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Apresentação
e como foi realizado o levantamento e 
a sistematização das informações

Informações gerais
das 41 unidades produtivas coletivas/comunitárias 
atendidas pela SUSAN/SMASAC/PBH

Sobre a SUSAN/SMASAC/PBH 
e o grupo AUÊ!/UFMG

Regional Barreiro
8 unidades produtivas

Regional Centro-Sul
4 unidades produtivas

Regional Leste
5 unidades produtivas

Regional Oeste
4 unidades produtivas

Regional Nordeste
8 unidades produtivas

Regional Noroeste
2 unidades produtivas

Regional Norte
6 unidades produtivas
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1 unidade produtiva
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O presente material apresenta uma sistematização das informações sobre 

41 Unidades Produtivas (UPs) Coletivas e Comunitárias de Agricultura Urbana 

(AU), cadastradas, atendidas e apoiadas pela Subsecretaria de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SUSAN), parte da estrutura da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) da Prefeitura 

de Belo Horizonte (PBH). Este trabalho é fruto de uma parceria entre a SUSAN, 

por meio da Diretoria de Fomento à Agroecologia e Abastecimento (DFAB), e 

o Grupo AUÊ! - Estudos em Agricultura Urbana do Instituto de Geociências da 

Universidade Federal de Minas Gerais (AUÊ! - IGC/UFMG), orientada por um 

termo de referência de cooperação técnica.

As informações foram levantadas a partir do diálogo entre técnicas/os e 

servidoras/es da DFAB, especialmente da Gerência de Fomento à Agricultura 

Familiar e Urbana (GEFAU) e agricultoras e agricultores das unidades 

produtivas. A parceria  com o Grupo AUÊ! possibilitou sistematizar estas 

informações e organizar tanto um panorama geral, como as especificidades 

de parte expressiva das unidades de agricultura urbana no município.

A DFAB e a GEFAU buscam fomentar a implantação e manutenção de 

sistemas agroecológicos em Belo Horizonte por meio da doação de insumos 

e da capacitação técnica, com os objetivos de promover segurança alimentar 

e nutricional, a ação coletiva, a produção de alimentos saudáveis, a geração 

de renda e o desenvolvimento local sustentável, especialmente por meio da 

transformação de áreas improdutivas em unidades de produção agroecológica. 

Esses objetivos estão em consonância com a Política Municipal de Apoio 

à Agricultura Urbana e são realizados por meio do Fomento às Unidades 

Produtivas, com a doação de insumos e apoio técnico, como também via 

execução de programas e projetos, como a implementação de agroflorestas 

urbanas e de circuitos curtos de comercialização da agricultura urbana.

apresentação
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A sistematização das informações aqui apresentada faz parte da criação e 

desenvolvimento do Cadastro Municipal de Agricultura Urbana, operacionalizado 

pela GEFAU, que integra o conjunto de procedimentos necessários para o 

fomento à agricultura urbana, juntamente com o credenciamento, seleção 

e habilitação de unidades produtivas a serem apoiadas através de serviços, 

programas e projetos desenvolvidos pela SUSAN/PBH. O Cadastro Municipal 

de Agricultura Urbana é um instrumento de identificação e caracterização de 

Unidades Produtivas de agricultura urbana do município de Belo Horizonte, 

cujo objetivo é fornecer informações capazes de subsidiar o planejamento da 

política pública municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

É importante ressaltar que as informações utilizadas neste trabalho têm 

como período de referência os anos de 2019 e 2020, sendo em grande parte 

informações autodeclaradas por agricultoras e agricultores das unidades 

produtivas. Alguns dados foram atualizados no início do ano de 2021, a 

partir de reuniões entre técnicas/os da GEFAU e AUÊ!/UFMG com foco no 

compartilhamento e debate das informações levantadas em anos anteriores. 

Outros dados foram levantados pelas/os próprias/os técnicas/os e servidoras/

es, como a demarcação das áreas produtivas e localização/georreferenciamento 

das unidades. Dessa forma, este material possui um recorte temporal, uma vez 

que as atividades das/os agricultoras/es são dinâmicas e estão em constante 

desenvolvimento.

As ações da SUSAN/PBH estão ancoradas nos princípios, práticas e diretrizes 

técnica-produtivas e sócio-organizativas da agroecologia. Dessa forma, 

o fomento à agricultura urbana reconhece nas unidades produtivas as 

multifuncionalidades e heterogeneidades de iniciativas e práticas de agricultura 

urbana que, alinhadas à agroecologia, promovem a melhoria da qualidade 

ambiental e da agrobiodiversidade do município, contribuem para a segurança 

alimentar e nutricional da população - ampliando a produção e acesso à 

alimentos saudáveis -, apresentam alternativas de renda, desenvolvimento 

da comunidade, troca e ampliação de conhecimentos e saberes, dentre outros 

benefícios.
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Com a finalidade de captar a heterogeneidade da agricultura urbana no 

município, a DFAB identificou 06 tipos de UPs com diferentes dinâmicas de 

funcionamento. Para essas, a SUSAN/PBH busca desenvolver metodologias 

e formas distintas de atendimento. As categorias identificadas são: Unidades 

Produtivas Coletivas/Comunitárias; Unidades Produtivas Territórios de 

Tradição; Unidades Produtivas Institucionais Públicas; Unidade Produtiva 

Familiar; Unidades Produtivas Institucional Privada sem Fins Econômicos; 

Unidades Produtivas Institucional Privada com Fins Econômicos.

Para este exercício de sistematização, foram priorizadas as UPs Coletivas/

Comunitárias atendidas pela GEFAU/DFAB até o primeiro semestre do ano de 

2021, sendo cadastradas nos períodos de 2019, 2020 e 2021. Essas unidades 

produtivas se caracterizam pela organização da gestão e produção realizadas 

por grupos comunitários e/ou coletivos. A atividade produtiva pode ter 

objetivos diversos e estar localizada em áreas públicas ou privadas. Exemplos: 

hortas comunitárias, coletivos autônomos e grupos de produção formados 

por mulheres, jovens ou idosos, dentre outros. Nessas unidades, assim como 

nos outros 5 tipos, se desenvolvem Sistemas Agroecológicos diversos, com 

diferentes tipos de cultivos e manejos (hortaliças, frutíferas, agroflorestas, 

espécies anuais, medicinais, aromáticas, condimentares, Plantas Alimentícias 

Não Convencionais - PANCs, flores, compostagem, etc.) e criação de animais 

realizados de forma integrada e com base nos princípios da agroecologia. 

