
O adubo orgânico é constituído de 
resíduos de origem animal e vegetal 

como folhas secas, grama, restos 
vegetais e de alimentos, esterco entre 

outros. 
 Esses materiais sofrem decomposição 

naturalmente, mas podem ser 
acelerados por meio da compostagem. 
O uso de adubo orgânico, além do bem 

para o solo e ecossistema no geral,
ainda proporciona a vantagem da 
utilização dos resto de alimento na 

adubação, evitando o desperdício de 
alimentos e proporcionando autonomia

As hortas comunitárias são hortas coletivas responsáveis pela 
produção de alimentos através do trabalho voluntário das 

pessoas de uma comunidade ou região. 

Horta Comunitária

As hortas comunitárias auxiliam tanto 
no desenvolvimento de uma 

alimentação mais saudável, quanto 
na geração de renda para famílias em 

situação de vulnerabilidade 
econômica e insegurança alimentar

Como gerenciar? Você sabia?

Os primeiros passos são organização e 
comprometimento. Cada pessoa envolvida no 
deve ter uma escala(dias, horários e funções) 

a ser assumida. É recomendado que tenha 
uma liderança, com um mínimo de 

experiência, para orientar a condução da 
horta e facilitar processos.

Agroecologia na horta!

Agricultura Orgânica é um método de 
produção sem agrotóxicos e transgênicos. 

Dessa forma, proporciona alimentos 
saudáveis e saboroso que melhoram a 
qualidade de vida dos consumidores, e 

permite que a água e o solo fiquem livre de 
contaminantes. Por utilizar sistema de 

manejo mínimo do solo assegura a 
estrutura e fertilidade, evita erosões e 

degradação, contribuindo para conservar e 
recuperar a rica biodiversidade local. A 
agroecologia se baseia na integração e 

aplicação de conceitos ecológicos 
sustentáveis, utilizando recursos locais e 

facilitando a construção coletiva do saber 
ao passo que envolve diferentes públicos.

 Segurança alimentar

Segurança alimentar é a garantia de todas as dimensões que inibem a 
ocorrência da fome. Disponibilidade e acesso permanente de alimentos, pleno 

consumo sob o ponto de vista nutricional e sustentabilidade em processos 
produtivos.  As hortas comunitárias propiciam essa segurança, a partir da 

produção de alimentos diversificados, saudáveis e acessíveis.


