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RESUMO 

 

Belo Horizonte, localizada no estado brasileiro de Minas Gerais, é uma cidade que foi 

planejada e construída para ser a capital do estado, porém sua implantação não tirou partido 

das condições topográficas e de relevo existentes. Tais fatores, aliados ao grande crescimento 

populacional, representam um complexo desafio ao planejamento urbano e à gestão 

ambiental. Diante da atual crise financeira da Administração Pública, refletida na falta de 

recursos para investimentos em melhorias, fica evidente a necessidade da busca por soluções 

alternativas e contemporâneas voltadas ao meio ambiente. Em consonância com isso, a 

sensibilização e o envolvimento da população em ações de educação ambiental, como forma 

de tornar seu consumo mais consciente, mostram-se essenciais para um gerenciamento 

ambientalmente adequado. O tema da agricultura urbana, desenvolvido a partir de hortas, tem 

cada vez mais se mostrado presente nos municípios. Tal fator parece refletir a vontade que 

diferentes pessoas demonstram em recuperar a aproximação com o verde, de obter uma 

alimentação mais saudável, além do próprio senso de comunidade, muitas vezes esquecido e 

que poderia tornar as ações de preservação ambiental mais eficazes. Nesse sentido, o presente 

trabalho buscou analisar o trabalho do Programa Municipal de Hortas Escolares e 

Comunitárias, realizado pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN), 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – MG, por meio de uma abordagem qualitativa 

com aplicação de questionários e a partir de uma análise bibliográfica e documental, no 

intuito de replicar essa atividade e fomentar a educação ambiental. Também foi elaborado um 

Projeto de Intervenção, bem como Termo de Referência para que possam servir de base à 

análise da viabilidade da proposta. Espera-se que o trabalho possa contribuir com a 

divulgação e ampliação do projeto (Hortas Urbanas Escolares), fomentando ações de 

educação ambiental e colaborando na recuperação do senso de comunidade, com foco na 

preservação do meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Planejamento e Gestão Ambiental. Agricultura Urbana, Hortas Urbanas 

Escolares. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Belo Horizonte, located in the Brazilian state of Minas Gerais, is a city that was planned and 

built to be the state capital, but its implementation did not take advantage of existing 

topographical and relief conditions. These factors, coupled with the great population growth, 

represent a complex challenge to urban planning and environmental management. Faced with 

the current financial crisis of Public Administration, reflected in the lack of resources for 

investments in improvements, it is evident the need to search for alternative and contemporary 

solutions focused on the environment. Consistent with this, awareness and involvement of the 

population in environmental education actions, as a way to make their consumption more 

conscious, are essential for an environmentally sound management. The theme of urban 

agriculture, developed from vegetable gardens, has increasingly been present in the 

municipalities. This factor seems to reflect the willingness of different people to regain 

rapprochement with green, to obtain a healthier diet, as well as the sense of community that is 

often forgotten and that could make environmental preservation actions more effective. In this 

sense, the present work sought to analyze the work of the Municipal Program of School and 

Community Gardens, carried out by the Subsecretary of Food and Nutrition Security 

(SUSAN), of the Municipality of Belo Horizonte - MG, through a qualitative approach with 

questionnaires and from a bibliographical and documentary analysis, in order to replicate this 

activity and foster environmental education. An Intervention Project was also prepared, as 

well as a Term of Reference, which could serve as a basis for the analysis of the feasibility of 

the proposal. It is hoped that the work can contribute to the dissemination and expansion of 

the project (School Urban Gardens), fomenting actions of environmental education and 

collaborating in the recovery of the sense of community, with focus on the preservation of the 

environment. 

 

Keywords: Environmental Planning and Management. Urban Agriculture. School Urban 

Gardens. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A realidade que a maioria das grandes cidades brasileiras enfrenta em função da 

grande parcela de solo impermeabilizado, somado a uma gestão ambiental inadequada, produz 

uma série de impactos, entre eles inundações e enchentes frequentes. O sistema de drenagem, 

quando existente, normalmente é oneroso e ineficiente, demandando muitas vezes dos 

municípios orçamentos elevados para sua manutenção. 

Diversas pesquisas têm discutido caminhos para mudar essa situação, entre eles, 

por exemplo, está a previsão de bacias de detenção, objetivando o armazenamento de água, 

com a revitalização das áreas verdes e composição de locais para lazer. Parques lineares 

também podem ser citados como meios apropriados na recuperação de matas ciliares e da 

qualidade da água das bacias hidrográficas e, consequentemente, na redução dos impactos 

ambientais originados da impermeabilização do solo.  

Conforme destaca Comelli (2015), dentre o leque de possibilidades de áreas 

verdes para as cidades, podemos destacar o conceito de Agricultura Urbana, como um 

componente essencial para melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos. Aliado a isso, 

considerando a limitação financeira das administrações públicas, refletida na falta de recurso 

para investimentos em melhoria dos sistemas tradicionais de infraestrutura urbana, torna-se 

necessária à busca por soluções alternativas e contemporâneas de gestão, voltadas à educação 

ambiental.  

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo analisar o trabalho do 

Programa Municipal de Hortas Escolares e Comunitárias, realizado pela Subsecretaria de 

Segurança Alimentar e Nutricional - SUSAN, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – 

MG, para que possa ser replicado na realidade de escolas de ensino fundamental de outros 

municípios.  

Para possibilitar a elaboração do presente trabalho, foi importante o 

estabelecimento de uma metodologia que contemplasse etapas e processos. Nesse sentido, 

destaca-se que o trabalho optou por uma abordagem qualitativa, a partir de um estudo de caso, 

de uma análise bibliográfica e documental, além da aplicação de questionários. 

No intuito de alcançar seu objetivo principal, o presente estudo estabeleceu alguns 

objetivos específicos.  No primeiro, dedicou-se a realizar uma revisão bibliográfica no intuito 

de clarificar a noção de planejamento e gestão ambiental, educação ambiental, agricultura e 
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hortas urbanas. O segundo buscou conhecer experiências relativas à temática em foco (hortas 

urbanas escolares e educação ambiental), visando identificar os aspectos positivos, bem como 

as dificuldades encontradas. Na sequência, dedicou-se a elaborar um Projeto de Intervenção e 

minutar Termo de Referência – Pregão de compra de insumos para implantação das hortas 

urbanas escolares – como proposta a ser replicada a prefeituras de outros municípios. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Durante a elaboração do trabalho, foi necessário, inicialmente, realizar uma revisão 

bibliográfica no intuito de refletir em torno dos temas de planejamento e gestão ambiental, 

além dos conceitos relativos à educação ambiental e agricultura urbana, como foco em hortas 

urbanas escolares. Na etapa seguinte, buscou-se levantar experiências desenvolvidas, 

possibilitando a análise e a identificação dos pontos positivos e das limitações existentes para 

a implantação de hortas urbanas escolares em Belo Horizonte – MG.   

 

2.1 Planejamento e Gestão Ambiental 

 

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), destaca que uma 

política urbana deve ter como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana. O referido estatuto regulamenta os Arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, e define diretrizes gerais para a política urbana. Entre essas diretrizes, 

no Art. 2º, tem-se:  

IV – Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de 

influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 

efeitos negativos sobre o meio ambiente (BRASIL, 2001, art. 2º, inciso IV).  

 

Nesse sentido, entre os instrumentos previstos, em especial no âmbito municipal, 

destacam-se os planos diretores, que devem buscar uma gestão participativa e democrática da 

cidade, visando à abordagem interdisciplinar e integrada. Conforme observado por Franco 

(2001, p. 27), o planejamento urbano não pode ser desvinculado do desenvolvimento 

sustentável, uma vez que este: 

 [...] apresenta além da questão ambiental, tecnológica e econômica, uma dimensão 

cultural e política, exigindo a participação democrática de todos na tomada de 

decisão para as mudanças que serão necessárias para a implementação do mesmo.  

