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RESUMO

A regulamentação e o uso do solo urbano , através dos planos diretores,
permite que seja possibilitada a utilização de espaços públicos
consistentes em vazios urbanos para exploração de hortas comunitária s e
desenvolvimento de projetos de plantio e manutenção de mudas de
essências florestais nativas, oferecendo oportunidade para as famílias de
baixa renda terem a possibilidade contar com produtos melhores em
termos de qualidade e preço, bem como, com om plantio e manutenção de
mudas nativas, obter -se-á a recuperação de áreas verdes públicas
degradadas, recuperando matas ciliares, auxiliando na manutenção de
fragmentos florestais da Mata Atlântica, incrementando a biodiversidade
local, trazendo ainda diversas oportunidades de trabalho e renda,
tornando a iniciativa instrumento de geração de emprego, renda e
inclusão social para a comunidade , além de proporcio nal melhor
educação ambiental e qualidade de vida.
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ABSTRACT

The regulation and the use of urban land, through the master plans,
allows the use of public spaces consisting of urban voids for the
exploitation of communit y gardens and the development of projects for
the planting and maintenance of seedlings of native forest essences, low income families can count on better products in terms of qualit y and
price, as well as the planting and m aintenance of native seedlings, the
recovery of degraded public green areas, restoration of riparian forests,
and the maintenance of forest fragments of the Atlantic Forest,
increasing the local biodiversit y, also bringing diverse opportunities for
work and income, making the initiative an instrument of job creation,
income and social inclusion for the communit y, as well as better
environmental education and qualit y of life.
Key words: Urban Voids - Sustainabilit y - Land Use

1. I NT R O D U Ç Ã O

As áreas urbanas requerem uma gestão eficiente por parte do Poder
Público, que deve atuar de forma positiva de modo a evitar que tenhamos
vazios urbanos decorrentes da inércia de uso dessas áreas , sob pena de
não atender à sagrada e consagrada função social que a propriedade deve
cumprir.
A partir do princípio do melhor uso dos espaços urbanos e de sua
destinação à sustentabilidade urbana e ao interesse coletivo, a Carta
Magna introduziu a obrigação de atuação sobre as áreas ociosas através
de seu parcelamento, edificação ou utilização compulsória .
O art. 182, § 4º, da Constituição Federal prevê a obrigação do Poder
Público de regular sobre áreas vazias e ociosas localizadas no perímetro
urbano e sua indução ao devido aproveitamento, devendo exigir ao
proprietário do solo urbano não edificado em área delimitada pelo plano
diretor, mediante lei específica, a promoção do seu adequado
aproveitamento, sob pena sucessiva de parcelamento ou edificação
compulsória, imposto sobre a propriedade predial e territ orial urbana
progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos
da dívida pública.
Em uma metrópole como São Paulo, a permanência de vazios urbanos,
desprovidos de destinação, contrasta com a presença da miserabilidade
da população, vez que grande parte vive em favelas e residem em áreas
de risco e proteção ambiental.
Em que pese a presença desses vazios, muito pouco tem sido feito para
repeli-los, pelo que imperioso a adoção de políticas públicas nesse
sentido.
Conhecer os processos qu e envolvem o ambiente urbano é indispensável
para o planejamento e gestão do território com fulcro na mitigação de
ações antrópicas nos ecossistemas naturais e garantia da sustentabilidade
ecológica aos ecossistemas urbanizados. A cidade como um sistema
dinâmico, constitui -se um relevante objeto de análise.
A escolha da cidade de São Paulo como objeto de estudo se deve à sua
importância econômica e social para o país. Apresentando uma população
de 12 milhões de habitantes, segundo dados do Instituto brasi leiro de
Geografia e Estatística (IBGE/2015), observa -se neste ambiente urbano o
retrato da desigualdade social que impinge aos vulneráveis condições
sub-humanas de sobrevivência e se consolida na medida em que cresce o
número de indivíduos que buscam opor tunidade de trabalho em um
cenário incerto provocado pela crise econômica atual.
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Diante de realidade tão desfavorável, não é raro observar -se terrenos
ociosos que, pela falta de planejamento e medidas adequadas de gestão,
acabam sendo destinados a ativid ades que degradam a qualidade das
cidades e da vida de seus habitantes. Entre as inadequadas destinações
dadas a esses terrenos tem -se a acumulação de lixo e entulhos, com
consequente contaminação do solo e da água, e a sua utilização para uso
de drogas e práticas de outros delitos, expondo a população aos riscos
inerentes relacionados à falta de segurança.
A regulação do uso e da ocupação do solo urbano representa a
materialização das relações socioeconômicas vigentes nas cidades, em
função de condicionan tes ambientais, legais e de características de
infraestrutura instalada. Dessa forma, políticas urbanas de mobilidade
com sistema viário e transporte coletivo e individual, saneamento básico,
aproveitamento dos recursos hídricos, preservação ambiental, hab itação,
rede de saúde, segurança, desenvolvimento socioeconômico, entre outras,
produzem repercussões diretas no território e, por isso, tem na regulação
do uso e da ocupação do solo um de seus principais instrumentos.
A concepção tradicional das polític as de uso e ocupação do solo urbano
fundamenta-se no Plano Diretor como instrumento técnico -jurídico
precípuo da gestão do espaço urbano, definindo as macro diretrizes
urbanísticas das cidades. Tais diretrizes dispõem sobre as regras para o
adensamento, a expansão territorial, a definição de zonas de uso do solo
e das redes de infraestrutura. Entretanto, essa abordagem tradicionalista
impõe a grande parte das cidades brasileiras consideráveis barreiras de
operacionalização dos Planos Diretores.
Por sua vez, o zoneamento baseia -se em uma concepção da gestão do
espaço urbano amparada na ideia de eleger os usos possíveis para
determinadas áreas da cidade; pretende -se com isso, evitar conflitos e
repercussões negativas entre os usos. Essa visão tradicional c aracterizase por um padrão de determinação dos tipos de usos em função de usos já
consolidados, mesmo quando se observa neste uso, uma política perversa
e excludente.
Mister se faz buscarmos soluções visando contornar esse problema e, ao
mesmo tempo, desenvolver as funções sociais da cidade, com elevação
da qualidade de vida dos habitantes, em cumprimento às determinações
do art. 182 da Constituição Federal.
Experiências exitosas da utilização de terrenos baldios para implantação
de hortas comunitárias e desenvolvimento de projetos de plantio e
manutenção de mudas de essências florestais nativas oferecem
oportunidades às famílias de baixa renda para a prática de agricultura
orgânica e manejo da terra, trazendo diversos benefícios e oportunidades
de trabalho e renda.
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A instalação das hortas elimina o mau uso dos espaços urbanos, contribui
para o suprimento de carências nutricionais com alimentos de qualidade,
contribui para a preservação do meio ambiente e constitui instrumento
poderoso de educação e consc ientização ambiental. Ademais, os produtos
das hortas podem ser comercializados, tornando a iniciativa instrumento
de geração de emprego, renda e inclusão social para a comunidade. Em
respeito ao aspecto confessional desta pesquisa, argumentamos que os
ensinamentos morais e econômicos da Bíblia podem assegurar aos
mandatários do país que as soluções sugeridas estão apoiadas em lições
registradas nas escrituras sagradas destinadas à humanidade.
Com efeito, vemos na Bíblia Sagrada em Deuteronômio, capítulo 1 5. 7,8:
Quando algum de teus irmãos for pobre, em qualquer das cidades na terra
que o Senhor, teu Deus, te dá, não endurecerás o coração, nem fecharás a
mão para teu irmão pobre; pelo contrário, abrirás a mão para ele e
certamente lhe emprestarás o que el e precisa, o suficiente para a sua
necessidade.
Também o apóstolo João no livro l, capítulo 3. 17 diz:
Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão em
necessidade, fechar -lhe o coração, como o amor de Deus pode
permanecer nele?
Ainda, o apostolo Paulo, na Primeira
escreve no capitulo 4 . 10 a 12:

Carta

aos Tessalonicenses

Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a
diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e
trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos; de modo
que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada
venhais a precisar.
Destarte, as escrituras nos impõem a preocupação com a pobreza, com a
fome, e seus ensinamentos nos orientam na busca de soluções para os
menos favorecidos.
Entende-se, portanto, que leis e interesses arraigados de uma nação
podem constituir forças que sustentam e perpetuam a imobilidade social,
a pobreza e a desigualdade de um povo. Da mesma forma, o
entendimento do contexto desfavorável conduz a busca ávid a pela
mudança, que se faz através de leis e políticas públicas que valorizem o
desenvolvimento sócio ambiental.
Assim, destacam -se alguns projetos desenvolvidos em diversas cidades,
em particular na cidade de São Paulo, como O Programa de Agricultura
Urbana e Periurbana (PROAURP) de âmbito municipal, criado pela Lei
13.727/04 e regulamentado através do Decreto 51.801/10, que beneficiam
escolas públicas, particulares, unidades de saúde, produtores rurais e
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urbanos, comunidades locais, organizações não governamentais e
instituições de assistência social, e tem por objetivo incentivar e apoiar a
produção agroecoló gica (que não utiliza produtos químicos que agridam
a saúde e o meio ambiente) e a comercialização na cidade de São Paulo,
auxiliando na implantação de projetos de hortas (comunitárias,
educativas, medicinais, de autoconsumo e com geração de renda), de
criação de pequenos animais, de pomares e produção de plantas
ornamentais. Os participantes acompanhados pelo PROAURP têm acesso
à orientação técnica, agroecológica, ferramentas, sementes e outros
insumos 1.
O projeto Geração+Verde que plantará, por meio da Secretaria do Verde
e do Meio Ambiente (SVMA), seiscentas mil mudas de árvores nativas da
Mata Atlântica ao longo dos próximos quatro anos 2.
A organização de projetos para o plantio e manutenção de mudas nativas,
da mesma forma, corrobora para a recuperação de áreas verdes públicas
degradas, recupera mata ciliares, auxilia na manutenção de fragmentos
florestais de Mata Atlântica, incrementando a biodiversidade local,
conservando o solo, recursos hídricos, protegendo nascentes, melhorando
o microclima e proporcionando habitat para espécies da fauna e flora
regionais e oferecendo a famílias carentes a possibilidade de trabalho e
educação ambiental, transformando -os em multiplicadores na busca pela
conscientização ambiental de crianças e adultos na fo rmação de sua
cidadania, com o objetivo de garantir uma melhor qualidade de vida para
a população.
Como forma de incentivar e apoiar essa importante iniciativa, foi
proposto o projeto de lei (PL 4578/16) de autoria do deputado Luiz
Couto (PT-PB) e recebeu parecer favorável do relator, Raimundo Gomes
de Matos (PSDB-CE), que altera a Lei nº 9.636, de 1998, que dispõe
sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens
imóveis de domínio da União.
A alteração objetiva inserir, entre as utilizações de áreas de domínio da
União passíveis de permissão de uso, a instalação de hortas comunitárias
por famílias de baixa renda organizadas em associações, cooperativas ou
sindicatos. A utilização deverá guardar compatibilidade com o plano
diretor ou outras normas urbanísticas do Município em que a área estiver
inserida. Atualmente, a cessão a título pr ecário de imóvel federal já é
prevista pela Lei nº 9.636/98, mas restringe -se à realização de eventos de
curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou
educacional. O projeto aprovado acrescenta mais uma hipótese para a
cessão.
1