A seguir serão apresentadas as 41 UPs Coletiva/Comunitárias localizadas nas 

09 regionais do município. De forma geral, essas iniciativas têm implementado 

e apreendido uma série de tecnologias para a produção agroecológica de 

alimentos, plantas medicinais, dentre outras, assim como na relação com o 

ambiente e a natureza, tais como o reaproveitamento de resíduos orgânicos 

para a adubação (com a compostagem e o minhocário), a produção e utilização 

de Microorganismos Eficientes (ME), a captação de água da chuva, cuidado 

com as nascentes e córregos, dentre outras. Essas unidades envolvem cerca 

de 480 pessoas nas atividades cotidianas que podem ser entre familiares, 

pessoas da comunidade do entorno, funcionários (nos casos específicos das 

unidades em instituições), voluntárias/os e usuárias/os. 
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Equipe GEFAU/DFAB/SUSAN - PBH e AUÊ!/UFMG.
Belo Horizonte, março de 2022.

É importante destacar que cerca de 78% das unidades produtivas participam 

de processos educativos ou oferecem cursos e oficinas para um público 

muito diverso (alunas/os da rede municipal e estadual de educação, entre os 

próprios sujeitos que trabalham nas unidades ou a partir da inserção em redes 

e articulações, dentre outras organizações). Sobre a participação em redes e 

em grupos relacionados à agricultura urbana e agroecologia, mais de 58% 

estão conectadas com outras iniciativas a partir dessas organizações (como 

por exemplo, a Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana – AMAU, e a 

Associação Horizontes Agroecológicos).

O material está organizado em dois blocos, sendo o primeiro uma sistematização 

de um panorama geral das UPs e, no bloco seguinte, informações específicas 

de cada UP. O intuito deste material é apresentar parte das diversas formas de 

agricultura urbana presentes em Belo Horizonte, assim como visibilizar suas 

potencialidades para o desenvolvimento municipal.
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informações 
gerais

Unidades Produtivas 
Coletivas/Comunitárias atendidas
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102.975m²

58% 6 UPs

9 UPs

total das áreas 
produtivas

pessoas envolvidas 
nas UPs, sendo:

481
FAMÍLIAS, COMUNIDADE DO 

ENTORNO,
FUNCIONÁRIAS/OS, 
VOLUNTÁRIAS/OS E 

USUÁRIAS/OS

participam da
Feira da Agricultura 

Urbana - PBH

participam da
construção do Sistema 

Participativo de Garantia 
da qualidade orgânica - 
Associação Horizontes 
Agroecológicos (RMBH)

participam de alguma 
rede ou grupo relacionado 

à agricultura urbana e 
agroecologia

Além da PBH e da EMATER/MG,  algumas UPs recebem apoio 
de organizações com atuação local e regional, dentre elas 
universidades e instituições de ensino.  
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Enquadramento 
de acordo com a 

produção

Orgânica e Agroecológica

Em Transição Agroecológica

por número de UPs

unidades produtivas 
coletivas e comunitárias41
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78%
participam e/ou 

realizam processos 
de educação e/ou 

capacitação
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das Unidades Produtivas 
possuem práticas de 
conservação do solo, 

dentre elas:
adubação orgânica, 

cobertura do solo, curva 
de nível, colocar fogo 
no mato, cercamento 

de canteiros, adubação 
verde e Microorganismos 

Eficientes (ME)

100%

das Unidades Produtivas 
reaproveitam resíduos 
orgânicos através de:

das Unidades Produtivas 
tem acesso à água via 
Copasa e, em alguns 
casos, também tem 

acesso via:

compostagem, 
minhocário e/ou 

adubação orgânica

poço artesiano, 
captação de água de 

chuva, nascente e 
córrego

70%

90%

recebe apoio na 
comercialização

tem interesse em 
comercializar

Não

Não Não

Sim

Sim Sim

Comercialização 
da produção

11 11
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unidades produtivas 
por regionais de Belo Horizonte
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localização das unidades produtivas coletivas/comunitárias no 
município de Belo Horizonte
Fonte: Google Earth. Data da imagem: dezembro/2020

Fonte: Google Earth. Data da imagem: dezembro/2020

localização das unidades produtivas nas regionais de 
Belo Horizonte

regionais:

Barreiro

Oeste

Norte

Centro-sul Leste

Nordeste Noroeste

Pampulha

Limite municipal

Unidades produtivas

Venda Nova
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Regional Barreiro

Google Earth. Data da imagem: dezembro/2020

localização das unidades produtivas

unidades produtivas:

unidades produtivas

limite da regional

15

Horta Comunitária Jardim Castanheiras 
Horta Comunitária Jardim Produtivo
Horta Comunitária Vila Pinho
Horta Comunitária Jardim Liberdade
Horta Comunitária Tirol Ativo
Horta Comunitária do Bairro Milionários 
Escola Estadual Celso Machado

Horta Comunitária Verde Sol 
Centro Cultural Bairro das Indústrias

Nossa Horta: plantar é saudável
Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol



Horta Comunitária 
Jardim Castanheiras

não participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

cisterna

comercializa a 
produção

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos: 
compostagem

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

autoconsumo, comercialização, 
doação, terapia, lazer e fins 

medicinais.

hortaliças, pomar, espécies 
anuais (milho, feijão, abóbora, 

etc), plantas medicinais, plantas 
aromáticas e condimentares, 

plantas alimentícias não 
convencionais (PANC) e 

criação de aves.

Interesse do coletivo em 
expandir a área produtiva.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021
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Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Barreiro/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.

2013

+ +

+

6
2.000m²

ano de início 
das atividades

pessoas 
envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

principal 
mão de obra:
FAMÍLIAS

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica

+

! ?



Horta Comunitária 
Jardim Produtivo

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

comercializa a 
produção

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos: 

Compostagem e Tanque 
de Evapotranspiração 

(TVAP)

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
comercialização, doação, 

pesquisa, terapia, lazer e fins 
medicinais.

Hortaliças, pomar, espécies 
anuais, plantas medicinais, plantas 

aromáticas e condimentares, 
e plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs).

