
PROJETO HORTASPROJETO HORTAS
COMUNITCOMUNITÁÁRIASRIAS

23 de Abril de 200923 de Abril de 2009



Unidade de NegUnidade de Negóócio de Producio de Produçção de ão de ÁÁgua da Metropolitana gua da Metropolitana -- MAMA

Departamento de ManutenDepartamento de Manutençção da Aduão da Aduçção Metropolitana ão Metropolitana –– MAMMAM

Divisão de Gestão e Desenvolvimento Operacional da ManutenDivisão de Gestão e Desenvolvimento Operacional da Manutençção da Aduão da Aduçção ão 

Metropolitana Metropolitana -- MAMGMAMG

PROJETO HORTAS COMUNITPROJETO HORTAS COMUNITÁÁRIAS RIAS -- SabespSabesp

Maria da Graça Beraldo Santiago



Departamento de ManutenDepartamento de Manutençção da Aduão da Aduçção Metropolitana  ão Metropolitana  
MAMMAM

EQUIPAMENTOS:EQUIPAMENTOS:
758 km de Adutoras; 40 Centros de Reservação; 52 Estações 
Elevatórias e Boosters de Água Tratada e 2 Subestações.



Utilize as bolhas em vários tamanhos, para “enfeitar os slides”
mas sem exagerar na quatidade

1.1. Horta ComunitHorta Comunitáária Baeta Nevesria Baeta Neves ––
em São Bernardo do Campo, 
atende 6 famílias. Desde 2003.

2.   Horta Comunit2.   Horta Comunitáária São Mateusria São Mateus –
no largo São Mateus, atende 21 
famílias. Implantado há, pelo 
menos, 22 anos. 

Resultados em ambos:Resultados em ambos: conservação 
da área, sem risco de invasão, 
baixo custo de manutenção, 
geração de renda e melhoria na 
qualidade de vida dos 
beneficiários. Valorização dos 
imóveis e disponibilidade de 
alimento saudável a baixo custo 
para a população do entorno.
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Produzir e disponibilizar alimento de Produzir e disponibilizar alimento de 
qualidade para a populaqualidade para a populaçção do ão do 
entorno;entorno;
Incentivar o consumo de legumes e Incentivar o consumo de legumes e 
verduras;verduras;
Promover a saPromover a saúúde e o bem estar de e o bem estar 
social;social;
Profissionalizar; Profissionalizar; 
Gerar renda;Gerar renda;
Orientar e conscientizar sobre o Orientar e conscientizar sobre o 
correto uso das faixas de servidão;correto uso das faixas de servidão;
Conservar a Conservar a áárea da Sabesp, inibindo rea da Sabesp, inibindo 
o uso indevido.o uso indevido.

OBJETIVOSOBJETIVOS
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DiagnDiagnóóstico e parcerias:stico e parcerias:
ElaboraElaboraçção do Projeto:ão do Projeto:
Termo de CooperaTermo de Cooperaçção Mão Múútua;tua;
DivulgaDivulgaçção, Inscrião, Inscriçções e ões e 
Treinamento;Treinamento;
AnAnáálise solo, preparo do lise solo, preparo do 
terreno, formaterreno, formaçção dos canteiros ão dos canteiros 
e plantio;e plantio;
Colheita e replantio;Colheita e replantio;
Regimento Interno e eleiRegimento Interno e eleiçção do ão do 
Grupo de Representantes;Grupo de Representantes;
AutosustentabilidadeAutosustentabilidade..

FASES DE IMPLANTAFASES DE IMPLANTAÇÇÃOÃO



Utilize as bolhas em vários tamanhos, para “enfeitar os slides”
mas sem exagerar na quatidade
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CARACTERISCASCARACTERISCAS
ORGÂNICAS:ORGÂNICAS:

11-- Usa matUsa matééria vegetal morta ria vegetal morta 
nos canteiros;nos canteiros;

22-- Não utiliza agrotNão utiliza agrotóóxicos;xicos;
33-- Não utiliza adubos Não utiliza adubos 

ququíímicos nem estercos micos nem estercos in in 
naturanatura;;

44-- Usa Usa áágua de qualidade;gua de qualidade;
55-- Não usa transgenicos;Não usa transgenicos;
66-- Faz controle natural de Faz controle natural de 

pragas;pragas;
77-- Faz rodFaz rodíízio de culturas;zio de culturas;
88-- Usa composto orgânico Usa composto orgânico 

como adubo.como adubo.



FAIXA ADUTORAS DO RUBINO FAIXA ADUTORAS DO RUBINO –– no Bairro Baeta no Bairro Baeta 
Neves em São Bernardo do Campo.Neves em São Bernardo do Campo.