Prefeitura
de
São
Paulo.
Verde
e
Meio
Ambiente.
link:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/servicos/proaurp/index.php?p=30091.
Acesso em 25 de outubro de 2017.
2
Prefeitura de São Paulo. Link: http://www.capital.sp.gov.br/noticia/projeto-geracao-verde-promoveplantio-de-600-mil-mudas-nativas-na-cidade-de-sao-paulo. Acesso em 25 de outubro de 2017.
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Partindo da análise desta realidade, discute -se a problemática dos
espaços vazios urbanos, que são resultado do mercado de terras, da
atuação de agentes privados e das políticas públicas. Os vazios urbanos
representam situações ambientais problemáticas que interferem no
crescimento da cidade, pois muitas vezes localizam -se próximos a áreas
povoadas, com ou sem infraestrutura, e que demandam cada vez mais,
formas de utilização que aperfeiçoem processos de produção e uso social
da terra.
O uso sustentável de vazios urbanos, reflete -se em benefícios que
extrapolam o contexto urbanístico, abrangendo a melhoria da saúde da
população carente, que se beneficia com o consumo de produtos naturais,
livres de agrotóxicos, garantindo alimentação saudável, fonte de renda ,
melhoria do entorno urbano, aumento da segurança e qualidade de vida à
toda a população do maior centro urbano da América Latina.

2. O D I R E I T O

À

ALIMENTAÇÃO

A alimentação como forma de subsistência do homem denota sua
relevância na composição do princípio constitucional da Dignidade
Humana e do Direito à vida digna, inserindo -se no rol dos direitos
humanos, que se efetivaram ainda no século XX, pós 2ª Guerra M undial.
Este período histórico ficou marcado pela fome e destruição que se
abateu sobre os países que direta ou indiretamente haviam participado da
guerra, e movidos pela necessidade de um debate transnacional, em 1945
a Organização das Nações Unidas fundo u a Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 3 com o intuito de liderar
esforços para erradicar a fome e contribuir para a melhoria da nutrição
de todos os povos. Nesta perspectiva, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, em 1 948, dispôs em seu artigo 25:
Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe
assegurar e à sua família a saúde e o bem -estar, principalmente
quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência
médica e ainda quanto aos serv iços sociais necessários, e tem
direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na
viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de
subsistência por circunst âncias independentes de sua vontade 4.
O conceito sobre o direito de alimentação ampliou -se com o Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (P IDESC),

3

FAO. Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Disponível em:
www.fao.org/about/pt. Acesso em 25 de outubro de 2017.
4
ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em:
www.onu.org.br. Acesso em 25 de outubro de 2017.
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em 1966, que entrou em vigor no Brasil, pelo Decreto nº 591, de 6 de
junho de 1992. Dispõe o artigo 11 do PIDESC 5:
2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito
fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome,
adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional,
as medidas, inclusive programas concretos, que se façam
necessárias para:
a) Melhorar os métodos de pr odução, conservação e distribuição
de
gêneros
alimentícios
pela
plena
utilização
dos
conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios
de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos
regimes agrários, de maneira que se assegure m a exploração e
a utilização mais eficazes dos recursos naturais:
b) Assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentícios
mundiais em relação às necessidades, levando -se em conta os
problemas tanto dos países importadores quanto dos
exportadores de gêneros alimentícios.
Com o intuito de resguardar o direito humano à alimentação, o Brasil
consolidou-o na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 4º, II
estabelecendo o dever, nas relações internacionais, de reger -se pelo
princípio da “supremacia d os direitos humanos” 6.
Segundo Flávio Valente, o direito à alimentação adequada deve abranger
as questões relacionadas à nutrição, pois o objetivo final da realização
desse direito é promover o bem -estar e a saúde nutricional 7.
Para garantir a realização do direito humano à alimentação adequada o
Estado brasileiro inseriu por interm édio da Emenda Constitucional nº64
de 2010, a alimentação como um direito social, fixando no artigo 6º da
Constituição Federal:
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
Assim, a importância das políti cas publicas relacionadas a alimentação
saudável, deixam de ser apenas objetivos traçados e gerados por tratados
internacionais, passando a ser de interesse público nacional, devendo ser
5