Surgiu a partir do Projeto Cidades 
Sustentáveis. Participam do SPG/
RMBH e da Feira da Agricultura 
Urbana e Familiar (Cidade 
Administrativa). Realizam vendas 
para o Caixa de Alimentação 
Escolar.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: maio de 2021

2008

+ +

+

8
3.600m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

FAMÍLIAS E 
COMUNIDADE 
DO ENTORNO

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica,
curva de nível e

cobertura do solo

+

! ?

principal 
mão de obra:
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ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Barreiro/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Horta Comunitária 
Vila Pinho

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Poço artesiano

comercializa a 
produção

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos: 
Compostagem e 

minhocário

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
comercialização, doação, 

terapia, lazer 
e fins medicinais

Hortaliças, pomar, espécies anuais, 
plantas medicinais, plantas aromáticas 
e condimentares, plantas alimentícias 
não convencionais (PANCs), flores e/ou 
ornamentais, cultivo de plantas para 
usos espirituais e religiosos, e criação 

de aves.

Reconhecida por sua trajetória de 
trabalhos em agricultura urbana. 
Primeira unidade produtiva 
com DAP (emitida em 2021). 
Participam da Feira de Agricultura 
Urbana (PBH), do SPG/RMBH e 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA). 

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: junho de 2021

1998

+ +

+

16
10.000m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

FAMÍLIAS E 
COMUNIDADE 
DO ENTORNO

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica e
cobertura do solo

+

! ?

principal 
mão de obra:
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ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Barreiro/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Horta Comunitária 
Jardim Liberdade

não participa e/
ou realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa e poço/
mina d’água

comercializa a 
produção

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos: 
Compostagem

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
comercialização, doação, 

terapia, ensino, lazer e prática 
espiritual/religiosa

Hortaliças, pomar, espécies 
anuais, plantas medicinais, 

plantas aromáticas e 
condimentares, plantas 

alimentícias não convencionais 
(PANCs) e criação de aves.

Possuem relação com o Centro de 
Referência de Assistência Social 
(CRAS) e participam do programa 
Fica Vivo!. 

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

2010

+ +

+

3
3.000m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

FAMÍLIAS

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

utilização de cinzas

+

! ?

principal 
mão de obra:
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ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Barreiro/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Horta Comunitária 
Tirol Ativo

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

comercializa a 
produção

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos: 
Compostagem e 

minhocário

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
comercialização, doação, 

terapia, ensino, lazer e fins 
medicinais.

Hortaliças, pomar, espécies 
anuais, plantas medicinais, plantas 

aromáticas e condimentares, plantas 
alimentícias não convencionais 

(PANCs), flores e/ou ornamentais, 
cultivo de plantas para usos 

espirituais e religiosos.

Participam do SPG/RMBH.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

2018

+ +

+

14
2.000m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

Adubação orgânica e 
cobertura do solo

+

! ?

FAMÍLIAS E 
COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Barreiro/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Horta Comunitária 
do bairro Milionários

Escola Estadual Celso Machado

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

comercializa a 
produção

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos: 
Compostagem

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
comercialização, doação, 

terapia, lazer, fins medicinais e 
prática espiritual/religiosa.

Hortaliças, pomar, espécies 
anuais, plantas medicinais, 

plantas aromáticas e 
condimentares, plantas 

alimentícias não convencionais 
(PANCs), flores e/ou ornamentais.

Participam da Feira da Agricultura 
Urbana (PBH) e do SPG/RMBH.
Possuem parcerias com a 
Associação Comunitária do bairro 
e com a Escola Estadual Celso 
Machado (fazem compostagem dos 
resíduos da escola).

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

2018

+ +

+

14
1.500m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

Adubação orgânica

+

! ?

FAMÍLIAS, 
FUNCIONÁRIOS 
E USUÁRIAS/OS

principal 
mão de obra:

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Barreiro/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Horta Comunitária 
Verde Sol

Centro Cultural Bairro das Indústrias

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

não 
comercializa a 

produção e não 
tem interesse em 

comercializar.

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos: 
Compostagem

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, doação, terapia, 
lazer e fins medicinais.

hortaliças, pomar, espécies 
anuais, plantas medicinais, 

plantas aromáticas e 
condimentares, plantas 

alimentícias não convencionais 
(PANCs), cultivo de plantas para 

usos espirituais e religiosos.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: junho de 2021

2018

+ +

+

7
100m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 
Cobertura do solo

+

! ?

FUNCIONÁRIOS 
E USUÁRIAS/OS

principal 
mão de obra:

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Barreiro/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Nossa Horta: 
plantar é saudável

Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol

não participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos: 
Compostagem

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
comercialização, doação, 

terapia, lazer e fins medicinais.

hortaliças, espécies anuais, 
plantas medicinais, plantas 

aromáticas e condimentares, 
plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs), cultivo 
de plantas para usos espirituais e 

religiosos.

Possuem parceria com a Fundação 
de Parques de Belo Horizonte. 

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: junho de 2021

2019

+ +

+

7
300m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

Adubação orgânica

+

! ?

FAMÍLIAS, 
FUNCIONÁRIOS 
E COMUNIDADE 

DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

não 
comercializa a 

produção e tem 
interesse em 
comercializar.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Barreiro/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Regional Centro Sul

Google Earth. Data da imagem: dezembro/2020

localização das unidades produtivas

unidades produtivas:

unidades produtivas

limite da regional

24

Horta Esperança 
Barragem Santa Lúcia

Horta da Associação de Moradores 
da Vila Santana do Cafezal 
Aglomerado da Serra

Agrofloresta Vila Acaba Mundo
Coletivo Cabeça Nascente

Agrofloresta Flor da Montanha
Coletivo Roots Ativa



Horta Esperança
Barragem Santa Lúcia

não participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos: 
Compostagem

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, doação, terapia, 
lazer e fins medicinais.

Hortaliças, pomar, espécies 
anuais, plantas medicinais, 

plantas aromáticas e 
condimentares, plantas 

alimentícias não convencionais 
(PANCs), flores e/ou ornamentais.

Possuem parceria com o Centro 
Universitário UNA e com a 
UEMG (Grupo LEIA). Além das 
universidades, possuem parceria 
com a URBEL/PBH.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: março de 2021

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Centro-Sul/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.

2018

+ +

+

4
690m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

Adubação orgânica, 
cobertura do solo e 

curva de nível

+

! ?

COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

não 
comercializa a 

produção e não 
tem interesse em 

comercializar.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades



Horta da Associação 
de Moradores da Vila 

Santana do Cafezal

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

não há reaproveitamento de 
resíduos orgânicos 

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, doação e 
ensino

Hortaliças, pomar, espécies 
anuais, plantas medicinais, 

plantas aromáticas e 
condimentares e plantas 

alimentícias não convencionais 
(PANCs).

