
Escadão Agroecológico do Bairro Esplanada: 
uma construção coletiva

ESCADÃO AGROECOLÓGICO

O Escadão Agroecológico do Esplanada é uma via de passagem de pedestres (VDP), localizada na Rua Tulipa, no 
bairro Esplanada em Belo Horizonte - MG. Segundo a comunidade, historicamente, diversos grupos fazem usos 
indevidos do espaço, devido à discrição, à pouca iluminação e ao matagal que recorrente cresce no local.  

O COLETIVO

Após um encontro de trocas e 
doações de sementes e mudas 
idealizado por um dos egressos 
do curso de agroecologia 
proposto pela Subsecretaria 
Municipal de Segurança 
Alimentar-Trilha Agroecológica, 
identificou-se um grupo de 
moradores do bairro que 
tinham em comum o interesse 
em tornar o espaço, antes 
subutilizado, em um espaço 
produtivo. A partir do 
reconhecimento, iniciou-se a 
organização, que todavia, se 
dá por encontros semanais  
para o alinhamento dos 
objetivos, apresentação do 
projeto à comunidade, 
construção do plano de ação 
para ocupação do solo e, por 
fim, e mais importante para a 
consolidação do coletivo.

OS VAZIOS URBANOS E A 
AGRICULTURA

Em Belo Horizonte há muitos 
retalhos urbanos remanescentes 
de obras civis, sem finalidade 
específica. Em contrapartida, é 
crescente a demanda nos centros 
urbanos, por alimentos saudáveis 
com origem conhecida e espaços 
para plantio. Assim como nós há 
outros coletivos que enxergam 
potencial nestes espaços da 
cidade, e avançam na ocupação. 
Nossa iniciativa comunga e 
caminha junto ao Corredor 
Agroecológico Arrudas, um 
projeto que está sendo sendo 
desenvolvido pela Prefeitura de 
Belo Horizonte de maneira 
intersetorial com organizações da 
sociedade civil e iniciativas 
público-privada/comunitária, que 
pretende por meio dos vazios 
urbanos, e não só, dialogar com a 
cidade sobre as políticas públicas 
de segurança alimentar e a 
agricultura urbana, promovendo 
ações produtivas e educativas 
respeitando e valorizando o 
conceito da agroecologia. 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS E 

ESPERADOS

Mesmo com pouco tempo de 
atuação, a iniciativa se apresenta 
como positiva e enriquecedora. 
Os mutirões de limpeza, a 
demarcação dos níveis e a 
implementação da contenções de 
bambu, junto a realização dos 
primeiros plantios já trouxeram 
diferenças relevantes para quem 
vive o espaço. Além de mais 
bonito, o escadão agroecológico, 
assim batizado em um café com a 
comunidade, por estar limpo e 
agora sempre com pessoas, se 
tornou mais seguro e as 
sementes e mudas plantadas já 
começaram a dar o ar da graça. 
Espera-se que em breve se faça a 
primeira colheita e o espaço para 
além de produtivo seja também 
uma possibilidade de convivência 
e lazer para a população.Todavia 
é importante ressaltar a 
necessidade de incentivo para a 
finalização e efetivação dessa 
ação e de outras similares,  visto 
que, mesmo com tão pouco, 
trazem benefícios tão grandes.
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