Ramos, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 208-09
Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocomplilado.htm. Acesso em 25 de outubro de
2017.
7
VALENTE, Flávio Luiz Schieck. Rumo à Realização Plena do Direito Humano à Alimentação e a
Nutrição Adequadas. Revista Development 57, p. 155-156, 2014.
6
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efetivadas pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em ações
positivas do Estado e também ações negativas, que se apresentam através
do dever de respeito, não obstaculização ou ingerência no acesso aos
bens definidos pelo direito, e deveres de proteção.
Ainda sob o foco de seu status constitucional, o direito à alimentação
saudável gera o direito do cidadão exigir o cumprimento das políticas
públicas de acesso ao uso da terra para produção de alimentos, bem como
pleitear a ampliação destas para garantir, entre outros, o direito a
concessão de vazios urbanos para produção de gêneros alimentícios que
valorizem o uso sustentável do solo, garantindo qualidade da produção,
conservação do meio ambiente e melhoria na condição de vida da
população de baixa renda.
A Lei Orgânica para Segurança Alimentar (LOSAN), criada em setembro
de 2006 demonstra a importância do tema, pois efetiva as disposições
constitucionais que asseguram direito à alimentação adequada e à saúde.
Em 15 de dezembro de 2006, é promulgada a lei nº 11.346/2006 que
estabelece o Sistema Nacional de Seguran ça Alimentar (SISAN) a fim de
alinhar as diretrizes constitucionais acerca da alimentação com os
tratados internaci onais ratificados pelo Brasil 8.
Em 25 de agosto de 2010, foi publicado o Decreto nº 7272, que
regulamentou a Lei nº 11.346, instituindo a P olítica Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), objetivando a promoção da
segurança alimentar e nutricional . bem como. o direito humano à
alimentação adequad a, em todo o território nacional 9.
Entre os objetivos estabelecidos na Política N acional de Segurança
Alimentar e Nutricional, destaca -se o dever das políticas públicas
apresentarem detalhadamente a dimensão ambiental e os caminhos para
garantir a efetivação, dessas determinações no processo de segurança
alimentar e nutricional, dispon do em seu artigo 4º, III:
III – promover sistemas sustentáveis de base agroecológica, de
produção e distribuição de alimentos que respeitem a
biodiversidade e fortaleçam a agricultura familiar , os povos
indígenas e as comunidades tradicionais e que assegu rem o
consumo e o acesso a alimentação adequada e saudável,
respeitada a diversidade d a cultura alimentar nacional;
Entende-se que há preocupação evidente com o desenvolvimento da
agricultura familiar por sua importância no cenário econômico e social
8

BRASIL. Lei n 11.346 de 15 de dezembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – SISAN. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111346.
Acesso em 25 de outubro de 2017.
9
B R ASI L. Decr eto nº 7 .2 7 2 , d e 2 5 d e a go sto d e 2 0 1 0 . Re g u la me n ta a l e i nº 1 1 .3 4 6 ,
d e 1 5 d e set e mb r o d e 2 0 0 6 , q ue cri a o Si s te ma Na cio na l d e Se g ura n ça Al i me n tar e
N utr icio n al – SI S AN.
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brasileiro, tendo em vista grande parte desta produção ser comercializada
para consumo interno. Neste sentido, podemos citar importantes
iniciativas governamentais como a Política Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural (PNATER), o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF), o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), o
Programa Garantia-Safra (GS), e o Programa de Garantia de Preços da
Agricultura Familiar (PGPAF) 10.

3. A G R I C U L T U R A S U S T E N T Á V E L F AM I L I A R
A concepção de agricultura sustentável abrange aspectos sociais,
ambientais, econômicos e políticos, e considerando sua complexidade, a
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO)
definiu-a como:
Agricultura sustentável é o manejo e a conservação da base de
recursos naturais e a orientação tecnológica e institucional, de
maneira a assegurar a obtenção e a satisfação contínua das
necessidades humanas para as gerações presentes e futuras. Tal
desenvolvimento sustentável (agricultura, exploração florestal e
pesca) resulta na conservação do solo, da água e dos recursos
genéticos animais e vegetais, além de não degradar o ambiente,
ser tecnicamente apropriado, economicamente viável e socialmente
aceitável 11.
A partir desta concepção de agricultura sustentável, que valoriza não
apenas o valor econômico da atividade, mas principalmente o uso
responsável dos recursos naturais, e por suas características, é inegável
que a agricultura familiar seja o principal instrumento de
operacionalização desta prática, pois traduz seus aspectos sociais, que
foram deixados de lado pela agricultura convencional.
A agricultura familiar visa distribuir renda aqueles que por tempos
encontravam -se em desvantagem perante os gra ndes produtores,
ampliando o número de pessoas na linha da pobreza tanto no campo
como nas grandes metrópoles. Através da agricultura sustentável
familiar, é possível a comercialização de produtos orgânicos, que
representam um mercado em expansão no Brasil e no mundo 12.