Horta implantada pelo grupo 
Aroeira. Participam da Articulação 
Metropolitana de Agricultura 
Urbana (AMAU).

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

2005

+ +

+

4
720m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

práticas de 
conservação do solo: 

Adubação orgânica, 
cobertura do solo e 

curva de nível

+

! ?

VOLUNTÁRIAS/
OS

principal 
mão de obra:

não 
comercializa a 

produção e tem 
interesse em 
comercializar.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Centro-Sul/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Agrofloresta Vila 
Acaba Mundo

Coletivo Cabeça Nascente

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

nascente e captação de 
água de chuva

não há reaproveitamento de 
resíduos orgânicos 

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, doação, ensino, 
terapia, lazer, fins medicinais, 
saúde, educação alimentar 

e ambiental e resgate de 
culinária.

Hortaliças, pomar, espécies anuais 
(milho, feijão, abóbora, etc), plantas 

medicinais, plantas aromáticas e 
condimentares, plantas alimentícias 

não convencionais (PANC), flores e/ou 
ornamentais, cultivo de plantas para 

usos espirituais e religiosos

Participaram do Curso Trilha 
da Agroecologia e do Curso de 
Promotoras/es de Agroecologia. 
Fazem parte do projeto 
Agroflorestas Urbanas. 

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

2019

+ +

+

27
9.300m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

Adubação orgânica, 
cobertura do solo e 

curva de nível

+

! ?

COMUNIDADE 
DO ENTORNO E 
VOLUNTÁRIAS/

OS

principal 
mão de obra:

não 
comercializa a 

produção e tem 
interesse em 
comercializar.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Centro-Sul/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Agrofloresta Flor da 
Montanha

Coletivo Roots Ativa

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

córrego

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:
compostagem 

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
comercialização, doação, 

ensino, pesquisa e terapia.

Hortaliças, pomar, espécies anuais 
(milho, feijão, abóbora, etc), plantas 

medicinais, plantas aromáticas e 
condimentares, plantas alimentícias 

não convencionais (PANC), flores e/ou 
ornamentais, cultivo de plantas para 

usos espirituais e religiosos.

Possuem um viveiro de mudas, 
farmácia natural e uma ponto 
de referência em compostagem. 
Participam da iniciativa Lixo Zero. 

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

2020

+ +

+

10
150m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

Adubação orgânica e 
cobertura do solo

+

! ?

FUNCIONÁRIOS 
E COMUNIDADE 

DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Centro-Sul/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Regional Leste

Google Earth. Data da imagem: dezembro/2020

localização das unidades produtivas

unidades produtivas:

unidades produtivas

limite da regional

29

Horta Comunitária do Pompéia
Pastoral da Família e Usuários

Abrigo Pompéia
Escadão Agroecológico
Horta Comunitária Bela Vista
Centro de Vivência Agroecológica - CEVAE Taquaril



Horta Comunitária 
do Pompéia

Pastoral da Família e Usuários

não participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

não há reaproveitamento de 
resíduos orgânicos

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, ensino, terapia, 
lazer, fins medicinais, união e 

fortalecer laços de convivência.

Hortaliças, pomar, plantas 
medicinais, plantas aromáticas 

e codimentares.

Realizam doações de cestas para a 
população do entorno. 

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Leste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.

não declarado

+ +

+

11
500m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 
cobertura do solo

+

! ?

USUÁRIAS/OS, 
COMUNIDADE 

DO ENTORNO E 
VOLUNTÁRIAS/

OS

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades



Horta do 
Abrigo Pompéia

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

não há reaproveitamento de 
resíduos orgânicos

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, doação, ensino, 
terapia, lazer e fins medicinais.

Hortaliças, pomar, espécies 
anuais (milho, feijão, abóbora, 

etc) e plantas medicinais.

O Abrigo Pompéia é fruto de uma 
parceria entre a Cáritas Brasileira e 
a PBH. 

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: março de 2021

+ +

+

8
2019 210m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica

+

! ?

USUÁRIAS/OS E 
FAMÍLIAS

principal 
mão de obra:

não 
comercializa a 

produção e tem 
interesse em 
comercializar.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Leste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Escadão 
Agroecológico

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

compostagem

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, doação, ensino, 
pesquisa, terapia, lazer, fins 
medicinais e promoção da 

agroecologia.

 Pomar, espécies anuais (milho, 
feijão, abóbora, etc), plantas 

medicinais, plantas aromáticas 
e condimentares, plantas 

alimentícias não convencionais 
(PANC), flores e/ou ornamentais.

Participam da iniciativa Recicla 
Esplanada e possuem parceria com 
a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente/PBH, a partir do projeto 
Adote o Verde. 
Instagram: 
@escadaoagroecologicoesplanada

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: maio de 2020

+ +

+

6
2018 180m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 
cobertura de nível 

e do solo

+

! ?

COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

não 
comercializa a 

produção e não 
tem interesse em 

comercializar.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Leste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



 Horta Comunitária 
Bela Vista

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

compostagem

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, doação, terapia, 
lazer e fins medicinais.

Hortaliças, pomar, espécies anuais 
(milho, feijão, abóbora, etc), plantas 

medicinais, plantas aromáticas 
e condimentares, plantas 

alimentícias não convencionais 
(PANC), flores e/ou ornamentais.

Surgiram em parceria com a 
Urbel/PBH.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: maio de 2020

+ +

+

3
2019 410m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica

+

! ?

COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Leste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



CEVAE 
Taquaril

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

compostagem

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
comercialização, doação, 

ensino, pesquisa, terapia e fins 
medicinais.

Hortaliças, pomar, espécies anuais 
(milho, feijão, abóbora, etc), plantas 

medicinais, plantas aromáticas e 
condimentares, plantas alimentícias 

não convencionais (PANC), flores e/ou 
ornamentais, cultivo de plantas para 

usos espirituais e religiosos.

O CEVAE Taquaril, assim como os 
outros 4, é fruto de uma programa 
municipal da década de 1990. A 
missão do Programa CEVAE é 
promover o desenvolvimento das 
comunidades sob sua área de 
influência por meio de intervenções 
socioambientais.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: agosto de 2021

+ +

+

28
1996 1.210m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica e 
cobertura do solo

+

! ?

