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RESUMO 
 

O trabalho analisa o desenvolvimento de usos agrícolas nas cidades e as possibilidades de sua 
integração no planejamento e gestão urbanos, no contexto dos espaços urbanos de Moçambique. 
Constitui inquietação a redução das áreas agrícolas no espaço da cidade. A partir da análise 
bibliográfica e documental, entende-se que a fraca consideração de usos agrícolas no planejamento 
e gestão urbanos é influência de concepções teóricas que conservam o antagonismo urbano-rural, 
associam campo, rural e agricultura, considerado como uma das chaves fundamentais da 
insustentabilidade urbana que se vive hoje em dia nas cidades. O desenvolvimento da atividade 
agrícola nos espaços urbanos em Moçambique é uma realidade, sendo associado à 
benefícios socioeconômicos e ambientais. Apesar da importância no fornecimento de 
alimentos e fonte de rendimento para os cidadãos, a sobrevivência destas áreas agrícolas 
constitui o maior problema face à pressão exercida pelo uso habitacional, especificamente. 
Entende-se que a análise das necessidades da população local e suas estratégias de 
sobrevivência constituem requisitos básicos a serem considerados no planejamento urbano, 
meio para a definição dos usos de terra no espaço da cidade e não considerar, linearmente, a cidade 
como espaço para não implantação de usos agrícolas. O planejamento urbano deve ser, assim, 
voltado para a cidade, como um todo, focado nas necessidades e interesses da população, 
traçando alternativas sustentáveis com vista ao bem-estar contínuo da população local, a 
partir da valorização das estratégias de (sobre)vivência adotadas. O planejamento urbano 
deve baserar-se por abordagens sob quais há reflexão sobre as possibilidades de integração dos 
usos considerados rurais no espaço da cidade. Pensar no desenvolvimento urbano sustentável 
implica também valorizar a cidade como espaço com possibilidades de convivência de usos 
considerados não estritamente urbanos, exemplo de algumas práticas de agricultura, sua integração 
nos instrumentos de planejamento, conhecimento da qualidade e quantidade de terra com potencial 
agrícola, sua preservação e acessibilidade. 
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1. INTRODUÇÃO  
Discutir as possibilidades de integração de usos agrícolas no planejamento das cidades 
constitui uma oportunidade de reflexão sobre os problemas decorrentes da urbanização e as 
consequentes formas de utilização da terra, do diálogo entre campo e cidade, urbano e 
rural, assuntos que têm merecido atenção no seio do debate acadêmico, e não só, 
permitindo inferir novas abordagens teórico-conceituais, bem como a valorização do 
“verde produtivo” como meio de organização do espaço urbano. 
 
A partir de Abramovay (2003, 2007) entende-se que o caminho para o desenvolvimento 
urbano sustentável, no campo e na cidade, reside na maneira como se utilizam os recursos 



  
materiais, na descoberta de fontes e oportunidades de diversificação do tecido social, 
econômico e cultural das regiões rurais (e urbanas), bem como do reconhecimento e 
valorização das estratégias de sobrevivência, sustentáveis, da população. 
 
Entende-se que a associação linear entre o campo, rural e a agricultura tem estado na 
origem da exclusão do uso agrícola no planejamento das cidades, sendo considerado “uso 
rural”. Reconhecendo que há diferenciação das condições físico-naturais e 
socioeconômicas, de cidade para cidade, o planejamento e gestão urbanos deve guiar-se 
por ações particulares baseadas na realidade local e, fundamentalmente, na valorização das 
estratégias ambientalmente sustentáveis desenvolvidas pela população local. 
  
O relatório da United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) apontava, 
em 2007, Moçambique como um dos países mais dependentes da ajuda externa no mundo 
e que os pobres residentes no espaço da cidade sobreviviam da agricultura de subsistência 
ou do trabalho temporário (UN-HABITAT, 2007). Embora passados quase uma década, 
considera-se esta realidade ainda presente. As cidades moçambicanas são também 
caracterizadas por apresentar um crescimento predominantemente horizontal, por vezes 
abrangendo as terras consideradas “rurais” e observando-se ocupações em áreas 
ambientalmente inadequadas, bem como a redução das áreas agrícolas no espaço da cidade 
como resultado da expansão física das aglomerações.  
 