10

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Direito à Alimentação Adequada.
Brasília,
2013.
Disponível
em:
www.sdh.gov.br/assuntos/bibliotecavirtual/promocao-edefesa/publicacoes-2013/pdfs/direito-a-alimentacao-adequada. Acesso em 25 de outubro de 2017
11
FAO, citado por, EHLERS, E. Agricultura Sustentável: origens e perspectivas de um novo paradigma.
2.ed. São Paulo: Livraria e Editora Agropecuária, 1999. P. 157
12
Moro, Eduardo João. Entre a agricultura convencional e a agroecologia: alianças e interfaces na
pesquisa agrícola e na extensão rural de Santa Catarina. Tese (doutorado em Sociologia Política) –
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. p. 91-2. Disponível em:
www.repositorio.ufsc.br. Acesso em 25 de outubro de 2017.
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Os desafios da agricultura sustentável, no entanto, estão relacionados ao
acesso dos seus produtos pela população em geral, independente de
classe ou meio social, pois sua qualidade e segurança alimentar
proporcionam alimentação adequada pr econizada pela Política Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional. Diferentemente, os produtos
advindos da agricultura convencional, trazem consigo riscos iminentes à
saúde humana decorrentes da qualidade dos alimentos produzidos em
larga escala, dentro de um processo industrializado, que conta com
sementes geneticamente modificadas, e o uso desmedido de agrotóxicos,
que provocam doenças graves como o aumento de casos de diabetes do
tipo 1, de doenças autoimunes, como a esclerose múltipla e a doença de
Crohn, alergias, o desenvolvimento de tumores de tireoide, fígado,
intestino, aumentam a níveis alarmantes a obesidade entre crianças e
adolescentes além de doenças crônico degenerativas como hipertensão
arterial, diabetes, arteriosclerose, entre outros, como defende o médico
cardiologista William Davis 13. Os alimentos transgênicos produzido s pela
agricultura convencional impactam o ambiente e a saúde, e seus efeitos
não são totalmente conhecidos.
A agricultura sustentável, pelas razões expostas se mostra como
principal aliada no desenvolvimento do direito humano à alimentação
adequada, mas o desenvolvimento sustentável é um processo lento e
gradativo, que demanda políticas p úblicas abrangentes e perenes além da
conscientização da população. Paralelamente a modificação do nosso
sistema produtivo, a melhoria nos hábitos alimentares dos brasileiros é
fundamental para a melhoria na qualidade de vida da população através
da agricultura sustentável.
É possível desenvolver agricultura sustentável familiar na cid ade de São
Paulo?
Qual o caminho para concessão dos vazios públicos para agricultura
sustentável familiar?
Quais os benefícios da agricultura sustentável familiar nos programas de
alimentação adequada implementados pelo Estado?
Existe em nosso ordenamen to jurídico, o direito à cidade, previsto no
Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, que estabelece em seu artigo 2º,
I:
...direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao
trabalho e ao lazer, par a presentes e futuras gerações.
A revitalização dos vazios urbanos de áreas centrais das metrópoles,
como instrumento de resposta ao problema da Habitação de Interesse
13

Davis, William. Barriga de trigo. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2014
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Social nas cidades brasileiras, passou a ser uma alternativa legitimadora
da Função Social da Propriedade. No Brasil, a l egislação, apesar de
muitas vezes não cumprida15, estabelece interessantes perspectivas para
esse uso, já que a lei é explicita ao considerar no já mencionado Estatuto
da Cidade que:
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia do
direito a cidades sustentáveis , entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura
urbana, ao tran sporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao
lazer, para as presentes e futuras gerações 14;

4. A

U T I L I ZA Ç Ã O D E V A ZI O S UR B A N OS PA R A I M PL A NT AÇ Ã O D E H ORT AS
COM U N I T Á R I A S

Em se tratando de bens públicos, estes são normalmente utilizados pela
Administração Pública, detentora de sua titularidade , para execução de
seus serviços, ou são utilizados de maneira geral, impessoal e indistinta,
pela coletividade em geral, por todas as pessoas em caráter não
exclusivo, para fins de locomoção e recreação.
Quando determinada pessoa, física ou jurídica, necessita usar um bem
público em caráter exclusivo, configura -se o que a doutrina denomina
“uso especial de bem público”, ou seja, conforme leciona Hel y Lopes
Meirelles 15:
Uso especial – uso especial é todo aquele que , por um título
individual, a Administração atribui a determinada pessoa para
fruir de um bem público com exclusividade, nas condições
convencionadas.
O que tipifica o uso especial é a privatização da utilização de um bem
público, ou de parcela desse bem, pe lo beneficiário do ato ou contrato,
afastando a fruição geral e indiscriminada da coletividade ou do próprio
Poder Público.
Os bens públicos podem ser utilizados por terceiros de diversas formas:
a) Autorização de uso: ato unilateral, discricionário e precário pelo
qual a Administração consente na prática de determinada atividade
individual incidente sobre um bem público.
14