 

Santos (2004, p. 24) enfatiza que:  

O planejamento é um processo contínuo que envolve a coleta, organização e análises 

sistematizadas das informações, por meio de procedimentos e métodos, para chegar 

a decisões ou a escolhas acerca das melhores alternativas para o aproveitamento dos 

recursos disponíveis.  

 

Entretanto, os problemas ambientais urbanos enfrentados pela maioria das cidades 

são semelhantes consistindo, especialmente, nas questões resultantes do processo contínuo de 

impermeabilização do solo, somado à diminuição das áreas verdes, acarretando na ocorrência 

frequente de enchentes e inundações. Tal fato é consequência do crescimento não planejado 
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dos grandes centros urbanos, aliado à maneira como os municípios foram sendo 

desenvolvidos.  

Além dessas questões, está o escasso orçamento municipal disponível para as obras 

necessárias, especialmente as de drenagem urbana. Contudo, se observa que as soluções 

propostas são convencionais, demandando grandes intervenções, com custo elevado, gerando 

impactos no trânsito, na qualidade de vida da população e no meio ambiente. Tais reparos 

ainda se mostram ineficientes, visto que foram projetados para solucionar pontualmente o 

problema. 

Diante desses fatores, no planejamento e na gestão do meio ambiente torna-se 

oportuno que as ações propostas sejam também voltadas à educação ambiental, visando o 

envolvimento popular. É fundamental que a comunidade seja conscientizada sobre a 

importância de sua participação, como forma de contribuir na redução dos problemas 

ambientais urbanos, fazendo com que os cidadãos possam optar por escolhas ambientalmente 

melhores às cidades. 

 

2.2 Educação Ambiental 

 

Na esfera da Constituição Federal, nos termos dos arts. 205 e 225, é incumbido às 

prefeituras a definição de políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promovam 

a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Conforme descrito na Lei Federal n° 

9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, a Educação Ambiental - EA 

compreende: 

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (BRASIL, 1999).  

Nesse sentido, pode ser visualizada como uma ferramenta importante no âmbito de 

melhoria das condições ambientais no mundo. Uma vez que, por mais que sejam previstos 

planos e programas voltados ao meio ambiente, sem o envolvimento da população, tendem a 

permanecer apenas no papel.  

Considerando a importância da Educação Ambiental, o Ministério do 

Desenvolvimento Social - MDS, por meio da Portaria nº 467, de 07 de fevereiro de 2018, 

instituiu a criação do Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. Constituído por 
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um conjunto de iniciativas, o referido programa apresenta entre as metas iniciais a de 

“sensibilizar as esferas estaduais e municipais para desenvolver políticas regionais e 

municipais de agricultura urbana e periurbana, principalmente nas escolas e associações 

comunitárias” (BRASIL, 2018, art. 3º, inciso IV).  

É no contexto escolar, conforme descrito por Jacobi (2005), o local privilegiado no 

qual crianças e adolescentes de várias faixas etárias tem oportunidade de apropriar os valores 

ambientais e aprender a praticar boas atitudes relacionadas ao meio ambiente, tornando-os 

assim cidadãos mais conscientes. A Educação Ambiental assume cada vez mais uma função 

transformadora, na qual a co-responsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial 

para promover o desenvolvimento sustentável (JACOBI, 2005).  

 

2.3 Agricultura Urbana 

 

Nos meios contemporâneos para gerenciamento ambiental, que trazem práticas 

voltadas à aproximação da população com o verde, tem sido observado o crescimento do 

interesse pelo tema de Agricultura Urbana. Programas municipais vêm adotando esse tipo de 

política pública como princípio gerador de desenvolvimento para famílias carentes.  

Em Belo Horizonte – MG, na última revisão do Plano Diretor da Cidade, em 2010, 

foi aprovada a Lei nº 9.959/2010, que atualizou a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e 

incluiu a Agricultura Urbana entre as atividades econômicas definidas como categoria de uso 

do solo permitido na cidade. Tal medida preencheu essa lacuna existente na política pública 

do município e contribuiu para o fomento produtivo da agricultura urbana e periurbana. 

Conforme a Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana de Belo Horizonte – 

MG, a Agricultura Urbana é entendida como:  

O conjunto de atividades de cultivo de hortaliças, de plantas medicinais, de espécies 

frutíferas, de flores, de manejo florestal, bem como a criação de animais, a 

piscicultura e a produção artesanal de alimentos e bebidas para o consumo humano, 

a troca, a doação, a comercialização e a prestação de serviços (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2011, art. 1º, parágrafo único). 

 

 

A concepção desse tipo de política possibilita estender à população urbana o 

benefício de ter alimentos a menores custos (com a venda direta) e com segurança alimentar 

na merenda escolar, por exemplo. De acordo com Almeida (2006), o município passa a 

produzir mais os alimentos que consome, gastando menos tempo e dinheiro com transportes 

rodoviários para sua locomoção, sendo assim exercido um papel do poder local no 

encaminhamento de alternativas ao desenvolvimento local/regional com sustentabilidade.  
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Conforme destacado por Silva (2014), como a sustentabilidade faz alusão à 

qualidade de vida, nesse sentido é possível afirmar que a Agricultura Urbana é importante no 

resgate do saber popular, no intercâmbio desse saber, assim como no provimento de 

atividades lúdicas e no reestabelecimento de laços e valores como o trabalho em equipe. A 

autora também cita que representa um processo de sociabilização e motivação, características 

importantes para sensibilizar comunidades a respeitar seu entorno ambiental e a praticar ações 

sustentáveis. 

Segundo Prela-Pantano et al. (2009), as principais razões pelas quais os residentes de 

uma cidade praticam a agricultura urbana são: 

• A autossuficiência, pois produzem verduras frescas para consumo próprio;  

• A renda adicional e muitas vezes principal, por meio da venda de produtos excedentes; 

• O desemprego, pela falta de qualificação profissional e em virtude de muitas pessoas 

apresentarem idade avançada, tendo dificuldade para inserção no mercado de trabalho; 

• O acesso a alimentos frescos e mais saudáveis; 

• O aproveitamento de recursos disponibilizados pela prefeitura como descontos nas taxas 

de água e esgoto e IPTU, por exemplo. 

A Agricultura Urbana tem sido praticada por meio da implantação de hortas, cujos 

tipos variam em função do tamanho, do número de hortaliças cultivadas e, principalmente, do 

objetivo, que vai desde a exploração comercial ao consumo doméstico. Alguns exemplos são: 

comerciais, domésticas, escolares, institucionais e comunitárias, do sistema de produção 

convencional ou orgânico e a autossustentável. 

A implantação desse tipo de equipamento contribui para a melhoria visual, traz 

segurança pelo fato de haver manutenção de áreas antes abandonadas, com constante 

crescimento de mato, proliferação de pernilongos, escorpiões e que demandavam dos 

proprietários ou órgãos públicos despesas com limpeza e desinfestação dos terrenos, o que 

nem sempre ocorria com frequência (PRELA-PANTANO, et al., 2009). 

O Manual da Embrapa (2009) destaca também as contribuições advindas com a 

implementação de hortas urbanas:  

• Aumento da absorção da água da chuva e redução da presença de lixo e entulhos na área;  

• Diminuição da proliferação de animais e insetos que transmitem doenças – roedores e 

mosquitos;  

• Incremento da reutilização e reciclagem de alguns tipos de resíduos;  

• Aumento dos espaços verdes, essenciais para uma melhor qualidade de vida.  
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2.4 Hortas Urbanas Escolares 

 

As hortas urbanas escolares, foco desse estudo, tem potencial para contribuir com as 

atividades didáticas ou recreativas, bem como no reforço da alimentação dos alunos. Santos e 

Braga (2016) destacam que a criação de uma horta escolar representa uma excelente 

alternativa metodológica, sendo capaz de despertar um maior interesse nos alunos, 

aproximando a teoria da prática, proporcionando interatividade, senso de equipe e 

consequente aprendizagem. 