O objetivo deste trabalho é refletir sobre o desenvolvimento de usos agrícolas nas cidades e 
as possibilidades de integração no planejamento e gestão urbanos, centrado na realidade 
das cidades de Moçambique, tomando em consideração as seguintes questões: qual é a 
possibilidade de convivência do uso agrícola no espaço da cidade? Até que ponto a 
integração do uso agrícola no planejamento e gestão urbanos constitui meio para o 
desenvolvimento sócio-espacial? 
 
Do ponto de vista metodológico, recorre-se à análise bibliográfica e documental, 
focalizado nas abordagens teóricas sobre a relação entre urbano e rural, as concepções em 
torno do planejamento urbano e a integração do uso agrícola nas políticas públicas, como 
base para sustentar as inquietações e objetivos do trabalho. Em função da estrutura do 
artigo, após os aspectos introdutórios efetua-se uma discussão sobre as possibilidades de 
convivência do urbano e rural no espaço da cidade, posteriormente apresenta-se um breve 
perfil socioeconômico dos principais espaços urbanos de Moçambique para aferir o 
contributo da atividade agrícola. Na parte final, discutem-se os fundamentos para 
integração do uso agrícola no planejamento urbano. 
 
 
2. POSSIBILIDADES DE CONVIVÊNCIA DO RURAL NO ESPAÇO DA CIDADE 
 Parte-se da premissa de que no contexto moçambicano a cidade constitui espaço com 
possibilidades de convivência entre o urbano e o rural. Assim, considera-se que o uso 
agrícola não é exclusivo ao campo, havendo possibilidades de ser integrado no 
planejamento e gestão urbanos, fundamentalmente em virtude dos seus benefícios na 
promoção do desenvolvimento sócio-espacial da/na cidade. 
 
Para Carlos (2001), a cidade enquanto construção humana, produto social, trabalho 
materializado, apresenta-se enquanto formas de ocupações. O modo de ocupação de 
determinado lugar da cidade se dará a partir da necessidade de realização de determinada 



  
ação, seja de produzir, consumir, habitar ou viver. A diferenciação dos usos será a 
manifestação espacial da divisão técnica e social do trabalho num determinado momento 
histórico. A partir de Lefebvre (1999[1970]), entende-se que o urbano constitui uma 
sociedade em formação, admitindo que a partir de certo momento histórico possa 
predominar no anterior espaço rural o modo de vida urbano. Visto a urbanização como um 
processo espacio-temporal, tanto a cidade quanto o processo de urbanização se apresentam 
enquanto movimento urbano, expressando determinada forma e conteúdo derivado de 
contextos histórico-espaciais específicos, dependente das características da sociedade 
considerada. A cidade é vista, assim, enquanto formas, realidade material no espaço e o 
urbano especifica o conteúdo social dessas formas. Neste sentido, por analogia, tanto o 
urbano não se restringe a parcela que habita na cidade, como o modo rural não se restringe 
a parcela que habita no campo. 
 
O planejamento das cidades tem sido marcado pelas concepções teóricas que fundamentam 
a associação e, mesmo, indistinção entre campo, rural e agricultura e, por conseguinte, 
estando na origem da exclusão dos usos considerados “rurais”, no caso específico do uso 
agrícola. Acrescenta-se também a possibilidade de importação de conceitos e sua aplicação 
na base de realidades diferentes, seu uso linear em contextos socioeconômicos diferentes. 
Entende-se, assim, que os elementos elencados têm propiciado o questionamento da 
convivência do rural no espaço da cidade. Montiel e Renting (2013) consideram que a 
cidade moderna foi construída contra o campo, gerando o antagonismo urbano-rural atual, 
uma das chaves fundamentais da insustentabilidade urbana que se vive hoje em dia. Diante 
deste posicionamento, defendem que pensar na sustentabilidade das cidades implica 
repensar a relação campo-cidade e realocar a agricultura na cidade. Abramovay (2000) e 
Saquet (2006) são unânimes em afirmar que o uso agrícola pode ocorrer no espaço da 
cidade. Abramovay (2000) observa que as cidades não são definidas pela indústria nem o 
campo pela agricultura, como também sustenta que conforme as economias rurais se 
desenvolvem tendem a ser cada vez menos dominadas pela agricultura, como também, 
existem empreendimentos agropecuários, em alguma medida, nas áreas urbanas. 
 
