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O Banco de Tecnologias Sociais
O Banco de Tecnologias Sociais – BTS – é uma base de informações
organizadas no site da Fundação Banco do Brasil, que disponibiliza à
sociedade soluções para demandas de água, alimentação, educação,
energia, habitação, meio ambiente, renda e saúde.

Finalista do Prêmio Fundação Banco do Brasil
de Tecnologia Social 2011
Parceria Institucional

As Tecnologias Sociais compreendem produtos, técnicas ou metodologias
reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que
representam efetivas soluções de transformação social. Podem aliar saber
popular, organização social e conhecimento técnico, para promoção do
desenvolvimento sustentável.

Horta
Comunitária

O Prêmio
Com o objetivo de identiﬁcar e certiﬁcar as Tecnologias Sociais que compõem
o BTS, a Fundação Banco do Brasil instituiu, em 2001, o Prêmio Fundação
Banco do Brasil de Tecnologia Social.

Patrocínio

Realização

Realizado a cada dois anos, o Prêmio reconhece e dissemina iniciativas
sociais que garantem melhores condições de vida para muitos brasileiros,
por meio da valorização da vida, da cidadania, da igualdade de direitos e do
espírito solidário, representando possibilidades reais de transformação social.

Prefeitura Municipal de Maringá
Maringá (PR)

www.fundacaobancodobrasil.org.br

Para saber mais sobre esta e outras Tecnologias Sociais,
acesse: www.fundacaobancodobrasil.org.br

FBBTS 2011 - 11 horta_comunitaria.indd 1

15/11/2011 04:00:16

Fotos: Luiz Clementino

Como funciona a Tecnologia Social
Horta Comunitária

Resultados

Inicialmente, são realizados contatos com lideranças comunitárias, que
ajudam a identificar as famílias em situação de vulnerabilidade e os terrenos
públicos adequados para a implantação da tecnologia. Depois, a comunidade
é convocada, por meio dos Centros de Referência em Assistência Social e
Postos de Saúde, para uma reunião em que será apresentada a tecnologia e
serão esclarecidas eventuais dúvidas.

• Cerca de 500 famílias envolvidas

• 20 hortas comunitárias em pleno funcionamento
• Aproximadamente 2 mil pessoas beneficiadas direta e indiretamente
• Produção anual estimada em 180 toneladas
• Recuperação de terrenos baldios com a produção de alimentos
• Melhora no convívio social e na vida em comunidade

A horta comunitária consegue, a um só tempo, resolver uma série de problemas: o entulho e o lixo são substituídos por canteiros verdes e produtivos; as
famílias melhoram sua dieta, com a ingestão dos produtos da horta, e melhoram sua renda, com a venda dos excedentes; além disso, as pessoas solitárias
ou com dificuldade de se relacionar encontram na horta um espaço de companheirismo, amizade e integração com a comunidade.

Espaços verdes para o cultivo
da inclusão social e da cidadania
Nas médias e grandes cidades existem dois problemas bastante comuns:
comunidades inteiras em situação de vulnerabilidade social convivendo lado
a lado com áreas públicas sem uma destinação adequada, que aos poucos
se tornam depósitos de lixo e entulho, bem como focos de doenças.
A Prefeitura de Maringá, no Paraná, descobriu que uma situação poderia
solucionar a outra, e vice versa. A Tecnologia Social Projeto Horta Comunitária: Capacitando para a Inclusão Social e Produtiva transforma essas
comunidades fragilizadas em parceiras na conservação e no aproveitamento desses terrenos, por meio de hortas comunitárias agroecológicas, que
trazem mais segurança alimentar e geração de renda para as famílias.
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Para mais informações
sobre esta tecnologia, contate:
No segundo encontro, os moradores do bairro escolhido fazem uma excursão
a hortas comunitárias já existentes, para conhecerem melhor o projeto. Por
fim, numa terceira reunião os interessados elegem um presidente, um vice,
um secretário e um tesoureiro para administrarem o novo espaço comunitário.
Enquanto isso, a horta vai sendo construída pela prefeitura. Na última reunião,
é feito o sorteio dos canteiros entre as famílias. O apoio da prefeitura continua
com o fornecimento de insumos, como mudas, água e adubo. Uma equipe
técnica da prefeitura também presta assistência periódica em cada horta, orientando para a produção orgânica de legumes, verduras e plantas medicinais.
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Av. XV de Novembro, 701 – Centro
CEP 87.013-230
(44) 3221-1234
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