Segundo o Manual da Embrapa (2009), podem ser desenvolvidas atividades que 

envolvam conhecimentos de ciências biológicas, matemática e educação ambiental, entre 

outras disciplinas, por exemplo: 

• Estudo da relação entre a profundidade de semeadura e a velocidade de germinação; 

• Acompanhamento do desenvolvimento das hortaliças; 

• Cálculo das medidas do espaçamento entre linhas e covas de semeadura e da área dos 

canteiros;  

• Ações de reciclagem de lixo orgânico e compostagem;  

• Identificação de hortaliças e de suas partes comestíveis; 

• Exame da relação entre a cor das hortaliças e a composição nutricional; 

• Ensino dos princípios de alimentação equilibrada. 

 

Ainda em relação ao referido manual, em hortas escolares, podem ser trabalhadas as 

seguintes ações: 

• Preparo dos canteiros com ferramentas para crianças; 

• Preparo do solo e adubação orgânica; 

• Semeadura e acompanhamento do crescimento de hortaliças; 

• Confecção de desenhos para identificar as hortaliças nos canteiros; 

• Capina e limpeza dos canteiros; 

• Eliminação das partes doentes das plantas; 

• Colheita das hortaliças. 
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2.5 Experiências realizadas 

 

Carvalho e Silva (2014) apresentam relato da experiência realizada na 

implementação de horta orgânica em uma escola pública estadual de ensino especial em Belo 

Horizonte – MG, com alunos deficientes intelectuais, de 18 a 38 anos matriculados na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), durante o ano de 2013. Foi feito um trabalho 

interdisciplinar, para ensino de conceitos ambientais e da importância de certos produtos na 

alimentação.  

Conforme descrito no artigo, já nos primeiros contatos com a horta foi identificado 

pelos autores o interesse de cada um dos alunos: como capinar, plantar, jogar água, cuidar das 

sementeiras e cuidar dos canteiros. Na distribuição das tarefas foram observadas as limitações 

de cada estudante, diagnosticando o seu potencial, para que todos participassem das 

atividades e não houvesse desistência por parte de algum estudante.  

Os autores citam que a professora de Ciências foi responsável pelas atividades na 

horta, plantio e colheita, além de ministrar as aulas teóricas. Os conteúdos trabalhados 

abrangeram: ecossistemas, classificação dos seres vivos, impactos ambientais, reciclagem e 

preservação ambiental, solos, microrganismos, água, animais invertebrados e plantas. Além 

disso, foi possível trabalhar questões sobre a responsabilidade dos alunos com os cuidados 

práticos com a horta e com os seres os vivos (CARVALHO; SILVA, 2014).  

Ocorreu ainda o desencadeamento de uma ação comunitária e criativa, que pode ter 

contribuído para a construção de valores e atitudes ambientalmente mais responsáveis. Por 

fim, acredita-se que a participação dos alunos nas atividades de plantio e manutenção de 

hortaliças seja um dos passos para o aprendizado que possibilite valorizar e incentivar a 

ingestão de alimentos mais nutritivos, estimulando o plantio de hortaliças em suas residências 

(CARVALHO; SILVA, 2014). 

Por sua vez, Santos e Braga (2016), questionaram a possibilidade de revitalização de 

uma horta escolar desativada. Para tanto, realizaram um estudo de caso para analisar a 

viabilidade de retomar as atividades desse equipamento, situado em uma escola pública no 

interior da Bahia. 

Segundo as autoras, o trabalho teve início na aplicação de questionário com os 

estudantes, contendo 6 (seis) perguntas para avaliar a inserção de hortaliças na alimentação 

diária, bem como seus conhecimentos básicos relacionados à horta, seu interesse em 

participar do projeto, além da importância desse equipamento como instrumento de 

aprendizagem na escola. Na etapa seguinte os alunos auxiliaram os professores na seleção das 
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espécies que seriam cultivadas (coentro, alface, cebolinha, cenoura, beterraba e couve), na 

preparação do canteiro, a adubação das leiras com o auxílio de um membro da comunidade, 

utilizando adubo orgânico trazido por eles, e a obtenção das sementes e mudas (SANTOS; 

BRAGA, 2016).  

Conforme relato das autoras, após essa fase, foi realizada uma oficina ambiental, sob 

orientação voluntária de um técnico agrícola, que proporcionou aos alunos e funcionários 

conhecimentos técnicos e teóricos sobre o plantio de hortaliças, leguminosas e tubérculos, 

fornecendo conhecimentos específicos sobre a temática do projeto. Os alunos então fizeram a 

semeadura das espécies selecionadas e acompanharam o desenvolvimento dos vegetais.  

Como resultado, Santos e Braga (2016) afirmam que a maioria dos educandos 

envolvidos no projeto participou efetivamente, estando motivados e engajados na prática do 

manejo da horta da escola. As autoras concluem que o projeto de revitalização da horta 

escolar estimulou a participação dos alunos, proporcionando-lhes novos conhecimentos 

acerca da importância de uma alimentação saudável, tanto em casa quanto no ambiente 

escolar.   

O artigo descreve que foi possível permitir aos alunos um aprender fazendo e, à 

medida que se reconheciam como autores daquilo que produziam, por meio de situações de 

investigação, eram impulsionados a contextualizar e socializar os conhecimentos construídos, 

que foram levados além dos muros da escola. Contudo, apesar dos efeitos positivos citados, 

conforme destacado por Santos e Braga (2016), existe um paradoxo na relação Educação 

Ambiental e Horta.  

São muitas as dificuldades para a realização das atividades de sensibilização e 

formação, na implantação de atividades e projetos, e principalmente na manutenção e 

continuidade daqueles já existentes. Fatores como o tamanho da escola, número de alunos e 

de professores, predisposição destes professores em passar por um processo de treinamento, 

interesse da Direção em implantar um projeto ambiental que vai alterar a rotina na escola. 

Esses pontos podem representar obstáculos à Educação Ambiental (SANTOS; BRAGA, 

2016). 

Em 2017 foi inaugurada em Belo Horizonte – MG a empresa BeGreen, que consiste 

na primeira fazenda urbana da América Latina instalada no terraço de um shopping center. 

Conforme informado no site da empresa, a produção teve início em 2014 em Betim - MG, 

quando foi identificado que o campo também poderia ser um local para inovação e com 

grande poder de transformação.  

Com a visualização dessa potencialidade, baseado em princípios sustentáveis, entre 
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eles o de minimizar a distância entre a produção e o consumidor final, reduzindo assim perdas 

que chegam a 80%, bem como os impactos gerados no transporte dos produtos, teve início o 

projeto. Essa motivação, aliada ao ideal de difundir o acesso a um mundo mais sustentável, 

com alimentação mais saudável, foi planejada a produção de alimentos frescos, de forma 

responsável, com sabor e zero desperdício, em uma fazenda urbana (BEGREEN, 2016). 

Segundo a empresa, depois de muitas pesquisas pode ser realizada a produção de 

hortaliças através de estufas aquapônicas, sem aplicação de agrotóxicos e com reuso de água. 

Existem visitas guiadas para conhecer o processo produtivo, que são abertas ao público em 

geral e em especial a grupos escolares, como forma de difundir a Educação Ambiental, 

cultivando assim experiências e compartilhando conhecimento.  

No local há uma loja que comercializa os alimentos agroecológicos e também existe 

um restaurante que utiliza esses produtos nos seus pratos. Tal empreendimento, que recebeu 

prêmios internacionais na área de sustentabilidade, representa um incentivo a mais às 

administrações públicas para aprender com essas boas práticas e aplicar alguns desses 

conceitos nos seus programas e projetos. 