Portanto, não se pode definir o rural somente pela atividade na agricultura e nem o urbano 
somente pela indústria. Para justificar o que faz de uma cidade uma cidade, Souza (2005) 
distingue: i) como local de intercâmbio regular de mercadorias; ii) presença de 
assentamentos humanos extremamente diversificados, no que se refere às atividades 
econômicas ali desenvolvidas, não girando em torno de agricultura e pecuária e iii) “centro 
de gestão do território” por sediar empresas, voltadas para economia, cultura e como sede 
de poder (religioso e político). O autor entende que a cidade é um espaço de produção não 
agrícola e de comércio e oferecimento de serviços. Contudo, admite a ocorrência do que 
ele denomina de “extravagâncias espaciais” como plantações de hortaliças, verduras e 
legumes, principalmente na borda da cidade, onde é comum existir uma “faixa de 
transição” entre o uso da terra tipicamente rural e urbano (SOUZA, 2005:30). 
 
Ao analisar a relação entre o campo e a cidade nas sociedades modernas, Wanderley 
(2000) observa a emergência de uma nova ruralidade, mas não constituindo, assim, o fim 
do rural, e, como resultado da “urbanização do campo”, a autora defende a tendência de os 
espaços rurais e urbanos se assemelharem e se inter-relacionarem e, portanto, o fim das 
formas tradicionais da dicotomia rural-urbano, aquelas que são definidas pelo isolamento e 
pela oposição radical entre o campo e a cidade. Esta autora admite que o rural possa estar 
também na cidade (WANDERLEY, 2000). Diante da tendência de identificação de uma 
“nova” unidade espacial, como forma de aceitação da possibilidade de convivência do 



  
rural e urbano na cidade, ou no campo, é oportuno corroborar com Saquet (2006:160) ao 
afirmar que “[...] não é necessário inventar palavras como rurbano. O fundamental é 
mostrar e explicar as relações sem eliminar as peculiaridades de cada espaço”. Biazzo 
(2008) observa a associação e, mesmo, indistinção entre campo, rural e agricultura e, como 
resposta, argumenta que um território pode ser agrícola, conter traços de sociabilidade 
adjetivados de rurais, sem torná-lo especificamente rural. O autor apresenta exemplos de 
manifestações de ruralidades encontradas tanto no campo quanto na cidade, e de 
urbanidades que se manifestam tanto no campo como na cidade. É diante destes 
argumentos que também reconhece que “Comumente, mas não necessariamente, a cidade 
será o espaço de manifestações mais plenas de urbanidade. Do mesmo modo, comumente, 
mas não necessariamente, o campo será o espaço de manifestações de ruralidade.” 
(BIAZZO, 2008:145). 
 
Entende-se que o predomínio de uma função na cidade explica sua proporção de relevância 
sócio-espacial, podendo existir parte da população que se ocupe num outro tipo de 
atividade, como a agrícola, mesmo que seja em proporção reduzida. Neste sentido, uma 
cidade industrial, a título de exemplo, não elimina na sua totalidade a coexistência do uso 
agrícola. Mais do que entender a relação dicotômica entre cidade e campo, importa sim a 
partir de determinadas realidades evidenciar que a cidade pode assumir o espaço de 
convivência entre o urbano e o rural. Alves (2012), na sua análise sobre a evolução da 
abordagem da relação campo-cidade na Geografia e o enquadramento da agricultura 
urbana, quanto à realidade brasileira, aponta a presença de ruralidades no urbano, a partir 
de 1990, vistas por meio das hortas urbanas, além das questões sociológicas pelos 
migrantes oriundos de áreas rurais que moram na cidade e cultivam tradições e culturas 
camponesas na cidade. 
 