Ministério Das Cidades. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm. Acesso em 27 de outubro de 2017.
15
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, São Paulo, 25ª ed., 2000,
págs. 474 e ss.
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b) Permissão de uso: ato negocial, unilateral, discricionário e
precário através do qual a Administração faculta ao particular a
utilização individual de determinado bem público.
c) Cessão de Uso: transferência gratuita da posse de um bem público
de uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o
utilize nas condições estab elecidas no respectivo termo, por tempo
certo ou indeterminado.
d) Concessão de Uso: é o contrato administrativo pelo qual o Poder
Público atribui a utilização exclusiva de um bem de seu domínio
particular para que o explore segundo sua destinação específica . O
que distingue a concessão de uso dos demais institutos
assemelhados – autorização e permissão de uso – é o caráter
contratual e estável da outorga do uso do bem público ao
particular, para que este o utilize com exclusividade e nas
condições convencion adas com a Administração.
e) Concessão de Direito Real de Uso: é o contrato pelo qual a
Administração transfere o uso remunerado ou gratuito de terreno
público a particular, como direito real resolúvel, para que dele se
utilize em fins específicos de urbaniz ação, industrialização,
edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de interesse
social. Essa concessão de direito real de uso é transferível por ato
inter vivos ou causa mortis, como os demais direitos reais sobre
coisas alheias, com a diferença de q ue o imóvel reverterá à
Administração concedente se o concessionário ou seus sucessores
não lhe derem o uso prometido ou o desviarem de sua finalidade
contratual.
O posicionamento consolidado na doutrina afirma que a Concessão
administrativa de uso e a Co ncessão de direito real de uso são institutos
distintos, e, desta feita, devem ser regidos por normas próprias.
A concessão de direito real de uso atribui o uso do bem público como um
direito real, transferível a terceiros, requerendo, por isso, especial
processo seletivo, merecendo destaque no Estatuto das Licitações, em
seu art. 23, § 3º:
Art.23. (...)
§ 3º - A concorrência é a modalidade de licitação cabível,
qualquer que seja o valor de seu objeto, tant o na compra ou
alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como
nas concessões de direito real de uso e nas licitações
internacionais, admitindo -se neste último caso, observados os
limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão o u
entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o
convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País.
12

Já a concessão administrativa de uso , também denominada concessão
comum de uso, apenas confere ao concessionário um direito pessoal,
intransferível a terceiros. Este procedimento apresenta, portanto, uma
menor rigidez em sua contratação.
A Concessão de Uso seria o negócio jurídico por meio do qual o Poder
Público concede a um particular a utilização de bem público em caráter
de exclusividade, por determinado prazo. Em razão da concessão, caberá
ao particular respeitar a destinação do bem e explorá -lo por sua conta e
risco e, ainda, pagar ao Poder Público um valor pela utilização do bem
concedido. A concessão de uso para ser re alizada dependerá, como regra,
de licitação.
Assim, é lídimo concluir que, ante a maior flexibilidade conferida ao
Administrador nesta última modalidade, os institutos da concessão
administrativa de uso e a concessão de direito real de uso não se
confundem.
A jurisprudência pátria, reiteradamente, proclamou a concessão
administrativa de uso como um contrato tipicamente administrativo .
Contudo, não podemos confundir a flexibilidade de utilização de
procedimento licitatório com a desnecessidade deste, pois resta, em
ambos os casos, caracterizada a predominância do interesse público
sobre o particular.
Em São Paulo, a agricultura urbana ativista melhorou sua organização
nos últimos anos. Temos o grupo "Hortelões ” criado em 2011 no
Facebook, que conta com mais de 73 mil seguidores. São pessoas de todo
o Brasil que trocam experiências e discutem a produção de alimentos na
cidade. A Horta das Corujas foi a primeira que resultou desse
envolvimento coletivo, na praça Dolores Ibarruri, região de Vila
Madalena. O local abrange uma área de 800m² com culturas diversas e
tem acesso a água potável. Horta é aberto a todos com uma pequena
cerca para impedir a entrada de cães. Recebeu apoio do Município de
Pinheiros.
O cultivo de hortas, jardins medicinais e pequenos poma res orgânicos
dentro da cidade t em ganhado a adesão de pessoas que, por meio do
conhecimento e do desejo de práticas e hábitos mais saudáveis, estão
buscando cultivar a própria comida de uma forma menos agressiva à
natureza, autossustentável e natural.

5. O S

V A ZI OS U R B A N O S
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Os vazios se manifestam no espaço urbano tanto pelas áreas desabitadas,
descampadas, situadas em locais de densidade demográfica, como pela
existência de edificações igualmente desabitadas e localizadas em áreas
equipadas com serviços públicos coletivos e individuais.
Eles podem ainda ser formados por grandes extensões de terras rurais
que passaram a pertencer ao perímetro urbano como consequências da
necessidade de expansão da cidade, entretanto, não se integram à
realidade da sociedade e passaram a ser mercadoria rese rvada e a espera
de valorização para os grandes proprietários de terra, demonstrando que
a expansão legal do espaço urbano nem sempre caracteriza a
democratização da cidade.

O Plano Diretor é o instrumento legal que tem por finalidade direcionar
os instrumentos jurídicos, administrativos e políticos que o
administrador público municipal dispõe para organizar o espaço urbano
em seu mais amplo aspecto, qual seja, o de concretizar o ideal urbano de
se construir uma cidade sustentável.
Um caminho que pode ser trilhado com a adoção de políticas públicas
que convertam as variáveis sociais, econômicas, políticas, jurídicas e
administrativas que formam o espaço urbano, em favor da sociedade que
o molda. Essa é uma ótica que não se alia à aplicação de um plano
diretor como um instrumento tecnocrático, mas, sim, sociopolítico a
serviço da efetivação d o direito à cidade. Obrigatório desde 2001para
cidades com mais de 20.000 habitantes, o plano diretor urbano tem por
função primeira, dirigir, direcionar, guiar, serv ir de proa para o
administrador municipal, fixando as diretrizes do desenvolvimento
urbano do município, em forma de plano.
É o Plano Diretor, portanto, que deve definir a destina ção dos vazios
urbanos públicos, em obediência aos ditames constitucionais e à função
social da propriedade.