Por sua vez o Projeto Manuelzão (2018), da Bacia do Rio das Velhas em Belo 

Horizonte - MG, propôs um projeto conceitual de escola sustentável, com a implantação de 

hortas mandalas, onde a irrigação circular evita o desperdício de água que muitas vezes ocorre 

nos canteiros convencionais retos. Também essas escolas ecológicas teriam sistemas com 

filtro biológico, que trata água cinza (vindas de pias, tanques e chuveiros) e a transforma em 

água capaz de ser usada em hortas ou para limpeza (PROJETO MANUELZÃO, 2018). 

Outra possibilidade abordada no projeto conceitual do Manuelzão (2018) é a 

captação e o aproveitamento de água da chuva. O sistema de uso de águas pluviais em telhado 

consiste na área de captação através do próprio telhado, calhas, filtro para descarte, clorador e 

reservatórios, além de dispositivos de desvio de água das primeiras chuvas, que levam a maior 

parte das impurezas que estão depositadas no telhado (PROJETO MANUELZÃO, 2018). 

Tal dispositivo consiste em um tubo dimensionado para o volume das primeiras 

águas residuais, à medida que ele enche a bola sobe e quando cheio tampa a passagem 

permitindo o fluxo da água menos suja em direção ao reservatório. Já a irrigação ocorreria 

através de canos perfurados por baixo da terra, podendo o sistema estar ligado a uma horta ou 

pomar (PROJETO MANUELZÃO, 2018). 
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

  

A partir da revisão bibliográfica realizada foi possível aprimorar o conhecimento 

sobre o tema hortas urbanas, dos pontos positivos, além das dificuldades enfrentadas na sua 

implementação. A seguir são apresentados aspectos relacionados à caracterização da área de 

estudo. 

 

3.1 Belo Horizonte – MG  

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a 

capital mineira possui 2.523.794 habitantes, abrangendo uma área de 331,401 km², com uma 

topografia diversificada, formada por morros e baixadas, sendo a terceira concentração urbana 

mais populosa do país. A região metropolitana concentra mais de ¼ da população do estado, 

compreendendo 34 municípios e ocupando uma área total de 435,49 km². A figura 1 apresenta 

mapa com localização de Belo Horizonte - MG. 

 

Figura 1 - Mapa com localização de Belo Horizonte - MG 

 
Fonte: IBGE (2018)1 

 

                                                 

 
1 IBGE (2018) – Disponível em: https://7a12.ibge.gov.br/images/7a12/estados//minas_gerais.pdf  

https://7a12.ibge.gov.br/images/7a12/estados/minas_gerais.pdf
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3.1.1 O sistema educacional  

 

A cidade apresenta um amplo sistema educacional, sendo atendidos pela Rede 

Municipal de Educação - RME, prioritariamente, conforme determina a Constituição 

Brasileira, alunos da Educação Infantil (0 a 5 anos) e do Fundamental (6 a 14). Também 

fazem parte do público das escolas municipais os estudantes da Educação de Jovens e Adultos 

- EJA. Conforme informações da Secretaria Municipal de Educação - SMED, são atendidos 

mais de 190 mil alunos, distribuídos em mais de 500 estabelecimentos ligados à rede 

municipal.  

O Ensino Fundamental apresenta o maior número de alunos: 113 mil estudantes em 

quase 200 escolas. O quadro de professores também é extenso, formado por mais de 22 mil 

educadores, considerando professores de ensino fundamental, professores de educação 

infantil, pedagogos, bibliotecários, auxiliares, entre outros (SMED, 2018).  

Com relação à educação de Jovens e Adultos, a modalidade é ofertada em 119 

escolas municipais e em espaços não escolares como associações comunitárias, centros de 

convivência, centros culturais, instituições religiosas e empresas. Cerca de 12 mil estudantes 

frequentam essa modalidade de ensino em mais de 420 turmas de EJA espalhadas por toda a 

cidade (SMED, 2018). 

A SMED busca promover uma política de diálogo constante com as escolas, 

prezando também a autonomia das unidades. Embora o objetivo da educação seja garantir um 

padrão de qualidade para toda a Rede, o órgão informa que respeita as particularidades de 

cada instituição e incentiva que professores, gestores e servidores desenvolvam, no âmbito 

das escolas, atividades que reflitam a identidade de suas unidades e das respectivas 

comunidades escolares. 

Na organização desse órgão tem-se a Diretoria da Educação Infantil - DEIN, voltada 

à construção, planejamento, articulação e acompanhamento da política educacional e das 

diretrizes pedagógicas proposta para a Educação Infantil na Rede Municipal de Educação e 

das instituições parceiras com base na legislação vigente. A DEIN é vinculada a Subsecretaria 

de Articulação da Política Pedagógica - SUAPP e tem duas gerências: a de Coordenação da 

Educação Infantil - GCEDI e a de Monitoramento do Atendimento - GEMON (SMED, 2018).  

Entre os programas desenvolvidos, destaca-se o EcoEscola BH, criado em 2016, 

tendo por objetivo fortalecer, incentivar, certificar e divulgar ações de Educação 

Socioambiental. Possui como eixos de ação: 



26 
 

• A formação para professores, monitores, funcionários e servidores das escolas;  

• O acompanhamento pedagógico das ações socioambientais desenvolvidas nas unidades 

escolares;  

• A certificação das escolas municipais de ensino fundamental, unidades municipais de 

educação infantil - UMEI’s e instituições socioeducativas que apresentem ações relevantes 

em prol do meio ambiente com o selo boas práticas;  

• A publicação das ações do programa EcoEscola BH e das escolas por meio de boletins 

informativos e da revista EcoEscola BH. 

A Educação Ambiental no município tem atuação da prefeitura através da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente - SMMA, em conformidade com a Política Nacional de 

Educação Ambiental, cujas ações e práticas educativas são voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da 

qualidade do meio ambiente. São desenvolvidas atividades educativas no Centro de Extensão 

em Educação Ambiental, que tem como fio condutor a Agenda 21.  

 

3.1.2 Decreto Municipal nº 9.540/1998 

Em Belo Horizonte – MG, o decreto municipal nº 9.540/1998 instituiu o Programa 

"Hortas Escolares e Comunitárias", o qual tem como objetivo: 

O estimulo à formação de hortas em escolas da rede municipal de ensino, e em 

espaços comunitários ou domiciliares - para famílias que comprovadamente têm renda até 02 

(dois) salários mínimos, através do cultivo de hortaliças, legumes e plantas medicinais, 

auxiliando na alimentação deste segmento populacional, bem como no incremento da renda 

familiar através do excedente (PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 1998).  

Tal normativa regulamentou as atividades já desenvolvidas pela Secretaria Municipal 

Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional - SMASAN, que tiveram início em 1993, 

quando de sua criação. Em 2017 passou a ter caráter de Subsecretaria de Segurança Alimentar 

e Nutricional - SUSAN, desenvolvendo programas e projetos voltados às seguintes linhas de 

atuação:  

• Fomento à agricultura Urbana; 

• Abastecimento e Regulação do Mercado; 

• Comercialização Subsidiada de Alimentos; 



27 
 

• Programa Assistência Alimentar; 

• Educação para o Consumo; 

• Capacitação e Qualificação Profissional; 

• Gestão de Políticas Públicas em Segurança Alimentar e Nutricional. 

• Ações de fomento à agricultura urbana são planejadas e executadas por meios dos 

programas e projetos: 

• Hortas escolares e comunitárias; 

• Plantio em espaços alternativos; 

• Pró-Pomar. 

A seguir serão apresentadas informações sobre o Programa de Hortas Escolares e 

Comunitárias, desenvolvido pela SUSAN, em parceria com a SMED. O foco do presente 

TCC será o trabalho com as escolas municipais de ensino fundamental, por contemplarem 

mais estudantes que apresentam idade considerada com maior potencial ao aprendizado 

voltado à educação ambiental e para sua multiplicação na família e na comunidade. 