No caso específico de Moçambique, Araújo (2002) e Baia (2009) constataram nos seus 
estudos a presença de ruralidades no espaço da cidade. Baia (2009) observa que todos os 
bairros da cidade de Nampula conservam algumas atividades rurais, como a criação de 
gado caprino e a prática agrícola dentro da cidade e seus arredores. Araújo (2002) coloca 
em questão o conceito clássico de urbano para amplas partes da cidade (exemplificando a 
cidade de Maputo, maior centro urbano e capital da República de Moçambique), face à 
presença de população pobre, casas de construção precária e com uma densidade de 
ocupação baixa, bem como a presença de atividade agrícola. É diante desta realidade, 
atualmente também presente em todas as cidades moçambicanas, que Araújo (2002) 
questionou a convivência entre o urbano e o rural no espaço da cidade. 
 
Em observância à realidade moçambicana, apoiando-se em Abramovay (2007) e Lencioni 
(2008), a cidade deve ser conceituada a partir de um critério territorial geográfico referente 
à maneira como as pessoas vivem, havendo de se considerar: um aglomerado sedentário 
que se caracteriza pela presença de mercado (troca); que possui uma administração 
pública; observando critérios demarcados pelo tamanho da população e densidade 
demográfica; atividade econômica, na qual pelo menos 50% da sua população são 
ocupadas em atividades secundárias e terciárias, portanto, admite-se a presença de 
população voltada para as atividades denominadas do “campo”. Assim, entende-se que o 
planejamento urbano precisa enveredar por abordagens que têm a cidade como espaço com 
possibilidades de convivência entre o urbano e o rural, no caso de determinados usos 
agrícolas. Diante deste posicionamento importa questionar: qual é o atual contexto 
socioeconômico de Moçambique, o qual justifica a consideração da integração do uso 
agrícola no planejamento da cidade? 



  
 
3. MOÇAMBIQUE: PERFIL SOCIOECONÔMICO E O CONTRIBUTO DA 
AGRICULTURA NOS ESPAÇOS URBANOS 
 A presença e consolidação do uso agrícola no espaço da cidade1 é uma realidade em 
Moçambique, sendo uma das estratégias de sobrevivência da população local, condição 
básica para seu reconhecimento e integração nas políticas públicas voltadas para o bem-
estar social. Em observância ao contexto local, onde elementos de ruralidades estão 
presentes no espaço da cidade, há necessidade de enveredar por uma abordagem que 
considera a terra urbana também como meio de produção e, assim, a inclusão do uso 
agrícola nos critérios de organização do espaço, visto como meio para o desenvolvimento 
sócio-espacial da/na cidade, objetivo do planejamento urbano. 
 
Moçambique localiza-se no sudeste do continente africano, entre as latitudes 10º27´00” Sul 
e 26º52´00” Sul e longitudes 30º12´00” Leste e 40º51´00” Leste (Figura 1). 

    Figura 1-Mapa de localização de Moçambique 
   Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados da CENACARTA (Moçambique).  
As cidades moçambicanas são caracterizadas por um forte crescimento populacional, 
derivado do saldo vegetativo e dos movimentos migratórios campo-cidade, este último 
resultante do leque de atração maior da cidade do que no campo. Tal situação é 
acompanhada de um baixo nível de crescimento econômico, pobreza urbana, insegurança 
alimentar e baixo poder aquisitivo da população vivendo no espaço da cidade. É nestas 
condições que se observa uma expansão física das aglomerações, de caráter geralmente 
horizontal, por vezes ocupando áreas ambientalmente inadequadas e/ou áreas outrora 
agrícolas. Como sustenta Mosca (2014), a urbanização que se verifica em Moçambique 
não é acompanhada de transformações estruturais que permitam o aumento da produção e 
produtividade, para suprir a demanda de alimentos nas cidades, o que é agravado pelo forte 
crescimento populacional. Não só não houve mudanças estruturais na agricultura, como 
não houve um processo de industrialização que gerasse emprego para absorção do aumento 

                                                           1 Para o presente trabalho entende-se por Agricultura Urbana (AU) as atividades voltadas à utilização de 
superfícies no espaço da cidade para a produção, transformação e prestação de serviços agrícolas. No 
exemplo apontado por Machado e Machado (2005) estas atividades podem estar voltadas especificamente 
para a horticultura, agroflorestal e apicultura.  



  
demográfico. Este autor aponta que a agricultura familiar em Moçambique constitui a 
atividade econômica que ocupa grande parte da população, podendo alcançar mais de 75% 
dos cidadãos. 
  
