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Introdução

Hortas urbanas e comunitárias são hortas instaladas 
nas imediações de comunidades, nas quais os próprios 
moradores trabalham em coletividade produzindo 
hortaliças e frutas, que podem ser utilizadas para 
consumo próprio e o excedente comercializado. Esse 
tipo de atividade vem crescendo em algumas cidades 
brasileiras, como no caso de Piracicaba-SP, Campos-RJ
e Teresina-PI [1].

Em outros países, a exemplo da Argentina que 
possuía, em 2002, 450.000 hortas urbanas, segundo 
Backwell [2]. Estas hortas são de grande importância 
para as famílias que nelas produzem, no sentido de 
serem uma fonte de renda extra no orçamento familiar, 
além de promoverem a melhoria da qualidade de vida 
através do consumo desses alimentos.

Para Cunha [3], a noção de agricultura sustentável 
surge da preocupação das sociedades com uma 
agricultura produtiva, que não prejudique o meio 
ambiente e forneça alimentos de qualidade. Com isto a
agricultura tem recebido tratamento especial nas 
discussões sobre a sua relação com o meio ambiente. 
Por ser o setor onde há maior interação entre o homem 
e a natureza, as preocupações são em relação às 
distorções ambientais dos sistemas de produção. Ou 
seja, cada vez mais cresce a preocupação em buscar 
novos métodos de produção que possibilitem e 
reduzam os impactos ambientais e ofereçam alimentos 
livres de impurezas e de elementos tóxicos.

A partir disso, a Prefeitura do Recife em parceria 
com a Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), através do Projeto Agricultura Urbana: 
Hortas e Pomares Comunitários, iniciou em 2004 um 
processo de instalação de 12 hortas em bairros da 

cidade para contemplar famílias que residam em torno 
destas localidades: Casa Verde (Bola na Rede), Lar 
Fabiano de Cristo (Várzea), Aldeia, Córrego do Jenipapo, 
Quartel do Cabanga, Dois Unidos, Centro Social Urbano 
Bidu Krause (Totó) e na UFRPE. 

Este trabalho tem por objetivo discutir o papel do 
projeto “Agricultura Urbana: Hortas e Pomares 
Comunitários” na promoção do desenvolvimento 
sustentável local.

Material e métodos

O Projeto “Agricultura Urbana: Hortas e Pomares 
Comunitários” é um projeto da Prefeitura do Recife em 
parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco 
e o grupo PET – Agronomia. Visa beneficiar 20 famílias 
em cada uma das 12 hortas instaladas em comunidades 
carentes da cidade, tendo importante papel no 
fortalecimento das relações sociais e resgate da cidadania, 
assim como no treinamento das famílias participantes do 
projeto, levando estas a uma situação de sustentabilidade 
econômica e segurança alimentar. As hortas foram 
implantadas na Casa Verde (Bola na Rede), Lar Fabiano de 
Cristo (Várzea), Córrego do Jenipapo, Quartel do Cabanga, 
Dois Unidos, Centro Social Urbano Bidu Krause (Totó) e 
na UFRPE. Foram trabalhados os princípios da produção 
orgânica, a classificação dos tipos de hortas, métodos de 
propagação e a importância do trabalho em equipe em prol 
do fortalecimento da agricultura familiar e sua 
sustentabilidade. 

Utilizou-se como material didático cartolinas, lápis 
coloridos, pincel atômico e quadro branco, e uma 
metodologia participativa com auxílio de dinâmicas de 



grupo serviram de base para fixar os conteúdos 
programados. Durante a socialização das dinâmicas de 
grupo e do conteúdo proposto houve um bom 
envolvimento e grande participação. 

A implantação das hortas nas referidas comunidades 
obedeceu aos seguintes procedimentos: escolha do 
terreno, limpeza da área, demarcação dos canteiros, 
semeadura das hortaliças em plantio direto e indireto 
(transplantio) e manejos periódicos pelos próprios 
comunitários.

Nas doze hortas foram cultivadas espécies olerícolas, 
de acordo com os princípios técnicos dos sistemas 
orgânicos de produção como a permacultura e 
agroecologia. Com destaque para as técnicas do 
canteiro instantâneo, cobertura morta, da consorciação 
e rotação de culturas, do controle alternativo de pragas 
e doenças e da compostagem, sendo valorizados os 
recursos naturais das próprias comunidades. Para 
atingir o objetivo da pesquisa foi realizado o estudo de 
caso. Gil [4] salienta que o estudo de caso “deve ser 
usado em estudo exploratório e descritivo, mas também 
pode ser importante para fornecer respostas relativas a 
causas de determinados fenômenos". 

Para a implantação das hortas, a transmissão do 
conhecimento técnico foi realizada principalmente por 
meio de minicursos, constituídos de encontros práticos 
e vivenciais, os quais priorizaram o uso de tecnologia 
adaptada para a agricultura familiar, sendo esta 
simples, popular e baseada nos seus próprios sistemas 
de produção, dando ênfase ao saber tradicional no uso 
e manejo dos recursos de maneira sustentável.

Resultados e discussão

As famílias relacionadas com o projeto aumentaram 
o consumo de hortaliças na dieta, com a produção a um 
baixo custo e o acesso ao alimento de boa qualidade 
facilitado. Este alimento, fundamental para a saúde 
humana, passou a fazer parte da sua alimentação. Os 
quintais, que antes tinham entulhos, matos etc., 

tornaram-se espaços úteis e agradáveis, mantendo-se livres
de animais peçonhentos e indesejáveis. Com isto o projeto 
tem proporcionado uma melhora na qualidade de vida e na 
auto-estima dos moradores das comunidades gerando, 
ainda, para algumas famílias renda com a venda do 
excedente da produção. Estes efeitos foram observados por 
Gallo et al. [5] em Piracicaba – SP, que também 
ressaltaram que sem a parceria entre o meio acadêmico, o 
setor público e a sociedade civil esse tipo de trabalho não 
seria possível.

Dentre as contribuições ambientais da agricultura 
urbana, podem ser destacadas a diminuição do acúmulo de 
lixo e a melhoria da qualidade da água. A parcela de lixo 
orgânico pode ser reciclada em compostos para fertilização 
dos solos e os recipientes, principalmente plásticos, podem 
ser reaproveitados para a produção de mudas e cultivo de 
algumas espécies. O valor estético de espaços verdes, a 
formação de microclimas, a preservação de doenças por 
meio de uma alimentação diversificada e o poder curativo 
das plantas medicinais são componentes da qualidade de 
vida proporcionada pela agricultura urbana [6].
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