 

3.2 Programa Municipal de “Hortas Escolares e Comunitárias”  

Conforme informações da SUSAN, o Programa Hortas Escolares e Comunitárias tem 

como característica principal o apoio ao cultivo de hortas em espaços de escolas e unidades de 

educação do município. Destacam-se abaixo os principais objetivos: 

• Produzir verduras e legumes frescos e sadios a baixo custo; 

• Contribuir para aperfeiçoar o processo educacional dos alunos, mediante uma 

aprendizagem ativa e integrada a um plano de estudos de conhecimentos teóricos e 

práticos sobre diversos conteúdos; 

• Promover a educação alimentar e nutricional, auxiliando na mudança de hábitos 

alimentares. 

Segundo o referido órgão, a promoção da Agricultura Urbana em espaços escolares e 

comunitários é um dos pontos norteadores do programa, que estimula a produção de 

hortaliças, legumes e plantas aromáticas e fitoterápicas como prática pedagógica 

interdisciplinar e/ou complementação alimentar e comercialização do excedente da produção. 

São atendidas a rede pública de ensino (escolas municipais e estaduais), unidades de educação 

infantil, equipamentos públicos e sociais (centros de saúde, centros de apoio comunitário, 
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centros prisionais, centros de referência em assistência social, hospitais, centros de vivência 

agroecológica, asilos, creches), entidades filantrópicas e grupos produtivos locais.  

A gestão do Programa é compartilhada com a Secretaria Municipal de Educação 

(SMED), através do Projeto EcoEscola BH. Para solicitar a participação, a instituição 

interessada deverá fazer sua inscrição, sendo a demanda recebida e mensurada a prioridade de 

atendimento. 

Primeiro é realizada uma vistoria técnica no local, onde é verificada a viabilidade, 

quando constatada, a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – MG (PBH) 

orienta a demandante sobre as atividades a serem desenvolvidas para implementação da horta, 

sendo também realizada a capacitação técnica-produtiva dos participantes. O Município 

fornece assistência técnica e parte dos insumos e ferramentas básicas. Os beneficiários 

participam de todas as fases do processo de implantação e manutenção das hortas.  

 

3.3 Caso em Estudo 

 

Para a realização deste trabalho, após a revisão bibliográfica e a análise documental 

bem como do conhecimento obtido a partir das experiências relativas a hortas urbanas 

escolares e educação ambiental, foi proposta a utilização de uma abordagem qualitativa por 

meio da aplicação de questionário aos técnicos da Subsecretaria de Segurança Alimentar e 

Nutricional - SUSAN. Cientes de que tais questões também precisam ser aplicadas às 

instituições de ensino (corpo docente e discente, gestores e funcionários), por questões 

relativas ao tempo para a entrega do presente estudo, optou-se por focar a pesquisa nesse 

órgão, visto que o gerenciamento do Programa Municipal Programa Hortas Escolares e 

Comunitárias da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – MG é realizado por este setor, e 

também no trabalho desenvolvido com as escolas de ensino fundamental. 

As oito questões abertas foram elaboradas no intuito de obter maior conhecimento 

referente ao programa, metodologia de trabalho e ações realizadas, bem como sobre educação 

ambiental. A Tabela 1 apresenta quadro com as perguntas aplicadas e as respostas obtidas a 

partir das informações levantadas pelo questionário realizado com os técnicos da SUSAN, 

sendo obtidas respostas de três deles, considerando o referencial teórico estudado, os dados 

foram verificados e interpretados. 
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Tabela 1: Quadro com perguntas e respostas do questionário aplicado. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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Junto às respostas do questionário, foi informado que inicialmente era assinado um 

Termo de Compromisso com cada instituição de ensino, que se comprometia em assumir 

algumas responsabilidades para a implantação e manutenção das hortas. Contudo, observou-

se que este acordo não estava sendo cumprido na prática. Conforme relato dos técnicos da 

SUSAN, acredita-se que tal situação é decorrência da horta escolar consistir em um processo 

que oscila com começos e términos dinâmicos. Além disso, é comum haver mudanças dos 

seus responsáveis, ocorrendo assim variação entre momentos de interesse e de desinteresse. 

Com base nas informações levantadas, são tratados a seguir alguns pontos de 

discussão e análise da proposta.  

Os incentivos positivos oferecidos pelo programa (fornecimento de materiais, 

matéria-prima e conhecimento técnico, para a implantação das hortas urbanas escolares) 

mostraram-se eficientes e foram bem recebidos pelos participantes; 

Foi relatado que as crianças se sentiram mais motivadas a comer as hortaliças que 

plantaram/cuidaram/colheram, contudo, inexistem estudos mais aprofundados para avaliar a 

influência do programa sobre mudança de hábito de aumento no consumo de verduras e 

vegetais por parte dos alunos; 

 Foi constatado o potencial da horta escolar como espaço ideal para educação 

ambiental, proporcionando, inicialmente, o contato direto das crianças com a terra e com as 

plantas (conforme relatado pelos técnicos da SUSAN, a maior parte das crianças da cidade 

não tem esse costume, indicando até estranhamento na execução da tarefa de preparo da 

terra);  

A implantação das hortas escolares contribuiu no trabalho de Educação Ambiental, 

gerando um senso de responsabilização coletiva, visto que esse é um dos seus valores; 

O trabalho de implementação das hortas escolares foi participativo desencadeando 

uma ação comunitária e criativa, que tende a contribuir para a construção de valores e atitudes 

ambientalmente responsáveis; 

A horta escolar possibilita ao educador contextualizar vários temas da Educação 

Ambiental, que são atuais e tem relação com hábitos cotidianos, como consumir e se 

alimentar. 
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

A seguir será apresentada a proposta de intervenção, dividida em tópicos específicos 

e relacionados, para sua melhor compreensão.  

 

4.1 Identificação do Problema  

 

Apesar dos benefícios, do potencial identificado no estudo de caso, ações de 

Educação Ambiental precisam de incentivos para sua viabilização, visto que a comunidade 

escolar necessita estar motivada para que ocorra seu real envolvimento. A implantação de 

hortas escolares apresenta problemas como períodos onde oscilam momentos de interesse e de 

desinteresse. 

Ocorre, muitas vezes, descontinuidade para a manutenção do equipamento, podendo 

ser citadas dificuldades desde o preparo, treinamento até disponibilidade da mão de obra para 

cuidar das hortas. Tais fatores refletem a falta comprometimento com o projeto horta escolar. 

 

4.2 Justificativa 

 

Contudo, considerando as limitações financeiras das administrações públicas 

municipais e buscando soluções contemporâneas de gestão, a implantação de hortas urbanas 

em espaços remanescentes situados nas escolas de ensino fundamental apresenta-se como 

alternativa para fomento da educação ambiental, a ser valorizada sob a ótica do planejamento 

ambiental municipal, visando, entre outras coisas, a conscientização da manutenção das áreas 

verdes e redução da impermeabilização do solo.  

Diante do exposto, estudos que apresentem mais informações, como forma de 

conhecimento e divulgação dos programas já realizados pela administração pública tornam-se 

oportunos e necessários buscando também a possibilidade de ampliação dos benefícios 

gerados à população, bem como incentivar o seu engajamento. Esse tema merece ser 

valorizado, divulgando os programas já realizados, como forma de conhecimento e 

informação, visando o engajamento da população. 
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4.3 Objetivo 

 

Elaborar um projeto de intervenção no intuito de implantar hortas escolares, como 

fomento à Educação Ambiental, para que possa ser replicado a demais municípios.  

 

4.4 Resultados e impactos esperados 

 

A partir do fomento à educação ambiental, espera-se contribuir para o 

aprimoramento e conscientização da comunidade escolar, inicialmente, para haver a 

disseminação à população, sobretudo da importância da participação de cada um em ações de 

melhoria das condições ambientais da cidade, tornando-a mais saudável e sensível às pessoas. 