O relatório da UN-HABITAT indicava que da proporção da população urbana em 
Moçambique, calculada em 36%, os pobres urbanos, principalmente nos arredores das 
cidades, sobreviviam da agricultura de subsistência ou do trabalho temporário, bem como a 
existência de uma proporção significativa da população urbana cujas condições de vida são 
realmente piores que as suas contrapartes rurais (UN-HABITAT, 2007). A presença de 
usos agrícola no espaço da cidade manifesta-se pelo cultivo de hortícolas, pelo cultivo de 
legumes (feijão manteiga, feijão nhemba), oleaginosas (amendoim), cereais (arroz, milho) 
e tubérculos (batata Reno, batata-doce, mandioca). A Tabela 1 auxilia no entendimento da 
presença e importância da prática da agricultura nas cidades, a partir da consideração do 
número de explorações agropecuárias e área cultivada com culturas alimentares básicas, 
nas cidades capitais das províncias de Moçambique, em 2010.  
 

Tabela 1 - Número de explorações agropecuárias e área cultivada com culturas alimentares 
básicas2, nas cidades capitais de Moçambique em 2010  

Cidade No. de Explorações 
 

Área Cultivada 
(hectares) 

Distrito/Província (%) 
No. de 

Explorações 
Área 

Cultivada 
Beira 34.858 38.426 13,7 8,1 
Nampula 29.473 34.249 3,9 3,3 
Maputo3 54.715 31.286 - - 
Chimoio 22.708 51.547 9 9,3 
Quelimane 20.888 47.777 2,7 4,4 
Matola 20.803 24.539 18,5 15,2 
Xai-Xai 10.448 10.527 5,1 2,9 
Lichinga 10.412 21.556 4,9 5,3 
Tete 9.303 14.705 2,5 2,4 
Inhambane 6.422 5.311 2,5 1,3 
Pemba 5.879 11.306 1,9 2,3 

Fonte: Adaptado pelos autores de Instituto Nacional de Estatística (INE), 2013.  
A tabela permite inferir que a presença de usos agrícolas nas cidades moçambicanas 
representa uma parcela considerável da ocupação da terra (com base nas áreas ocupadas), 
como também emprega um número considerável de famílias (com base no número de 
explorações agrícolas). Enquanto se fala do declínio do emprego agrícola, em termos 
relativos (percentagem de população que vive da agricultura), no exemplo dos Estados 
Unidos e países da Europa ocidental (Abramovay, 2000), o mesmo ainda não se verifica 
em Moçambique, onde a dependência direta da agricultura para a satisfação das 
necessidades básicas, tanto no meio rural como urbano, é uma realidade. 
 

                                                           
2  Área cultivada: Área lavrada ou que tenha recebido qualquer outro tipo de preparo da terra na campanha 
em causa, podendo ou não ter culturas anuais ou permanentes; culturas alimentares básicas: culturas cuja 
produção é mais utilizada para alimentação das pessoas (milho, arroz, mapira, mexoeira, amendoim, 
mandioca, feijões em geral); exploração agropecuária: unidade econômica de produção agropecuária sob 
uma gestão singular baseada na exploração fundiária destinada a produção agrícola, pecuária ou ambas, sem 
ter em consideração os aspectos legais de posse (título) ou tamanho. A gestão singular pode ser exercida por 
um ou mais indivíduos ou um ou mais agregados familiares, ou por uma pessoa jurídica, como corporação, 
cooperativa ou agências governamentais ou estatais (INE, 2013). 3 Segundo resultados do Censo Agro-pecuário 2009-2010, de Moçambique (INE, 2011:11-12) 