6. O PL 4578/16

O P L 4578/16 do Deputado Lui z Couto, atualmente em tramitação,
aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJC), se aprovado, se propõe a alterar a Lei nº 9.636, de
15 de maio de 1998, para dispor sobre a permissão de uso de terrenos da
União para a implantação de hortas comunitárias. Este projeto de lei
propõe alterar o artigo 22 da citada Lei 9636/98 da seguinte forma:
Art. 22. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da
União poderá ser autorizada, na forma do regulamento, sob o regime
14

de permissão de uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União,
publicado no Diário Oficial da União, quando destinada a:
a) realização de eventos de curta duração, de na tureza recreativa,
esportiva, cultural, religiosa ou educacional; ou
b) prática de agricultura orgânica em hortas comunitárias, operadas
por famílias de baixa renda organizadas em associações,
cooperativas ou sindicatos, desde que compatível com o plano
diretor ou outras normas urbanísticas do Município.”
Na justificação, o deputado assevera que não é raro existirem, no
ambiente urbano, terrenos ociosos que, pela falta de planejamento e
medidas adequadas de gestão, acabam sendo destinados a atividades que
degradam a qualidade das cidades e da vida de seus h abitantes.
Entre as inadequadas destinações dadas a esses terrenos tem -se a
acumulação de lixo e entulhos, com consequente contaminação do solo e
da água, e a sua utilização para uso de drogas e práticas de outros
delitos, sendo necessário, portanto, des envolver soluções para contornar
esse problema e, ao mesmo tempo, desenvolver as funções sociais da
cidade, com elevação da qualidade de vida de seus habitantes, em
cumprimento às determinações do art. 182 da Constituição Federal.
Assevera, ainda, que fe lizmente, interessantes iniciativas já têm sido
colocadas em prática. Notícias veiculadas em diversas fontes
jornalísticas mostram experiências exitosas da utilização de terrenos
baldios para implantação de hortas comunitárias. As hortas, operadas por
famílias de baixa renda para a prática de agricultura orgânica, trazem
diversos benefícios. A instalação das hortas elimina o mau uso dos
espaços urbanos, contribui para o suprimento de carências nutricionais
com alimentos de qualidade, contribui para a preser vação do meio
ambiente e constitui instrumento poderoso de educação e conscientização
ambiental. Ademais, os produtos das hortas podem ser comercializados,
tornando a inciativa instrumento de geração de emprego, renda e
inclusão social para a comunidade.
Como forma de incentivar e apoiar essa importante iniciativa, propôs a
alteração objetivando inserir, entre as utilizações de áreas de domínio da
União passíveis de permissão de uso, a instalação de hortas comunitárias
por famílias de baixa renda organizadas em associações, cooperativas ou
sindicatos. A utilização, por evidente, deverá guardar compatibilidade
com o plano diretor ou outras normas urbanísticas do Município em que
a área estiver inserida.
Foi aprovado substitutivo ao referido projeto de lei, em setembro de
2016, alterando a redação conforme abaixo:
Art. 22. A utilização, a título precário, de áreas de domínio da União
poderá ser autorizada, na forma do regulamento, sob o regime de
15

permissão de uso, em ato do Secretário do Patrimônio da União,
publicado no Diário Oficial da União, quando destinada a:
a) realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa,
esportiva, cultural, religiosa ou educacional; ou
b) prática de agricultura orgânica em hortas comunitárias e
produção de mudas destinadas ao paisagismo de áreas urbanas
mediante a utilização prioritária de técnicas agroecológicas
operadas por famílias de baixa renda organizadas em associações,
cooperativas ou sindicatos, desde que tais atividades sejam
compatíveis com o p lano diretor ou outras no rmas urbanísticas do
Município.”
A Lei n° 9.636, de 1998, dispõe sobre a regularização, administração,
aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União.
O PL acima mencionado pretende introduzir nessa Lei a possibilidade de
destinação das áreas desocupadas para o cultivo de hortas comunitárias .
A iniciativa mostra -se meritória, visto que tais áreas são expostas ao uso
ilegal por parte de usuários de drog as ou para o depósito de lixo e
entulho.
Além do mais, por não terem nenhuma destinação, tornando -se, portanto,
áreas inexploradas e sem fim específico, não atendem ao princípio
constitucional estabelecido no art. 5º, inciso XXIII, segundo o qual toda
propriedade deve cumprir uma função social, ou seja, deve ter uma
utilidade em proveito da sociedade.
A cessão de terrenos se dará a título precário em ato da Secretaria do
Patrimônio da União (SPU). Ou seja, a SPU pode rá, a qualquer momento,
retomar o uso do imóvel.
Atualmente, a cessão a título precário de imóvel federal já é prevista
pela Lei 9.636/98, mas restringe -se à realização de eventos de curta
duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou
educacional. O projeto de lei retro mencionado acrescenta mais uma
hipótese, que é justamente a prática da agricultura orgânica em hortas
comunitárias e produção de mudas de stinadas ao paisagismo de áreas
urbanas mediante a utilização prioritária de técnicas agroecológicas
operadas por famílias de baixa renda organizadas em associações,
cooperativas ou sindicatos.
A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisa da pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