Também, com isso, que se possa colaborar para o aumento das áreas verdes, redução da 

impermeabilização do solo, além do fornecimento de um uso mais nobre a espaços 

degradados e improdutivos.  

Vislumbra-se que a partir desse estudo seja possível a apresentação de propostas 

alternativas na educação e gestão ambiental dos municípios, cooperando para o surgimento de 

novas parcerias, de forma a ampliar o atendimento dos programas municipais, difundindo seu 

conhecimento e atuação. 

 

4. 5 Ações de intervenção 

 

As ações de intervenção para implementação de hortas urbanas escolares devem 

considerar alguns aspectos para o seu planejamento, como a organização das pessoas 

envolvidas, o preparo adequado dos locais, além da provisão de materiais, ferramentas e 

insumos. A seguir são descritas condições gerais a serem observadas. 

 

4.5.1 Planejamento das hortas urbanas escolares 

 

A implantação das hortas urbanas escolares tem início na identificação do seu 

objetivo, visto que poderá ser para produção propriamente dita, função pedagógica ou mista. 

Uma horta mista representa a união dos benefícios e vantagens de produzir suplemento a 
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alimentação escolar, aliado às atividades pedagógicas, integrando o estudar, de forma 

sistemática, processos, ciclos e fenômenos naturais (SILVA, V. et al. , 2017). 

A seguir deve-se observar o planejamento das ações para o uso de técnicas 

agropecuárias adequadas, visando minimizar possíveis impactos ambientais e maximizar os 

resultados positivos. Após isso, deverá ser feito o levantamento das áreas, ferramentas, 

insumos e materiais necessários para a adequada implantação e condução.  

Um dos meios envolve o registro de tudo que está relacionado com a horta na escola, 

servindo para a escolha correta dos meios disponíveis, bem como para a definição e 

organização das atividades a serem realizadas no cultivo de hortaliças. O Manual da Embrapa 

(2009) cita que, embora não exista uma regra, a definição e a organização das atividades 

planejadas devem ser flexíveis, bem como a previsão da compra de ferramentas, adubos e 

sementes, de forma que permitam, dependendo da necessidade do momento, a realização de 

mudanças para enfrentar imprevistos, como a ocorrência de variações climáticas ou o ataque 

de pragas, por exemplo.  

Por fim, são elencados os principais objetivos dessa etapa:  

- Reduzir gastos com adubos, sementes e água para a irrigação; 

- Assegurar a conservação do solo; 

- Melhorar a produtividade futura da horta; 

- Evitar imprevistos com animais; 

- Possibilitar a produção escalonada e contínua de hortaliças. 

O Instituto Polis, em 2015, lançou uma Cartilha, na qual consta o planejamento, 

passo a passo, para implantação de uma horta, com início na organização do grupo, 

observação do espaço e potencialidades, condições para o plantio até como planejar a rotação 

e consorciação de culturas. O documento destaca, no entanto, que não se deve entender 

manejo adequado como uma receita fixa, mas sim um conjunto de técnicas adequadas a cada 

local, aos materiais disponíveis e principalmente da própria maneira que cada um tem de 

cultivar.  

 

4.5.2 Organização das pessoas  

 

Sobre a organização do grupo, a Cartilha do Instituto Polis (2015) cita que é de 

extrema importância levar em consideração o número de pessoas e a disponibilidade de tempo 
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de cada um. É preciso criar um espírito de colaboração na comunidade escolar, definindo 

responsabilidades, de acordo com as aptidões de cada um, seja no preparo do composto e do 

solo, seja no preparo das mudas (sementeira), como também na disponibilidade de fazer a 

rega entre outros fatores.  

Para planejar a organização da mão de obra nos serviços da horta sugere-se a 

elaboração de ficha para anotação dos serviços realizados. Essa informação possibilita estimar 

o tempo e a quantidade de pessoas necessárias para realizar determinado trabalho. Referente 

ao conhecimento técnico para a condução da horta, normalmente ocorre a partir da parceria 

com a EMATER-MG, que fornece orientação especializada, principalmente em relação a uso 

correto da adubação e da irrigação, controle da erosão e manejo de pragas e doenças 

(EMBRAPA, 2009).  

 

4.5.3 Definição dos locais  

 

São destacados na Cartilha do Instituto Polis (2015) fatores a serem considerados na 

escolha do local:  

• Área exposta ao sol (de 4 a 6 horas diárias); 

• Proximidade de água para irrigação; 

• Área não sujeita a alagamentos e encharcamentos; 

• Local não tão próximo de árvores para evitar a competição por nutrientes do solo e 

sombreamento; 

• Área com boa ventilação. 

Sobre o tamanho da horta, não existe um padrão, no entanto, cada hortaliça necessita 

de um espaço mínimo de terreno para produzir folhas, frutos, flores, hastes, bulbos, raízes ou 

tubérculos. Assim, o tamanho do terreno da horta pode ser calculado com base no 

espaçamento mínimo exigido para o correto cultivo da hortaliça (EMBRAPA, 2009).  

A título de exemplificação, para o dimensionamento correto no cultivo de alface, o 

espaçamento mínimo necessário é, em média, de 25 cm entre plantas. Logo, em 1 m² de 

terreno é possível produzir, no máximo, 16 plantas de alface. O repolho é maior que a alface e 

exige espaçamento médio de 50 cm entre plantas. Então, em 1 m² de terreno, é possível 
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cultivar 4 (quatro) plantas de repolho (EMBRAPA, 2009). 

A largura dos canteiros deve facilitar a realização de diferentes trabalhos manuais, 

tais como semeaduras, capinas e colheita. Geralmente, ela é de 100 cm (1 m), contudo, pode 

ser de 90 cm a 120 cm. A largura das “ruas” pode variar entre 30 cm e 50 cm, desse modo 

facilita o trânsito de pessoas com equipamentos, caixas e ferramentas (EMBRAPA, 2009). 

Também a horta poderá ser feita em diferentes formatos, desde o tradicional canteiro 

retangular no solo, assim como em canteiros redondos ou espiralados. Pequenos espaços para 

plantio em recipientes, caixotes, canteiros suspensos, (madeira, telha) ou ainda hortas verticais 

utilizando paredes, muros cultivados em recipientes como garrafas de plástico etc. 

(INSTITUTO POLIS, 2015). 

 

4.5.4 Materiais, ferramentas e insumos  

 

A escolha de materiais, ferramentas e insumos a serem utilizados depende da área 

disponível e das espécies de hortaliças que serão cultivadas. Esses produtos podem ser 

adquiridos em lojas de produtos agropecuários, além de hipermercados, supermercados, lojas 

de ferramentas e casas especializadas em jardinagem. 

O Manual da Embrapa (2009) indica que, em alguns casos, será necessário utilizar 

materiais como fitilhos plásticos ou barbantes para amarrar as plantas, etiquetas para anotar a 

data da semeadura, luvas de couro para proteger as mãos no uso de ferramentas, serrotes ou 

serras, espátulas, tela ou arame para cerca, plástico para cobertura, TNT (tecido não tecido), 

estacas, barbante, tesoura de poda, faca, pulverizadores, entre outras. 

Existe uma grande quantidade de ferramentas que poderão ser úteis, sendo as mais 

comuns: enxadas e enxadões, pá, ancinho, sacho, tesoura de poda, canivete, facas ou facões, 

colher de transplante e carrinho de mão. É recomendável o uso de luvas de couro para 

proteger as mãos. Também se deve tomar cuidado no uso das ferramentas cortantes, além 

daquelas cujo uso exige esforço físico, como enxadas e enxadões, de forma a serem evitados 

acidentes, especialmente no caso das hortas escolares (EMBRAPA, 2009). 