USUÁRIAS/OS E
COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Leste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Regional Oeste

Google Earth. Data da imagem: dezembro/2020

localização das unidades produtivas

unidades produtivas:

unidades produtivas

limite da regional

35

Centro de Vivência Agroecológica - 
CEVAE Morro das Pedras
Horta Morros Verdes
Associação História em Construção

Unidade de Compostagem Comunitária
Parque Jacques Cousteau

CEMAR - Centro Municipal de Agroecologia e 
Educação Ambiental para Resíduos Orgânicos



CEVAE 
Morro das Pedras

não participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

compostagem

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
Comercialização, Doação, 

Ensino, Pesquisa, Terapia e 
Fins medicinais.

Hortaliças, medicinais, 
pomar, anuais, PANCs e 

espécies anuais.

O CEVAE Morro das Pedras, assim 
como os outros 4, é fruto de uma 
programa municipal da década de 
1990. A missão do Programa CEVAE 
é promover o desenvolvimento 
das comunidades sob sua área de 
influência por meio de intervenções 
socioambientais.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Oeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.

+ +

+

17
1996 290m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica e 
cobertura do solo

+

! ?

USUÁRIAS/OS

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades



Horta Morros Verdes
Associação História em Construção

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:
compostagem e 

minhocário

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, Comercialização, 
Doação, Ensino, Pesquisa, 

Terapia, Lazer, Fins medicinais, 
Revitalização do espaço e 

melhoria do ambiente.

Biocultura e criação de galinhas 
, espécies anuais, hortaliças, 

pomar, medicinais, aromáticas e 
condimentares, PANCs e flores/

ornamentais.

Realizam experimentações 
de várias formas de produção, 
como aquaponia e produção de 
morangos em estufas.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

+ +

+

7
1996 360m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica e 
cobertura do solo

+

! ?

FAMÍLIAS, 
COMUNIDADE 

DO ENTORNO E 
VOLUNTÁRIAS/

OS

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 
fo

nt
e:

 G
oo

gl
e 

Ea
rt

h.
 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Oeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Unidade de 
Compostagem Comunitária

Parque Jacques Cousteau

não participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

compostagem

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
Comercialização e Serviço.

composto

Única unidade de compostagem 
acompanhada pela SUSAN/PBH.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

+ +

+

4
2019 500m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

não declarado

+

! ?

FUNCIONÁRIAS/
OS E 

VOLUNTÁRIAS/
OS

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Oeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



CEMAR
Centro Municipal de Agroecologia e Educação 

Ambiental para Resíduos Orgânicos

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

compostagem, 
reaproveitamento de 

capim e bananeiras para 
cobertura do solo

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, Ensino, 
Terapia e Educação 

Ambiental.

espécies anuais, plantas 
medicinais, pomar, PANCs e 

plantas nativas.

Fazem parte do projeto 
Agroflorestas Urbanas e é 
um equipamento público de 
responsabilidade da SUSAN/PBH, 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Superintendência de 
Limpeza Urbana (SLU/PBH).

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: agosto de 2021

+ +

+

15
2019 225m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 
curva de nível e

cobertura do solo

+

! ?

FAMÍLIAS E 
COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

não 
comercializa a 

produção e não 
tem interesse em 

comercializar.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Oeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Regional Nordeste

Google Earth. Data da imagem: dezembro/2020

localização das unidades produtivas

unidades produtivas:

unidades produtivas

limite da regional

40

Centro de Vivência Agroecológica - 
CEVAE Capitão Eduardo
Horta Comunitária Ebenezer
Horta Comunitária Tudo Saudável
Horta Comunitária Frutos da Terra
Horta Comunitária Coqueiro Verde
Quintal do Sô Antônio
Hortelões da Lagoinha

Hortas do COMUPRA
Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu

Agrofloresta do Ribeiro de Abreu
COMUPRA - Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu



CEVAE 
Capitão Eduardo

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

compostagem

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
comercialização, doação, 

lazer e fins medicinais.

Hortaliças, pomar, espécies anuais 
(milho, feijão, abóbora, etc), plantas 

medicinais, plantas aromáticas e 
condimentares e plantas alimentícias 

não convencionais (PANC).

O CEVAE Capitão Eduardo, assim 
como os outros 4, é fruto de uma 
programa municipal da década de 
1990. A missão do Programa CEVAE 
é promover o desenvolvimento 
das comunidades sob sua área de 
influência por meio de intervenções 
socioambientais.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: maio de 2021

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Nordeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.

+ +

+

11
1996 1.240m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica e
cobertura do solo

+

! ?

FUNCIONÁRIAS/
OS E USUÁRIAS/

OS

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades



Horta Comunitária
Ebenezer

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:
compostagem e 

minhocário

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia - não declarado

Autoconsumo, 
comercialização, doação, 
ensino, pesquisa, terapia, 

lazer, fins medicinais e 
recuperação de jovens.

Hortaliças, pomar, espécies 
anuais (milho, feijão, abóbora, 

etc), plantas medicinais, plantas 
aromáticas e condimentares, 

flores e/ou ornamentais, dentre 
outros cultivos.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: maio de 2021

+ +

+

12
2019 1.830m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica e
cobertura do solo

+

! ?

USUÁRIAS/OS

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Nordeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Horta Comunitária
Tudo Saudável

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

compostagem

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
comercialização, doação, 
ensino, pesquisa, terapia, 

lazer e fins medicinais.

Hortaliças, pomar, espécies anuais 
(milho, feijão, abóbora, etc), plantas 

medicinais, plantas aromáticas e 
condimentares, plantas alimentícias 

não convencionais (PANC), flores e/ou 
ornamentais, cultivo de plantas para 

usos espirituais e religiosos.

Fazem parte do projeto 
Agroflorestas Urbanas (PBH) e 
participam da Feira da Agricultura 
Urbana (PBH).

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: maio de 2021

+ +

+

16
2018 9.000m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica,
cobertura do solo e 

curva de nível

+

! ?

FAMÍLIAS

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Nordeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Horta Comunitária
Frutos da Terra

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

compostagem

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
Comercialização, Doação, 
Ensino, Pesquisa, Terapia, 
Lazer e Fins medicinais.

Hortaliças, espécies anuais (milho, 
feijão, abóbora, etc) e plantas 

medicinais.

Possuem parceria com a associação 
comunitária do Bairro. Alguns 
participantes da UP fizeram o 
curso Trilhas da Agroecologia. Tem 
Declaração de Exploração de Área 
Pública.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: junho de 2021

+ +

+

13
2020 1.200m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica

+

! ?

COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Nordeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Horta Comunitária
Coqueiro Verde

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

Compostagem e Tanque de 
Evapotranspiração (TVAP)

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, 
Comercialização, Doação, 

Pesquisa, Terapia, Fins 
medicinais e Prática espiritual 

- religiosa.

Hortaliças, pomar, agrofloresta, 
espécies anuais, plantas medicinais, 

plantas condimentares e aromáticas, 
PANCs, flores e ornamentais e plantas 

para usos espirituais e religiosos.

Fazem parte do projeto 
Agroflorestas Urbanas (PBH), 
possuem parcerias com o ESF 
(Engenheiros Sem Fronteiras) e 
com o projeto Compasso (Escola de 
Arquitetura da UFMG).

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: agosto de 2021

+ +

+

11
2019 16.000m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

Adubação Orgânca, 
Curva de Nível e 

Cobertura do solo        

+

! ?

COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Nordeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Quintal do Sô Antônio
Hortelões da Lagoinha

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

Compostagem

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

Autoconsumo, Doação, Ensino, 
Pesquisa, Terapia, Lazer, Fins 

medicinais, Prática espiritual - 
religiosa, Revitalização

do espaço, socialização e valorização 
do território.

Hortaliças, pomar, SAF, espécies 
anuais, plantas medicinais, plantas 

alimentícias e condimentares, PANCs, 
flores e ornamentais e plantas para 

usos espirituais e religiosos.

Participam do projeto “Elas Cultivam 
a Lagoinha” e do Curso Trilhas da 
Agroecologia (PBH). 

@horteloesdalagoinha

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

+ +

+

7
2017 900m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

Adubação Orgânca e 
Cobertura do solo        

+

! ?

VOLUNTÁRIAS/
OS

principal 
mão de obra:

não comercializa 
a produção e não 
tem interesse em 

comercializar.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Nordeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Hortas do COMUPRA
Conselho Comunitário Unidos pelo 

Ribeiro de Abreu

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

Compostagem

Autoconsumo, 
Comercialização, Doação, 

Ensino e Pesquisa

Hortaliças, espécies anuais, 
plantas medicinais, PANCs, 

Plantas para usos espirituais e 
religiosos.

Mobilizam moradoras/es em torno 
das questões socioambientais da 
região e estão organizando uma 
CSA (Comunidade que Sustenta a 
Agricultura).

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

+ +

10
2016 23.500m²pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

não declarado

+

! ?

COMUNIDADE 
DO ENTORNO E 
VOLUNTÁRIAS/

OS

principal 
mão de obra:

não comercializa 
a produção e não 
tem interesse em 

comercializar.

não declarado se participa de rede 
ou grupo relacionado à agricultura 

urbana e agroecologia

+

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Nordeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Agrofloresta do Ribeiro de Abreu
COMUPRA - Conselho Comunitário Unidos 

pelo Ribeiro de Abreu

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

Compostagem

Ocupação do espaço de 
forma coletiva

Pomar, SAF, espécies anuais, 
plantas medicinais, plantas 

aromáticas e condimentares, 
PANCs, flores e ornamentais, 

Plantas para Usos Espirituais e 
Religiosos.

Fazem parte do projeto 
Agroflorestas Urbanas (PBH). 

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

+ +

2020 6.000m²
não declarado 

o número 
de pessoas 

envolvidadas 
na unidade total da área 

da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica

+

! ?

COMUNIDADE 
DO ENTORNO E 
VOLUNTÁRIAS/

OS

principal 
mão de obra:

não comercializa 
a produção e 

não declarou se 
tem interesse em 

comercializar.

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Nordeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Regional Noroeste

Google Earth. Data da imagem: dezembro/2020

localização das unidades produtivas

unidades produtivas:

unidades produtivas

limite da regional

49

Centro de Vivência Agroecológica - 
CEVAE Coqueiros
Horta do CRPI
Centro de Referência da Pessoa Idosa



CEVAE
Coqueiros

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

Compostagem

autoconsumo, terapia e 
comercialização.

Hortaliças, pomar, SAF, espécies 
anuais e PANCs.  

O CEVAE Coqueiros, assim como os 
outros 4, é fruto de uma programa 
municipal da década de 1990. A 
missão do Programa CEVAE é 
promover o desenvolvimento das 
comunidades sob sua área de 
influência por meio de intervenções 
socioambientais.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Noroeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.

+ +

2015 850m²
total da área 
da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica

+

! ?

FAMÍLIAS E 
FUNCIONÁRIAS/

OS

principal 
mão de obra:

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

15
pessoas 

envolvidadas 
na unidade

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

comercializa a 
produção.



Horta do CRPI
Centro de Referência da Pessoa Idosa

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

não realizam 
reaproveitamento de 

resíduos orgânicos

Autoconsumo, Doação, 
Ensino, Terapia, Lazer e Fins 

medicinais.

Hortaliças, pomar, espécies 
anuais, plantas medicinais, plantas 

aromáticas e condimentares e 
PANCs.

O CRPI é um equipamento da PBH 
que oferece programas, serviços 
e ações com foco na promoção e 
defesa dos direitos da pessoa idosa. 
Está vinculado à SMASAC/PBH, 
transversalizando políticas sociais, 
de saúde, educação, esportes e 
cultura.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: junho de 2021

+ +

2018 200m²
total da área 
da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica

+

! ?

FUNCIONÁRIAS/
OS, USUÁRIAS/

OS, 
COMUNIDADE 
DO ENTORNO, 
VOLUNTÁRIAS/

OS

principal 
mão de obra:

não comercializa 
a produção e não 
tem interesse em 

comercializar.

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

40
pessoas 

envolvidadas 
na unidade

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Noroeste/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Regional Norte

Google Earth. Data da imagem: dezembro/2020

localização das unidades produtivas

unidades produtivas:

unidades produtivas

limite da regional

52

Horta Comunitária Esperança
Ocupação Esperança, Izidora

Horta Familiar do Vitória
Ocupação Vitória, Izidora

Horta do Centro de Saúde Jaqueline II
Horta do Centro de Saúde Conjunto Novo Aarão Reis
Horta Comunitária Seu Geraldo
KILOMBU - Espaço Geledés Germinar Ewé Mimó
Quilombo Mangueiras



Horta Comunitária do Esperança
Ocupação Esperança, Izidora

não participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

não realizam 
reaproveitamento de 

resíduos orgânicos

Autoconsumo, 
Comercialização, Doação, 
Terapia, Fins medicinais e 

Prática espiritual - religiosa.