7. A A G R I C U L T U R A

URBANA EM

S Ã O P AUL O
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Após a promulgação d o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01), surgiu um
novo paradigma político e jurídico para a utilização do espaço urbano e
seu controle de desenvolvimento, reconhecendo -se o “direito à cidade”
ao regular e/ou conduzir os interesses do mercado imobiliário urbano
segundo os critérios de inclusão social e de sustentabilidade ambiental.
No caso da cidade de São Paulo, em 31 de julho de 2014, foi sancionado
o Plano Diretor Est ratégico (Lei municipal nº 16.050/14), o qual, no que
tange às atividades agrícolas no município, apresenta significativos
avanços para a sua atividade na zona urbana, mas também na então
reestabelecida zona rural (determinada como as Macro áreas de
Contenção Urbana e Uso Sustentável e de Preservação de Ecossistemas
Naturais, onde é vedado o parcelamento do solo para fins urbanos).
Dentre os possíveis avanços apresentados pelo novo Plano Diretor
Estratégico do município de São Paulo, destacam -se:
a) promover o desenvolvimento da zona rural com sustentabilidade
ambiental, econômica e social, e estímulo à agricultura orgânica, a partir
do apoio à agricultura familiar, em especial a orgânica;
b) desenvolver programas educativos e de capacitação para o m anejo das
águas destinadas ao abastecimento humano e à agricultura na zona rural;
c) apoiar e incentivar a agricultura urbana e periurbana, e estimul ar a
agricultura orgânica;
d) apoiar e incentivar a agricultura urbana nos espaços livres;
e) converter a agricultura familiar convencional para a agricultura
orgânica;
f) fortalecer a Assistência Técnica e Extensão Rural através das Casas de
Agricultura Ecológica (CAE), dotando -as de recursos e infraestrutura
suficientes;
g) firmar convênios com o governo federal objetivando implantar no
município as políticas e programas federais voltados à agricultura
familiar e à agroecologia, de acordo com Plano Nacional de
Agroecologia e Produção Orgânica.
No município de São Paulo, foi promulgada a lei sobre a gestão
participativa das praças no município (Lei nº 16.212 de 10 de junho de
2015), que prevê que as praças poderão ter hortas comunitárias
orgânicas, de caráter educativo.
A legitimação do poder público é fundamental para garantir que não haja
acusações de mau uso dos espaços públicos .
17

A implantação de hortas comunitárias permite o cumprimento da função
social da propriedade pública através do uso dos espaços ociosos como
gerador de integração social, estabelecendo relações que possibilit am a
participação social, a intersetorialidade e a territorialidade, além de
potencializar a governança local, o que favorece o sentimento de lugar
confortável, sem perturbações, propiciando ideias e coletividade
resilientes para a elaboração e implantação de projetos que contemplem o
planejamento urbano para as cidades saudáveis. 16
A agricultura urbana é considerada uma alternativa importante na
aquisição de alimentos saudáveis, pois com a evolução do agronegócio,
sementes transgênicas em consonância com a produção em larga escala
de alimentos há, concomitantemente, a necessidade de uso cada vez
maior de agrotóxicos acarretando alergias, intolerâncias alimentares e
intoxicações. A agricultura fundada nos ditames da agroecologia por
meio de projetos de impla ntação de hortas urbanas nos espaços ociosos
das cidades apresenta-se como alternativa fácil, econômica e viável
juntamente a outros sistemas de produção de alimentos orgânicos para
melhoramento dos efeitos que o crescimento urbano acarreta à saúde e
bem-estar dos indivíduos que compõem as comunidades urbanas. 17

8. C O N C L U S Õ E S

O aproveitamento dos vazios urbanos, conferindo função social à
propriedade pública e privada é de suma importância para a
sustentabilidade e a qualidade de vida da população das cidades .
O ideal é que tenhamos políticas públicas com o escopo de promover a
ocupação das áreas urbanas, com plantação de hortaliças, árvores
frutíferas, paisagismo, composteiras, horta medi cinal, utilizando terrenos
baldios, pertencentes ao poder público e privado, com isso,
incentivando-se a produção de alimentos em terrenos abandonados,
garantindo que a população tenha acesso à alimentação saudável,
estimulando a geração de emprego e renda , além de colaborar com
combate ao foco do mosquito da dengue. Muitos terrenos estão sendo
utilizados para despejo de lixos, perpetuando nestes terrenos
abandonados a crescente presença de animais peçonhentos, pelo que a
ocupação dos vazios urbanos de form a sustentável tornará a cidade mais
16
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limpa e saudável, além de promover a inclusão social, a partir da
melhoria da renda das famílias.
O espaço urbano deve ser subsistente. Qualquer pedaço de terra
abandonado é um recurso natural desaproveitado e, também, um vazio
que pode ser integrado em políticas que procuram dar resposta a
compromissos assumidos para uma cidade sustentável , bem como para o
combate à fome e à pobreza, consagrando o direito sagrado à alimentação
e a um meio ambiente saudável para as gera ções presentes e futuras ,
privilegiando-se assim a dignidade da pessoa humana .
Em suma, ao analisarem -se esses vazios, explorando as suas
necessidades e percebendo as suas características físicas, pode -se
introduzir a agricultura urbana como um fator de requalificação e reforço
de coesão urbana, em atendimento à tão sagrada e consagrada função
social da propriedade.
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