É necessário cuidar das ferramentas após cada uso para garantir sua durabilidade. As 

ferramentas devem ser limpas, retirando o resto de terra e sujeiras aderidas por meio de 
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raspagem ou lavação, sendo guardadas secas, para evitar a ocorrência de ferrugem. De tempos 

em tempos, é preciso usar óleo nas partes metálicas para evitar corrosão. Algumas 

ferramentas, como enxadas, pás, facas e tesouras de corte, também devem ser afiadas com 

amolador, visto que a ausência de fio nesses equipamentos dificulta seu uso, podendo 

danificar as plantas (EMBRAPA, 2009). 

As ferramentas devem ser mantidas em local coberto, seco, arejado e protegido para 

prolongar sua durabilidade. Quando possível, poderá ser reservado espaço em algum galpão 

ou garagem, utilizando quadro de madeira e pregos, de modo a pendurá-las e organizá-las por 

tamanho. 

Um dos insumos principais é a água, os autores Prela-Pantano et al. (2009) indicam 

que a sua qualidade para a irrigação é um fator fundamental em uma horta. Ainda de acordo 

com os autores citados, o aspecto biológico é de fundamental importância nos casos de 

irrigação e lavagem de produtos consumidos in natura, como é o caso da maioria das 

hortaliças. Águas contaminadas por agentes biológicos são prejudiciais para o consumidor e 

para o irrigante. Ambos podem contrair doenças graves, como esquistossomose, cólera, 

disenteria e hepatite infecciosa. 

Silva, J. et al. (2017) citam que a pesquisa e a construção de sistemas de captação da 

água da chuva e irrigação para a horta podem trazer os seguintes resultados: evitar a queda de 

água na horta que gere erosão; economia de água e o consequente entendimento e de uma 

prática relacionada à sustentabilidade, promovendo sensibilização para a educação ambiental.  

De modo geral torna-se oportuno conhecer as famílias das plantas que se deseja 

cultivar. As famílias de plantas podem ser identificadas através da observação das 

semelhanças do caule, das folhas, flores e frutos, além dos hábitos de crescimento, local de 

origem etc. (INSTITUTO POLIS, 2015). 

Por fim, o documento do Instituto Polis (2015) ressalta a importância em haver 

rotação e consorciação de culturas (plantas companheiras), uma vez que o plantio contínuo de 

uma mesma espécie de planta ou da mesma família podem se esgotar, dificultando o 

desenvolvimento das plantas e aumentando o risco de doenças e pragas. Recomenda-se 

revolver e afofar o solo após a colheita, adubando e plantando uma nova espécie de 

planta/hortaliça. A figura 2 apresenta algumas sugestões para consórcio de espécies em uma 

horta urbana.   
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Figura 2 - Sugestões para consórcio de espécies em uma horta urbana.  

  

Fonte: Cartilha de Hortas Urbanas – Instituto Polis (2015). 

 

4.5.5 Orçamento  

 

O orçamento para implantação de uma horta escolar é variado, de acordo com a 

proposta adotada para a horta. Além disso, muitos dos materiais, ferramentas e insumos 

podem ser reaproveitados ou obtidos por meio de doação. A seguir são apresentados custos 

estimados para implementação de uma horta escolar, com tamanho pequeno de 8 m², 

considerando seis meses de plantio. Destaca-se que os preços são médios e foram tomados a 

partir de pesquisa de mercado realizada em Belo Horizonte - MG. 

 

FERRAMENTAS: 

• Enxada (1 un., R$ 30,00); 

• Enxadão  (1 un., R$ 30,00); 

• Chibanca  (1 un., R$ 60,00); 
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• Pá  (1 un., R$ 30,00); 

• Rastelo  (1 un., R$ 20,00); 

• Carrinho de mão  (1 un., R$ 100,00); 

• Conjunto de ferramentas manuais para as crianças - pazinhas, sacos, escarificadores de 

mão (15 peças, R$ 100,00); 

• Mangueira (30 m com adaptador, R$ 80,00); 

• Pulverizador 5 L  (1 un., R$ 60,00); 

TOTAL: R$ 510,00. 

 

INSUMOS: 

• 1 saco de 50 L de adubo orgânico para cada 2 m² de horta (R$ 12,00 o saco) x 4 = R$ 

48,00; 

• 1 bandeja variada (alface, acelga, salsinha, cebolinha) com 200 mudas para cada 7,5 m² de 

horta (R$ 15,00 a bandeja com mudas); 

• 5 g de sementes diversas (cenoura, rabanete, ervilha, quiabo, vagem, e etc.) por 1 m² de 

horta (R$ 4,00 a cada 5 g) x 8 = R$ 32,00; 

• 100 g de calcário por 1 m² de horta (R$ 20,00 o saco com 50 kg); 

• 100 ml de óleo de nim (R$ 15,00); 

• Disponibilidade de água para irrigação (em média 3 L/ dia por 1 m² de horta, custo 

variável conforme concessionária = COPASA R$ 10,00 para cada 1.000 L). 

TOTAL: R$ 140,00. 

 

MÃO DE OBRA: 

• 2 h diárias de uma pessoa para molhar e cuidar (estimado R$ 20,00) x 180 dias = R$ 

3.600,00. 

Com isso, é estimado o custo de R$ 4.250,00 para implantação e manutenção de 8 m² 

de horta escolar, por um período de 18 meses de atividades. Cabe ressaltar que o preço por 2h 
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diárias para a mão de obra na horta foi estimado, considerando que poderia consistir em uma 

remuneração extra para algum funcionário da instituição de ensino, por exemplo. 

 

4.5.6 Viabilidade  

 

Esse projeto de intervenção, por apresentar baixos custo e risco, além de sua 

contribuição como meio para fomentar a educação ambiental, pode ser considerado viável. As 

maiores dificuldades a serem superadas referem-se às questões de mão de obra, visto que 

demanda um trabalho diário na rega e cuidado com a manutenção das hortas. 

 

4.5.7 Cronograma  

 

A seguir é apresentado um cronograma com a linha do tempo referente às 

etapas previstas para implantação de uma horta escolar e sua utilização nas 

atividades escolares. (FIGURA 3). 

 

Figura 3 - Linha do tempo de uma horta escolar. 

 ETAPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Processo inicial                  

Infraestrutura                  

Preparo dos canteiros                  

1º plantio                  

1ª produção/colheita                  

Início do uso da horta nas 

atividades escolares 
                 

Fonte: Adaptado de Comelli (2015). 

 

4.5.8 Gestão e Acompanhamento  

 

Referente à gestão, é importante que as informações sejam registradas e estejam 

facilmente disponibilizadas nas instituições de ensino, uma vez que, quando houver 

substituição de algum responsável pela horta, a próxima pessoa a assumir esta função poderá 
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dar continuidade aos serviços sem prejuízo do planejamento adotado. Destaca-se também que 

é interessante que as atividades relacionadas ao cultivo e produção dos alimentos possam ser 

incorporadas ao ensino das demais disciplinas, na grade curricular, com foco na disseminação 

da Educação Ambiental. 

Sobre o acompanhamento técnico, é indicada sua realização por profissionais de 

áreas afins, disponibilizados por órgãos específicos, como a EMATER, por exemplo. A Figura 

4 apresenta sugestão de organograma para a gestão de uma horta escolar. 

Figura 4 - Sugestão de organograma para a gestão de uma horta escolar.  

  

Fonte: Adaptado de Comelli (2015). 
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5 MINUTA PARA TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO (PREGÃO)  

 

I – OBJETO 

 

A presente licitação tem como objeto o registro de preço para a aquisição de mudas 

de hortaliças e insumos agrícolas para a implantação de hortas urbanas em instituições 

municipais de ensino fundamental, como alternativa na gestão de áreas remanescentes 

presente nesses locais e também como incentivo à Educação Ambiental.  

 

II – JUSTIFICATIVA 

 

Buscando soluções contemporâneas de gestão, a implantação de hortas urbanas em 

espaços remanescentes existentes nas escolas de ensino fundamental do município, através do 

programa realizado pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional - SUSAN 

apresenta-se como uma alternativa no tema do planejamento ambiental municipal. Também 

possibilita fomentar ações voltadas à Educação Ambiental, que possam servir de incentivo à 

manutenção das áreas verdes e consequente redução da impermeabilização do solo.  

