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Texto I  
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 906/15, do deputado 
Padre João (PT-MG), que cria a Política Nacional de Agricultura Urbana e estabelece ações que devem ser empreendidas pelo 
governo federal, em articulação com estados e municípios. Pelo texto, a agricultura urbana é definida como a atividade agrícola e 
pecuária desenvolvida nos limites da cidade e integrada ao sistema ecológico e econômico urbano, destinada à produção de 
alimentos e de outros bens para o consumo próprio ou para a comercialização em pequena escala. 
Entre os objetivos previstos da Política Nacional de Agricultura Urbana estão: 
- ampliar a segurança alimentar e nutricional das populações urbanas vulneráveis; 
- propiciar a ocupação de espaços urbanos ociosos; 
- gerar alternativa de renda e de atividade ocupacional à população urbana; 
- articular a produção de alimentos nas cidades com os programas institucionais de alimentação em escolas, creches, hospitais, 
asilos, restaurantes populares, estabelecimentos penais e outros. 

Adaptado de https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/AGROPECUARIA/548085-CAMARA-APROVA-POLITICA-NACIONAL-DE-AGRICULTURA-
URBANA.html 

Texto II 
Agricultura urbana, como é chamada, vem sendo vista por algumas organizações e comunidades como uma alternativa 
sustentável que além de dar uso a porções de terra desocupadas, promove o engajamento social e reduz a distância da semente 
ao prato, já que os alimentos são produzidos na própria cidade, muitas vezes no próprio bairro ou quadra onde vive o consumidor. 
Bem intencionada, a ideia de produzir os alimentos em solo urbano já é realidade em muitas cidades do mundo. No Japão, por 
exemplo, devido à reduzida disponibilidade de solo, a cobertura de algumas estações de trem já vêm sendo usadas para cultivar 
frutas e hortaliças.  

Adaptado de https://www.archdaily.com.br/br/798597/agricultura-urbana-uma-opcao-viavel-para-nossas-cidades 

 
Texto III 
No Brasil, a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional dispõe que: “a segurança alimentar consiste na realização do direito de todos 
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que 
sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis”.  
Na última década, o Estado brasileiro tomou a segurança alimentar como prioridade, inserindo o tema nas ações dos órgãos 
governamentais. Foram aprovados marcos legais, como a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional e retomadas políticas de 
interação com a sociedade civil, com a refundação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e 
realização de Conferências. 

Adaptado de http://www.boaspraticas.org.br/index.php/pt/areas-tematicas/alimentacao 

 
 
Texto IV 
Segundo a Embrapa, agricultura urbana engloba diversas 
atividades relacionadas à produção de alimentos e 
conservação dos recursos naturais dentro dos centros 
urbanos ou em suas respectivas periferias surgindo como 
estratégia efetiva de fornecimento de alimentos, geração de 
empregos, contribuindo para a segurança alimentar e 
nutricional dos habitantes das cidades. É considerada uma 
prática sustentável, que proporciona também maior 
eficiência econômica para os cidadãos, valorizando a 
produção e o consumo de alimentos da época, além de 
reduzir as despesas com deslocamentos e transporte dos 
produtos. 
https://ciclovivo.com.br/vida-sustentavel/alimentacao/agricultura-urbana-

chave-para-seguranca-alimentar/ 

 
Texto V 

 
 

https://www.vox.com/2016/5/15/11660304/urban-farming-benefits

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo na modalidade formal da língua portuguesa sobre o tema: 
 

A AGRICULTURA URBANA COMO ALTERNATIVA À SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 

argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista.  
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