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RESUMO

Frente ao crescimento explosivo das cidades e de sua população, a qualidade da alimentação tem chamado atenção de um número crescente de pessoas (ORTIGOZA, 2008).

As hortas urbanas têm sido vistas como agentes de melhoria na qualidade da alimentação, e na diminuição de problemas ambientais, sociais e econômicos. No entanto, o que se

percebe é que estas iniciativas têm vários núcleos dispersos, que não conversam entre si. 

Inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica sobre Hortas e Jardins Urbanos, Rede Sistêmica de Empreendimentos Integrais, além de levantamento de estudos de caso. A

partir da entrevista com grupos iniciais e pessoas de referência na área, identificados por pesquisa bibliográfica, estão sendo mapeadas as várias iniciativas existentes. As

entrevistas, juntamente com a nossa participação em eventos promovidos por estes grupos, procuram identificar os fatores de sucesso, oportunidades de melhoria e a indicação

de novos grupos.

Os contatos já realizados ressaltaram que é uma dificuldade comum a aquisição de alguns materiais e recursos conhecimentos de manutenção das hortas. De fato, a ativação de

relações mais estreitas pode colaborar para o aprimoramento da missão de cada grupo e para a troca de recursos, de modo a serem complementares.

Até o momento foi identificada oportunidade de parceria com o grupo AMAU, da UFMG, grupo tradicional que também realiza trabalho de mapeamento de iniciativas. Os contatos

estão em andamento para definição dos termos desta parceria. Também foram mapeadas, na própria UEMG, várias iniciativas que tratam da questão da agricultura em pequenos

espaços. Nosso objetivo é promover o diálogo entre estas iniciativas para seu fortalecimento mútuo e complementação.

Assim, o que foi desenvolvido até agora demonstra um resultado promissor em relação à contribuição para a melhoria da comunicação e a disseminação do conhecimento a fim

de colaborar para a manutenção das iniciativas existentes e contribuir para o surgimento de novas.
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