A utilização do pregão para registro de preços foi escolhida pelas vantagens de 

oferecer a redução de custo de aquisição, possibilitar entregas mais constantes e em menores 

quantidades e pela não disponibilidade orçamentária total para realização do processo. A 

contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos produtos ofertados a 

custos mais reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos governamentais. 

 

III – DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Aquisição de mudas de hortaliças para implantação de hortas urbanas escolares de 

acordo com as condições listadas abaixo: 

• As mudas deverão apresentar boa formação e bom desenvolvimento do sistema radicular, 

estar livres de pragas, doenças e outros contaminantes; 

• As mudas deverão ser produzidas com o uso de substrato pronto e adequado para cada 

espécie de hortaliça; 
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• Devem ser utilizadas variedade produtivas e adequadas à época de produção; 

• As mudas deverão apresentar o padrão técnico recomendado (4 a 5 folhas definitivas, com 

aproximadamente 10 a 15 cm de comprimento); 

• Cada célula deverá apresentar 01 (uma) muda. 

Ferramentas a serem adquiridas: enxada (1 un.); enxadão (1 un.); chibanca  (1 un.); 

pá  (1 un.); rastelo  (1 un.); carrinho de mão (1 un.); conjunto de ferramentas manuais para as 

crianças (pazinhas, sacos, escarificadores de mão com 15 peças); mangueira (30 m com 

adaptador) e pulverizador 5 L  (1 un.). 

 

IV – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A presente licitação será elaborada com base na Lei Federal Nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, que instituiu a modalidade de licitação de Pregão, visando à aquisição de bens 

e serviços comuns no âmbito da Administração Pública Municipal. A referida normativa 

considera como bens e serviços comuns “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado”. 

Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

 

V – ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

O valor total da presente contratação é de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e 

cinco mil reais).  O custo foi apurado mediante o preenchimento de planilha de custos e 

formação de preços e pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares e 

considerou que possam ser contempladas aproximadamente 100 (cem) instituições municipais 

de ensino fundamental, por um período de 18 meses de funcionamento das hortas escolares. 

 

VI – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço 

por item, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
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parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Ainda de acordo com o 

Art. nº 4, da Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a fase externa do pregão será 

iniciada com a convocação dos interessados, quanto à classificação, terá às seguintes etapas: 

“XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 

caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 

XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à 

abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a 

melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação 

regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a 

comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e 

qualificações técnica e econômico-financeira; 

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já 

constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas 

semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos demais 

licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes; 

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor”.  

 

VII – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

A registrada deverá estar apta a entregar os itens, em até 30 (trinta) dias após a 

solicitação dos mesmos, na Sede da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional - 

SUSAN, em Belo Horizonte - MG. A despesa do transporte dos materiais até a SUSAN 

correrá por conta da Contratada. 

Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas 

no edital do Pregão, a remessa do produto apresentado será devolvida ao fornecedor, para 

substituição no prazo máximo de 15 (quinze) dias, independentemente da aplicação de 

sanções cabíveis. 

Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega só serão examinados quando 

formulados e protocolados antes da expiração do prazo limite de entrega. 
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A Ata de Registro de Preços terá vigência de 06 (seis) meses, a partir do 

cumprimento dos requisitos de publicidade oficial, e estará condicionada às cláusulas deste 

Edital. 

 

VIII – OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

 

Obrigações da Contratada: 

• Entregar os materiais conforme especificação desse Termo de Referência e de sua 

proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

• Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os materiais em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções; 

• Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela ação ou omissão de seus empresados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes, dolosa ou culposamente, à PBH ou a terceiros; 

• Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente 

identificados por meio de crachá; 

• Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação especifica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à PBH; 

• O fornecedor ficará obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas neste edital; 

• Para as empresas que comercializam os itens Sementes é obrigatório o cadastro no 

Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM), conforme Lei nº 10.711/ 2003, art. 

8º. 

 

Obrigações da Contratante: 

• Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa realizar a entrega dos 

materiais de acordo com as determinações do Termo de Referência; 
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• Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

• Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições na entrega dos 

materiais, fixando prazo para a sua correção; 

• Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição dos materiais, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a verificação da conformidade na entrega do objeto de compra deste 

Termo de Referência; 

• Zelar para que durante toda a vigência do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

• Realizar o recebimento definitivo dos materiais que se dará em até 5 (cinco) dias úteis 

após a entrega dos mesmos pela Contratada, verificada a conformidade e exatidão pela 

contratante. Depois de decorrido o prazo acima estabelecido ocorrerá o recebimento tácito 

se caso a PBH não informar a Contratada sobre possíveis irregularidades.  

 

IX – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da Subsecretaria de Segurança 

Alimentar e Nutricional - SUSAN, na figura de um Fiscal de Contrato, nomeado com 

publicação no Diário Oficial do Município, será responsável pela fiscalização operacional. O 

representante indicado da Contratante deverá ter experiência necessária para verificar a 

entrega dos materiais e do Contrato. 

O Fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do Contrato, indicando dia, mês e ano, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 

caso, conforme disposto no art. 67º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

X – PAGAMENTO 

 

O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento 

definitivo do material e da apresentação do documento fiscal correspondente. 

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 
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da Contratada. 

No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, serão devolvidos pela PBH encargos moratórios à taxa nominal de 

6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

 

 

XI – SUBCONTRATAÇÃO 

 

Não se aplica. 

 

XII – SANÇÕES 

 

A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte - MG – art. 4º do Decreto Municipal nº 15.113/2013 e art. 7º da 

Lei Federal nº 10.520/2012 – e será descredenciada no SICAF pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo de multa de até 20% (vinte por cento) do valor estimado para a contratação, nos 

seguintes casos:   

• Cometer fraude fiscal; 

• Apresentar documento falso; 

• Comportar-se de modo inidôneo; 

• Não assinar a Ata de Registro de Preços. 

 

XIII – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

A Contratada deverá elaborar Manual Técnico sobre as mudas, para a comunidade 

envolvida, de forma a disponibilizar informações e orientações, visando à melhoria da 

qualidade dos produtos na implantação das hortas urbanas escolares.  

A Contratante deve iniciar uma campanha com foco em Educação Ambiental, para 

divulgar os benefícios da implantação de hortas urbanas, representando assim uma alternativa 

na gestão ambiental municipal de áreas urbanas remanescentes e um meio para desenvolver 
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habilidades pessoais na comunidade participante. O município também poderá buscar por 

empresas, fornecedores, ONGs e interessados em possíveis parcerias para o manejo e 

manutenção desses equipamentos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Trabalhos com o tema de Educação Ambiental contribuem para o aprimoramento da 

conscientização da população em colaborar com ações de melhoria das condições ambientais 

da cidade. E a divulgação das premissas da Agricultura Urbana abre caminho para aproximar 

a comunidade a adotar práticas mais sustentáveis e saudáveis, seja de consumo e de 

alimentação.  

A implantação de hortas urbanas escolares representa uma ferramenta pedagógica 

para difusão de práticas associadas aos conceitos de Educação Ambiental. O caso em estudo 

indicou que o programa da Prefeitura de Belo Horizonte – MG de hortas escolares apresenta 

potencial para ser replicado na realidade de outros municípios. 

Espera-se com esse trabalho poder colaborar na divulgação e ampliação do 

atendimento do programa citado, possibilitando que mais pessoas tenham contato com esse 

tipo de equipamento. Contudo, novos estudos devem ser elaborados, abrangendo toda a 

comunidade escolar (instituições de ensino, alunos e comunidade), realizando o 

acompanhamento da implantação de uma horta escolar, por exemplo. Também se sugere que 

sejam realizados estudos futuros que avaliem qual o impacto da horta na alimentação dos 

alunos. 
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