentação, um 

exercício de recreação e lazer, bem como uma saída sustentável para possíveis impactos como o 

desmatamento de encostas. Portanto, é uma proposta viável para as famílias de baixa renda de São 

Bernardo e demais citadinos como oportunidade de melhorar sua qualidade de vida. Os dados e 

informações que se seguem revelam como a agricultura urbana pode viabilizar melhor qualidade de 

vida para os citadinos de São Bernardo.  

  O gráfico 11 demonstra que cerca de 37% dos inquiridos não souberam informar quanto 

economizam por mês com os produtos cultivados; 25% informaram que a economia gira em torno de 

R$ 20(vinte reais ) e outros acreditam que a economia gira entre R$ 21,00(vinte e um reais) a 



40(quarenta reais) e somente 13% acredita ter uma economia acima de R$ 40 (quarenta reais 

mensais).  

    

Gráfico 11 – Economia indireta com pratica da agricultura urbana. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 
 

 

  A economia de qualquer quantia já é significativa para famílias que possuem renda inferior a 

dois salários mínimos realidade dos entrevistados. A redução nos custos da família já justificaria 

investimentos e elaboração de politicas públicas voltadas para esta atividade, tendo em vista as 

reduzidas opções de empregos no município em análise. Em pesquisa anterior é comprovado o fluxo 

de migrantes em sua maioria jovens que tem como destino a cidade de São Paulo, Mato Grosso do 

Sul, Goiás, Brasílias para trabalharem na construção Civil, corte da cana de açúcar ou mercado 

informal.     

 

  A maioria das famílias apresentam maiores gastos com alimentação que consome 63% da 

renda familiar; 31% informou gasto com energia elétrica; enquanto 6% informou ser gás o seu maior 

gasto (GRAFICO 12). Esses dados demostraram que apesar da maioria dos entrevistados serem 

maiores de 60 anos, os mesmos apresentam uma vida saudável, já que o item remédios não aparece 

como um dos gastos efetivos dessas famílias. 

 

 

 



Gráfico 12 – Maiores gastos das famílias produtoras 

  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 

 

  Os principais custos das famílias são com alimentação principalmente com feijão, carnes de 

gado, galinha, peixe, além de frutas que não cultivam nos quintais no caso foi citado: banana, 

melancia, mamão, laranja, açaí. O cultivo de frutas, hortaliças e criação de pequenos animais já reduz 

esses custos, auxiliando as famílias. Quanto ao consumo de algumas hortaliças e verduras os 

produtores mais citados foram: pimentinha, quiabo, batata, maxixe, alface, repolho, tomate. 

  Além dos aspectos já ressaltados resolvemos verificar o recebimento ou não de politicas 

públicas como Bolsa família no auxílio às famílias da baixa renda: dos entrevistados apenas 31% 

recebem o Bolsa Família, os demais 69% não recebem, isso porque a maioria dos entrevistados eram 

aposentados e não possuíam membros familiares menores de idade, critério chave para recebimento 

da bolsa oferecida pelo governo federal.  (Gráfico 13). 

 

GRÁFICO 13: Recebimento de Bolsa Família entre os produtores urbanos  

  

 



Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Elaboração: LEAL; OLIVEIRA. 2013 
 

Considerações Finais  

 

Percebeu-se que essa iniciativa de cultivo foi espontânea em vários bairros do município de 

São Bernardo, desenvolvidas por pessoas da terceira idade em sua maioria e de baixas condições 

socioeconômicas. A agricultura urbana é uma alternativa de melhoria da qualidade de vida (renda 

indireta, lazer e alimentação livre de agrotóxicos), os quais encontraram nessa atividade uma maneira 

de continuarem com o vínculo com as origens. Observou-se que em São Bernardo tem áreas ociosas 

que poderiam ser utilizadas para a prática da agricultura urbana e periurbana. A população local 

demonstrou já possuir conhecimento a respeito de alimentos e plantas medicinais e cultivos dos 

mesmos.  

A prática da agricultura em centros urbanos é viável e pode apoiar o desenvolvimento territorial 

sustentável desde as cidades pequenas até os grandes centros urbanos. Quanto aos produtores o 

Poder Público deve incentivar essas práticas e fornecer técnicos para assessorar esses produtores. 

Observou-se que apesar desses quintais produtivos serem em sua maioria para subsistência dos 

envolvidos são locais de grande importância para os mesmos, para a conservação e manutenção dos 

saberes tradicionais,além da busca da sustentabilidade ambiental e econômica. 

A pesquisa demonstra a necessidade de investimentos e apoio técnico para essas famílias 

para que possam desenvolver seu cultivo garantindo alimentação saudável, uma forma de lazer, 

redução dos custos familiares, bem como garantia de manutenção de saberes populares. O grupo de 

Estudo continua com a pesquisa com o objetivo de compreender a agricultura urbana colaborar com 

projetos voltados para essa temática.     
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