Hortaliças, pomar, espécies 
anuais, plantas medicinais, plantas 

aromáticas e condimentares e 
PANCs.

A horta está inativa, mas iniciaram 
processo de mobilização das/os 
moradoras/es para retomarem os 
trabalhos. 

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: junho de 2021

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Norte/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.

+ +

2018 100m²
total da área 
da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica, 
curva de nível e 

cobertura do solo     

+

! ?

VOLUNTÁRIAS/
OS

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

2
pessoas 

envolvidadas 
na unidade

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades



Horta Familiar do Vitória
Ocupação Vitória, Izidora

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

compostagem

Comercialização, Doação, 
Pesquisa, Terapia e Fins 

medicinais.

Hortaliças, pomar, SAF, espécies 
anuais, plantas medicinais, plantas 

aromáticas e condimentares e 
PANCs.

Participam da Feira de Agricultura 
Urbana (PBH), do projeto Territórios 
Sustentáveis (PBH) e estão inseridas/
os na construção do SPG/RMBH. 
Possuem parcerias com a ONG 
REDE de Intercâmbios e com o 
coletivo Agroecologia na Periferia.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: julho de 2021

+ +

2019 1.400m²
total da área 
da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica e 
cobertura do solo     

+

! ?

USUÁRIAS/OS

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

5
pessoas 

envolvidadas 
na unidade

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Norte/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Horta do Centro de Saúde 
Jaqueline II

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

compostagem

Autoconsumo, Doação, 
Ensino, Pesquisa, Terapia, 

Lazer, Fins medicinais, 
Fisioterapia e qualidade de 

vida.

Hortaliças, pomar, aromáticas, 
PANC e espécies anuais.

Os centros de saúde são 
equipamentos públicos vinculados 
à Secretaria Municipal de Saúde e 
estão distribuídos pelas regionais do 
município.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: março de 2021

+ +

2019 190m²
total da área 
da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica,
cobertura do solo e

curva de nível

+

! ?

FUNCIONÁRIAS/
OS E 

COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

não comercializa 
a produção e não 
tem interesse em 

comercializar.

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

10
pessoas 

envolvidadas 
na unidade

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Norte/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Horta do Centro de Saúde 
Conjunto Novo Aarão Reis

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

não há reaproveitamento de 
resíduos orgânicos

Autoconsumo, Doação, 
Terapia e Fins medicinais.

Hortaliças, pomar, medicinais, 
aromáticas e condimentares, 

PANCs e espécies anuais.

Os centros de saúde são 
equipamentos públicos vinculados 
à Secretaria Municipal de Saúde e 
estão distribuídos pelas regionais do 
município.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: junho de 2021

+ +

2019 40m²
total da área 
da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica e
cobertura do solo

+

! ?

FAMÍLIAS, 
FUNCIONÁRIAS/

OS E 
COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

não comercializa 
a produção e não 
tem interesse em 

comercializar.

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

5
pessoas 

envolvidadas 
na unidade

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Norte/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Horta Comunitária 
Seu Geraldo

não participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

compostagem

Autoconsumo, Doação e 
Lazer.

Hortaliças, pomar, SAF, medicinais, 
aromáticas e condimentares e 

espécies anuais.

Surgiu a partir de uma parceria com 
SUSAN e URBEL. O nome da horta 
foi uma homenagem ao morador 
que iniciou o trabalho com a horta. 
Além disso, participam das ações do 
COMUPRA.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: março de 2021

+ +

2020 250m²
total da área 
da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica

+

! ?

FAMÍLIAS E 
COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

não comercializa 
a produção e tem 

interesse em 
comercializar.

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

15
pessoas 

envolvidadas 
na unidade

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Norte/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



KILOMBU - Espaço Geledés 
Germinar Ewé Mimó

Quilombo Mangueiras

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

não há reaproveitamento de 
resíduos orgânicos

Autoconsumo, 
comercialização, doação, 

ensino, lazer, terapia, 
fins medicinais e prática 

espiritual/religiosa.

hortaliças, espécies anuais, plantas 
medicinais, plantas aromáticas e 
condimentares, PANCs e plantas 
para usos espirituais e religiosos.

Primeira unidade vinculada à 
Territórios de Tradição que a SUSAN/
PBH atende. Participa do projeto 
Territórios Sustentáveis (PBH). 
Possui inserção na Organização 
de Quilombos de Minas Gerais e 
parceria com outros grupos da 
região.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: junho de 2021

+ +

2020 570m²
total da área 
da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica e 
cobertura do solo

+

! ?

FAMÍLIAS

principal 
mão de obra:

não comercializa 
a produção e tem 

interesse em 
comercializar.

participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

8
pessoas 

envolvidadas 
na unidade

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Norte/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Regional Pampulha

Google Earth. Data da imagem: dezembro/2020

localização das unidades produtivas

unidades produtivas:

unidades produtivas

limite da regional

59

Agrofloresta do Brejinho
Coletivo Taboa



Agrofloresta do Brejinho
Coletivo Taboa

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

nascente e 
Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:

capim

Autoconsumo, Comercialização, 
Doação, Ensino, Pesquisa, 

Terapia, Lazer, Fins medicinais, 
Prática espiritual - religiosa, Re-

ocupar o parque com
Agroecologia, cura, saúde e

revitalização do espaço.

Pomar, espécies anuais, 
medicinais, aromáticas e 

condimentares, PANC, floras/
ornamentais e plantas para usos 

espirituais/religiosos.

Participaram do Trilhas da 
Agroecologia (PBH) e do projeto 
Agroflorestas Urbanas (PBH). 
Parceria com o grupo AUÊ! a partir 
de um projeto de extensão. 
@agroecologianobrejinho

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: junho de 2021

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Pampulha/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.

+ +

2019 417m²
total da área 
da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica, 
cobertura do solo,

adubação verde e microorganismos
eficientes (EM)

+

! ?

VOLUNTÁRIAS/
OS

principal 
mão de obra:

não comercializa 
a produção e tem 

interesse em 
comercializar.