PROJETO HORTA COMUNITPROJETO HORTA COMUNITÁÁRIA BAETA NEVESRIA BAETA NEVES



PROJETO HORTA COMUNITPROJETO HORTA COMUNITÁÁRIA BAETA NEVESRIA BAETA NEVES

1.1. ÁÁrea com problemas de uso irregular;rea com problemas de uso irregular;
2.2. ReclamaReclamaçção dos moradores nos ão dos moradores nos 

condomcondomíínios vizinhos;nios vizinhos;
3.3. Diante da dificuldade em manter a Diante da dificuldade em manter a áárea rea 

limpa e livre do lanlimpa e livre do lanççamento de entulhos, amento de entulhos, 
optouoptou--se por implantar uma horta se por implantar uma horta 
comunitcomunitáária;ria;

4.4. Feito preparo do terreno e infraFeito preparo do terreno e infra--
estruturas;estruturas;

5.5. ContratouContratou--se  uma ONG com experiência  se  uma ONG com experiência  
na implantana implantaçção de hortas nas Linhas de ão de hortas nas Linhas de 
Transmissão da Eletropaulo;Transmissão da Eletropaulo;

6.6. Por um ano, a contratada divulgou, Por um ano, a contratada divulgou, 
capacitou, orientou no preparo do terreno capacitou, orientou no preparo do terreno 
e acompanhou o grupo de beneficie acompanhou o grupo de beneficiáários, rios, 
com o objetivo de formar uma Horta com o objetivo de formar uma Horta 
Orgânica;      Orgânica;      

Resultado: 21 famResultado: 21 famíílias beneficiadas.lias beneficiadas.

HISTORICO HISTORICO –– 11ªª EtapaEtapa
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7.7.Finalizado o contrato com a ONG, a Sabesp passou a Finalizado o contrato com a ONG, a Sabesp passou a 
acompanhar  o grupo de beneficiacompanhar  o grupo de beneficiáários;rios;
8.8.Devido o grande nDevido o grande núúmero de participantes, surgiram mero de participantes, surgiram 
problemas de conflitos internos, o que exigiu mudanproblemas de conflitos internos, o que exigiu mudançça na a na 
gestão. A Sabesp realizou parceria com a PMSBC;gestão. A Sabesp realizou parceria com a PMSBC;
9.9.O grupo passou a ter reciclagem no treinamento, O grupo passou a ter reciclagem no treinamento, 
fornecimento de terra e material verde, da limpeza de prafornecimento de terra e material verde, da limpeza de praçças as 
e e ááreas verdes da prefeitura, assistência de treas verdes da prefeitura, assistência de téécnico agrcnico agríícola  cola  
e orientae orientaçção em gestão financeira;ão em gestão financeira;
10.10. Formou novo grupo de representantes e houve revisão do Formou novo grupo de representantes e houve revisão do 
Regimento Interno;Regimento Interno;
Resultado: Dez dos beneficiResultado: Dez dos beneficiáários sarios saííram do projeto;ram do projeto;

O foco passou a ser geraO foco passou a ser geraçção de renda;ão de renda;
A caracterA caracteríística de horta orgânica melhorou.stica de horta orgânica melhorou.

... cont.... cont.

HISTORICO HISTORICO –– 22ªª EtapaEtapa
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Com o novo Regimento Interno e Grupo Gestor , iniciouCom o novo Regimento Interno e Grupo Gestor , iniciou--se a se a autoauto--
SustentabilidadeSustentabilidade do projeto;do projeto;

11.11. O grupo passou a administrar seus conflitos, planejar os plantiO grupo passou a administrar seus conflitos, planejar os plantios, os, 
cuidar das despesas e controlar ganhos;cuidar das despesas e controlar ganhos;

12.12. Passou a buscar sua prPassou a buscar sua próópria capacitapria capacitaçção e, conforme estabelecido no ão e, conforme estabelecido no 
regimento, aqueles que não seguiam as regras, saregimento, aqueles que não seguiam as regras, saííram;ram;

Resultado:  Atualmente seis famResultado:  Atualmente seis famíílias se beneficiam com o projeto;lias se beneficiam com o projeto;
Aumentou a produtividade e a renda por famAumentou a produtividade e a renda por famíília;lia;
A horta apresenta mais caracterA horta apresenta mais caracteríísticas orgânicas.sticas orgânicas.

HISTORICO HISTORICO –– 33ªª EtapaEtapa



Horta ComunitHorta Comunitáária Jd. Flamingoria Jd. Flamingo –– na Av. Santa na Av. Santa 
Inês, Bairro Pedra Branca Inês, Bairro Pedra Branca -- GuaraGuaraúú, ir, iráá atender atender 
atatéé 20 fam20 famíílias do entorno. Foi planejado em lias do entorno. Foi planejado em 
dois anos de encontros entre  os parceiros.dois anos de encontros entre  os parceiros.

Novo Novo -- Projeto Projeto ““MÃOS MÃOS ÀÀ HORTAHORTA””

SituaSituaçção Atual:ão Atual: FormaFormaçção dos canteiros.ão dos canteiros.
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Utilize as bolhas em vários tamanhos, para “enfeitar os slides”
mas sem exagerar na quatidade
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1.1.Prefeitura Municipal de São Prefeitura Municipal de São 
Bernardo do Campo;Bernardo do Campo;

2.2.PMSP PMSP -- Subprefeitura Casa Subprefeitura Casa 
Verde/ Cachoeirinha (CRAS);Verde/ Cachoeirinha (CRAS);

3.3.PMSP PMSP -- Secretaria do Verde e Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente (NMeio Ambiente (Núúcleo de cleo de 
Gestão Descentralizada Norte);Gestão Descentralizada Norte);

4.4.AssociaAssociaçção Beneficente ão Beneficente 
Edificando Vidas Edificando Vidas -- ABEV;ABEV;

5.5.Faculdade Integral Cantareira;Faculdade Integral Cantareira;
6.6.Sociedade do Jardim Vera Cruz;Sociedade do Jardim Vera Cruz;
7.7.E parceiros internos: MN, MC.E parceiros internos: MN, MC.

PARCEIROSPARCEIROS
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1.1. Melhoria na qualidade de vida dos Melhoria na qualidade de vida dos 
beneficibeneficiáários, parentes e popularios, parentes e populaçção do ão do 
entorno;entorno;

2.2. 27 fam27 famíílias beneficiadas, mais de 108 lias beneficiadas, mais de 108 
parentes;parentes;

3.3. Em torno de 300 pessoas consomem os Em torno de 300 pessoas consomem os 
produtos da horta de SBC;produtos da horta de SBC;

4.4. BenefBenefíício indireto cio indireto ààs creches e s creches e àà
comunidade que recebem doacomunidade que recebem doaçção da ão da 
produproduçção excedente;ão excedente;

5.5. GeraGeraçção de Renda, Terapia ocupacional;ão de Renda, Terapia ocupacional;
6.6. ElevaElevaçção da autoão da auto--estima;estima;
7.7. ConservaConservaçção das ão das ááreas da Sabesp;reas da Sabesp;
8.8. ReduReduçção no custo de manutenão no custo de manutençção das ão das 

faixas de adutoras;faixas de adutoras;
9.9. Melhoria na imagem da Sabesp;Melhoria na imagem da Sabesp;

RESULTADOSRESULTADOS



11.11. 7.800 7.800 mm²² de de áárea com horta;rea com horta;
12.12. Melhoria na estMelhoria na estéética e visual tica e visual 

das das ááreas;reas;
13.13. GeraGeraçção de alimento de ão de alimento de 

qualidade;qualidade;
14.14. ConscientizaConscientizaçção quanto ão quanto àà

preservapreservaçção/ conservaão/ conservaçção ão 
do meio ambiente;do meio ambiente;

15.15. InteraInteraçção do poder pão do poder púúblico blico 
com a comunidade;com a comunidade;

16.16. Novo projeto sendo Novo projeto sendo 
implantados: mais 5.500 implantados: mais 5.500 mm²²
para aproximadamente 18 para aproximadamente 18 
pessoas.pessoas.
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RESULTADOSRESULTADOS



EQUIPE DA EQUIPE DA MAMG/RSMAMG/RS::

Athaide Anacleto

Maria da Graça Beraldo Santiago

Maria de Fátima F. T. Gambogi

GERENTES RESPONSGERENTES RESPONSÁÁVEIS:VEIS:

MA – Hélio Luis Castro
MAM – Hilário Hideo Kawaguti
MAMG – James Shiromoto
MAMS – Graciano Grasso
MAML – Maurício Justus Nunes
MAMN – Antônio Carlos do Santos

COLABORADORES DA COLABORADORES DA ÁÁREA OPERACIONAL:REA OPERACIONAL:

José Carlos Siqueira – MAML

José de Oliveira – MAML

Luis Carlos Pereira – MAMS

Wagner Rigó – MAMN.



CONTATO:CONTATO:

Fones: 5682 2995 – 5682 2948 – 5682 2987

E-mail:
mbsantiago@sabesp.com.br