  
O contributo da agricultura urbana é discutido por autores como Mougeot (2005), Dreasher 
(2001), FAO (2009) e Arruda (2011), onde sublinham:  O aumento da segurança alimentar e nutricional: a agricultura urbana como meio para 

aumentar a oferta de produtos frescos e nutritivos e melhorar o acesso econômico dos 
pobres aos alimentos (MOUGEOT, 2005; FAO, 2009);  Meios de subsistência sustentáveis: a horticultura urbana e periurbana proporcionam 
meios de subsistência resistentes a crises econômicas e a aumentos nos preços dos 
alimentos, contribuindo para o desenvolvimento econômico das cidades (FAO, 2009);  Geração de renda e fonte de emprego: a produção, o processamento e a 
comercialização de alimentos também contribuem para a geração de renda e emprego 
para muitas famílias urbanas pobres (DREASHER, 2001);  Construção de cidades mais resilientes: considerada uma questão chave para o 
desenvolvimento urbano futuro. A adaptação da cidade à mudança climática tem se 
tornado uma preocupação crescente e um número significativo de populações pobres 
está exposto a enchentes e deslizamentos de terra. A gestão paisagística multifuncional, 
com a integração de agricultura, terras e florestas, ajuda a tornar as cidades mais 
resilientes (FAO, 2009). 

 
Baseado em estudos desenvolvidos sobre algumas cidades brasileiras, Arruda (2011) 
também observa a agricultura urbana como veículo de melhoria das condições de vida e 
fortalecimento da organização comunitária, através do aumento do protagonismo da 
mulher e fortalecimento da organização comunitária. Portanto, o desenvolvimento da 
atividade agrícola nos espaços urbanos é associado a benefícios socioeconômicos e 
ambientais que precisam ser capitalizados a partir do seu reconhecimento, o que justifica 
sua possibilidade de integração no espaço da cidade.  
 
Segundo o Ministério de Plano e Desenvolvimento (2014), quase 10 milhões de 
moçambicanos vivem em situação de pobreza4, com problemas de insegurança alimentar, 
baixos rendimentos e desemprego. Em 2007, diante do entendimento de que a insegurança 
alimentar e nutricional constituía uma das manifestações da pobreza em Moçambique, o 
Governo moçambicano estabeleceu a Estratégia da Revolução Verde, cujo programa 
incluía o desenvolvimento de hortícolas nas Zonas Verdes dos centros urbanos, com 
objetivos de i) desenvolver uma agricultura periurbana sustentável, integrada e 
diversificada direcionada ao mercado de alta demanda; ii) garantir uma renda adicional aos 
agregados familiares das zonas periurbanas para a redução das assimetrias em necessidades 
alimentares e, como resultados, esperava-se i) assegurar as necessidades das zonas urbanas 
em hortícolas; ii) reduzir as importações e iii) reduzir o nível de desemprego urbano 
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2008).   
 
Face à prevalência da pobreza nas cidades, no ano de 2010, no quinquênio 2010-2014 o 
Governo traçou o Programa Estratégico para a Redução da Pobreza Urbana (PERPU) e 
como uma das ações, sob-responsabilidade dos municípios, incluiu o fomento da atividade 
agrícola na cintura verde das cidades (REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 2010).  A partir 
do reconhecimento de que nas áreas urbanas é difícil os pobres urbanos evitarem uma 
economia monetária, o exame do perfil da pobreza nos municípios de Moçambique5, 

                                                           4 Segundo o Censo Populacional 2007 a população moçambicana era estimada em 20,6 milhões de habitantes 
(MINISTÉRIO DE PLANO E DESENVOLVIMENTO, 2014). 5Os municípios são unidades territoriais urbanas, em observância a definição politico-administrativa de 
Moçambique, de acordo com o Decreto no 23/2008, considera área urbana “[…] toda a área compreendida 



  
estudo efetuado pela Associação Nacional de Municípios de Moçambique (ANAMM) e 
Banco Mundial, em 2009, constata que a agricultura urbana é um elemento importante para 
as estratégias de sobrevivência dos agregados familiares urbanos e um fator chave para 
compreender a pobreza urbana. Embora a percentagem de população envolvida na 
agricultura urbana seja mais elevada nas autarquias menores, as taxas de emprego agrícola 
continuavam a ser elevadas também nos municípios de maior dimensão (ANAMM e BM, 
2009). 
 
Apesar da importância dos espaços verdes em Moçambique, especificamente os verdes 
produtivos, no fornecimento de alimentos e fonte de rendimento para os cidadãos 
(NORONHA e BRITO, 2010), a sobrevivência destas áreas constitui o maior problema 
face à pressão exercida por outros usos, por exemplo da habitação. No exemplo dos quatro 
maiores centros urbanos de Moçambique, nomeadamente o Município de Maputo, Beira, 
Nampula e Quelimane (Figura 2), as imagens permitem observar a presença do uso 
agrícola no espaço da cidade, bem como evidências de pressão e conversão dessas áreas 
adequadas para a utilização agrícola, mesmo tratando-se de terrenos marginais para fins 
residenciais. 

Parte da Cidade de Maputo Parte da Cidade de Nampula 

  Parte da Cidade da Beira Parte da Cidade de Quelimane 

  
Figura 2-  Imagens sobre a presença de uso agrícola no espaço da cidade em Moçambique. 
    Fonte: Google Earth, imagens referentes à data de 28-04-2015.  
As imagens permitem identificar problemas relativos à ocupação “desordenada” e em áreas 
ambientalmente inadequadas, caso de planícies de inundação, bem como a pressão do uso 
habitacional sobre o uso agrícola. Face a pressão pela necessidade de terras, a especulação 

                                                                                                                                                   
dentro do perímetro dos municípios, vilas e das povoações, sedes de postos administrativos e localidades, 
legalmente instituídas” (REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, 2008:21) 



  
imobiliária e a ausência de mecanismos que procuram reservar áreas para o uso agrícola 
poderão estar na origem dos problemas apontados. 
 
No município de Maputo, o maior centro urbano de Moçambique, a conversão do uso 
agrícola pelo uso habitacional é uma realidade, apesar do reconhecimento do uso agrícola 
nos instrumentos de planejamento e ordenamento territorial, no caso específico do Plano 
de Estrutura Urbana do Município de Maputo que inclui a “Preservação das áreas mais 
aptas para a atividade agrícola e promoção da agricultura urbana” (MUNICÍPIO DE 
MAPUTO, 2009). Em corroboração com Montiel e Renting (2013), a “expulsão” da 
agricultura das cidades é o resultado de um processo histórico guiado por valores 
ocidentais e da dinâmica socioeconômica da economia de mercado, incluindo aqui os 
ideais racionalistas. É diante deste posicionamento que os autores afirmam que a 
organização do espaço guiado por critérios de maximização dos benefícios monetários se 
traduz na especialização dos usos da terra que se impõem sobre a multifuncionalidade do 
espaço urbano e rural, levando a considerar que a agricultura urbana é um dos caminhos 
promissores para a sustentabilidade nas cidades. 
 
 
4. INTEGRAÇÃO DO USO AGRÍCOLA NO PLANEJAMENTO URBANO: 
FUNDAMENTOS  
Porque integrar o uso agrícola no planejamento urbano? Uma resposta a esta questão nos 
orienta a refletir sobre o processo de planejamento urbano, a partir de identificação de 
respostas para a seguinte questão: qual é a finalidade do planejamento urbano? 
 Adams (1998) defende que como não há duas cidades iguais, cada cidade precisa ser 
analisada e planejada separadamente, em observância às suas particularidades. Este autor 
inclui a consideração do rural no city planning. Santos (2004:24) conceitua planejamento 
como “[...] um processo contínuo que envolve a coleta, organização e análise 
sistematizadas das informações, por meio de procedimentos e métodos, para chegar a 
decisões ou escolhas acerca das melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos 
disponíveis. Sua finalidade é atingir metas específicas no futuro, levando à melhoria de 
uma determinada situação e ao desenvolvimento das sociedades.” Assim, desempenha um 
papel importante na orientação dos instrumentos metodológicos, administrativos, 
legislativos e de gestão para o desenvolvimento de atividades num determinado espaço e 
tempo. 
 
Sendo uma visão setorial do planejamento, o planejamento urbano pode ser entendido 
como o processo de idealização e desenvolvimento de acções-soluções com vista ao 
desenvolvimento sócio-espacial da/na cidade, o que pressupõe a consideração da realidade 
local. O planejamento urbano vai incluir o processo de organização da terra e seus recursos 
para melhor satisfação das necessidades da sua população, em observância da adequação 
dos usos às condições ambientais locais. 
 
A partir de Adams (1998), Santos (2004) e Souza (2010), entende-se que a finalidade do 
planejamento urbano é o desenvolvimento urbano sustentável na/da cidade, o que 
pressupõe, dentre outros, o equacionamento dos problemas socioeconômicos e a 
organização da estrutura físico-territorial. Visto como meio de promoção do 
desenvolvimento urbano sustentável, o planejamento urbano deve estar associado à análise 
da relação sociedade-natureza.  Neste sentido, o planejamento deve ser capaz de produzir e 



  
definir normas de uso e ocupação da terra, além de estabelecer diretrizes para o 
desenvolvimento e a conservação, sugerindo alternativas para reverter o processo de 
deterioração ambiental, social e econômico. 
 
O planejamento da cidade é, assim, orientado pela consideração do tripé “a cidade real que 
temos”, “ a cidade que se quer ter” e “a cidade possível de ter”, ao que corresponde à 
necessidade de, a partir da realidade local, identificar as formas mais sustentáveis de 
explorar suas potencialidades. Portanto, a análise das necessidades da população local e 
suas estratégias de sobrevivência constituem requisitos básicos a serem considerados no 
planejamento urbano. Há necessidade de valorizar a realidade local para a definição dos 
usos da terra que devem ocorrer no espaço da cidade e não considerar, linearmente, a 
cidade como espaço para não implantação de usos agrícolas. Nesta ótica, o planejamento 
urbano é o planejamento voltado para a cidade, como um todo, focado nas necessidades e 
interesses da população, traça alternativas sustentáveis com vista ao bem-estar contínuo da 
população local a partir da valorização das estratégias de (sobre)vivência adotadas. Sendo 
o aumento da segurança alimentar, a geração de emprego e rendimentos, boa governança, 
construção de cidades mais resilientes e urbanização sustentável, exemplos que a partir da 
base teórica elucidam os benefícios da prática da atividade agrícola no espaço da cidade, 
estes elementos devem justificar, e justificam, a necessidade de integração do uso agrícola 
no planejamento urbano. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O planejamento das cidades tem sido marcado por concepções teóricas que fundamentam a 
associação entre campo, rural e agricultura e, por conseguinte, estando na origem da 
exclusão dos usos considerados “rurais”, no caso específico do uso agrícola. O 
desenvolvimento urbano sustentável baseado na valorização das condições locais implica 
inventariar e articular o conjunto de situações que possibilitam a melhoria das condições de 
vida e o aumento da justiça social. É nesta perspectiva que se sustenta que o planejamento 
urbano precisa caminhar por abordagens baseadas na realidade local e formas de agir sob 
quais não se enquadram os velhos paradigmas que abordam o urbano e o rural como 
separados, e há reflexão sobre as possibilidades de integração dos usos considerados rurais 
no espaço da cidade. 
 
A terra urbana pode ser vista como sítio e como fator de produção, diferentemente, assim, 
da tradicional abordagem que considerava que para fins urbanos a terra é só um sítio. 
Portanto, face aos seus contributos, os usos considerados rurais têm possibilidades de 
convivência no espaço da cidade, a exemplo do uso agrícola. Sendo o objetivo do 
planejamento urbano a melhoria das condições de vida e o aumento da justiça social na/da 
cidade, os benefícios assinalados resultantes do desenvolvimento da agricultura no espaço 
da cidade justificam a necessidade de integração da agricultura urbana nas políticas 
urbanas e no planejamento urbano.  
 
Contudo, com base na realidade moçambina, não basta somente a inclusão do uso agrícola 
nos instrumentos de planejamento territorial. Há necessidade da identificação espacial das 
áreas com alto potencial agrícola através de zoneamentos, acompanhado da criação de 
mecanismos de reserva e proteção dessas áreas no sentido de garantir a não conversão pelo 
uso habitacional ou outro considerado “urbano” .  
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