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

15
pessoas 

envolvidadas 
na unidade

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades



Regional Venda Nova

Google Earth. Data da imagem: dezembro/2020

localização das unidades produtivas

unidades produtivas:

unidades produtivas

limite da regional

61

Centro de Vivência Agroecológica
CEVAE Serra Verde
Horta do Centro Comunitário Serra Verde
Horta do Centro Cultural Venda Nova



CEVAE 
Serra Verde

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

nascente e 
Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:
compostagem

Autoconsumo, Comercialização, 
Doação, Terapia e Lazer.

Hortaliças, espécies anuais, 
plantas medicianais, aromáticas e 

codimentares e PANCs.

O CEVAE Serra Verde, assim 
como os outros 4, é fruto de uma 
programa municipal da década de 
1990. A missão do Programa CEVAE 
é promover o desenvolvimento 
das comunidades sob sua área de 
influência por meio de intervenções 
socioambientais.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: junho de 2021

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Venda Nova/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.

+ +

1996 390m²
total da área 
da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica

+

! ?

USUÁRIAS/OS

principal 
mão de obra:

não comercializa 
a produção e tem 

interesse em 
comercializar.

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

23
pessoas 

envolvidadas 
na unidade

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades



Horta do Centro Comunitário 
Serra Verde

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

não há reaproveitamento de 
resíduos orgânicos

Autoconsumo, Comercialização, 
Ensino, Terapia, Lazer e Fins 

medicinais.

Hortaliças, pomar, espécies anuais, 
plantas medicinais,  aromáticas 
e codimentares, PANCs e flores/

ornamentais.

Parte da produção é utilizada para 
viabilizar almoços e refeições para a 
comunidade. 

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: junho de 2021

+ +

2013 1.665m²
total da área 
da unidade 
produtiva

informações 
adicionais

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica

+

! ?

FAMÍLIAS E 
COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

comercializa a 
produção.

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

40
pessoas 

envolvidadas 
na unidade

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Venda Nova/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



Horta do Centro 
Cultural Venda Nova

participa e/ou 
realiza processos 
de educação ou 
capacitação

de onde vem 
a água: 

Copasa

reaproveitamento de 
resíduos orgânicos:
compostagem

Autoconsumo, Comercialização, 
Doação, Ensino, Pesquisa, 

Terapia, Lazer, Fins medicinais e 
Prática espiritual - religiosa.

Hortaliças, pomar, espécies anuais, 
plantas medicinais,  aromáticas 

e codimentares, PANCs e plantas 
para usos espirituais e religiosos.

OBJETIVOS
DA PRODUÇÃO

data das imagens: junho de 2021

+ +

2013 500m²
total da área 
da unidade 
produtiva

PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

limite da unidade produtiva

práticas de 
conservação do solo: 

adubação orgânica e 
cobertura do solo

+

! ?

FAMÍLIAS, 
USUÁRIAS/OS E 
COMUNIDADE 
DO ENTORNO

principal 
mão de obra:

não participa de rede ou grupo 
relacionado à agricultura urbana e 

agroecologia

+

9
pessoas 

envolvidadas 
na unidade

não comercializa 
a produção e tem 

interesse em 
comercializar.

fo
nt

e:
 G

oo
gl

e 
Ea

rt
h.

 

ano de início 
das atividades

Fichas UPs coletivas/comunitárias - regional Venda Nova/BH. SUSAN/PBH; AUÊ!/UFMG, 2022.



A Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN) é uma das três 
subsecretarias que estruturam a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania (SMASAC) da Prefeitura de Belo Horizonte. Sua missão é reafirmar 
a posição do município como referência da Política Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional, por meio da inovação e aprimoramento dos programas e ações, com foco 
na gestão intersetorial, no diálogo com a sociedade, na cooperação internacional e na 
formação continuada dos profissionais. 

A SUSAN é composta por três diretorias e o Centro de Referência em Segurança 
Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha (CRESAN), sendo uma das diretorias a 
Diretoria de Fomento à Agroecologia e Abastecimento (DFAB). A DFAB é responsável por 
operacionalizar e executar diferentes programas e ações, dentre eles os voltados para 
o fortalecimento de unidades produtivas, assistência alimentar, abastecimento e acesso 
a mercados. Destacam-se os serviços e equipamentos vinculados à diretoria o Banco de 
Alimentos, a Central de Abastecimento Municipal, os programas Direto da Roça, Feira de 
Produtos Orgânicos e a Feira da Agricultura Urbana, dentre outros. A DFAB possui em 
sua estrutura interna duas gerências: a Gerência de Fomento à Agroecologia, Agricultura 
Familiar e Agricultura Urbana (GEFAU), e a Gerência de Apoio ao Abastecimento e 
Comercialização (GABAC).

Mais especificamente relacionada à esta publicação, a GEFAU fomenta a implantação 
e manutenção de unidades produtivas (UP) de agricultura urbana por meio da doação 
de insumos e da capacitação técnica. O objetivo é promover a segurança alimentar e 
nutricional, a ação coletiva, a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e o 
desenvolvimento local sustentável, especialmente por meio da transformação de áreas 
improdutivas em unidades de produção agroecológica no município de Belo Horizonte, 
em parceria com coletivos/grupos comunitários e com instituições próprias e parceiras 
que atuam com a agroecologia.

Para saber mais, acesse: https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/susan. 

Sobre a SUSAN, DFAB e GEFAU: 
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Criado no início de 2013 e sediado no Instituto de Geociências da Universidade Federal de 
Minas Gerais (IGC/UFMG), o Grupo AUÊ! - Estudos em Agricultura Urbana, se inspirou na 
trajetória de iniciativas sobre a temática da agricultura urbana já realizadas no âmbito da 
Universidade. Desde então, tem implementado e articulado ações de ensino, pesquisa e 
extensão, buscando aproximar a temática da agricultura urbana aos diferentes campos 
de investigação, como o planejamento territorial, agroecologia, espaço público cotidiano, 
questão ambiental urbana, conflitos socioambientais, questão agrária, organização 
popular, segurança alimentar e nutricional, economia popular e solidária, dentre outros. 

O AUÊ! reúne pesquisadoras/es, estudantes de graduação e de pós-graduação do IGC e 
de outras unidades da UFMG e instituições de pesquisa, além de promover o encontro 
entre pesquisadoras/es e representantes de experiências populares, movimentos sociais 
e órgãos públicos que desenvolvem ações que dialogam com a temática da agricultura 
urbana.

Para saber mais, acesse:  https://aueufmg.wordpress.com/

Sobre AUÊ!/UFMG: 
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realização:


