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Organização Cidades sem Fome promove 
hortas urbanas e escolares

Os projetos estão localizados na cidade de São Paulo e região metropolitana e já 
ultrapassam fronteiras, com o início de um projeto piloto no RS

Alunos na Horta da Escola Rita Pinto de Araújo no bairro do 
Belém, em São Paulo.

Horta Comunitária em São Mateus/SP.

A organização sem fins lucrativos Cidades sem Fome, localizada no bairro Aricanduva, foi fundada 
em 2004 com o objetivo de fomentar o desenvolvimento social por meio de projetos das hortas 
comunitárias, levando trabalho e renda, alimento e cidadania às comunidades com mais alto grau 
de vulnerabilidade social da Zona Leste da capital paulista. Simultaneamente, promove a educação 
ambiental por meio do resgate das hortas nas escolas, que nos últimos anos se perdeu.

Hans Dieter Temp, empreendedor social e fundador da organização Cidades sem Fome, relata o 
início da atividade: “Percebi que havia áreas ociosas na Zona Leste, sem nenhum tipo de construção 
ou utilização específica. São áreas privadas e públicas, geralmente envolvidas em questões de litígios 
por herança, ou então áreas pertencentes a órgãos públicos como prefeituras, empresas estatais etc. 
Essas áreas sem destinação própria representam um grande passivo para as comunidades dos entornos, 
uma vez que, sem utilização adequada, transformam-se em depósitos clandestinos de lixo e entulho, 
proporcionando condições favoráveis para as ocupações ilegais e desordenadas de moradias e a 
transformação dos espaços periurbanos em favelas e guetos”.

Hans diz que a ideia foi transformar pequenas áreas degradadas próximas a sua residência em 
locais produtivos e levar melhorias ambientais para a comunidade. “No começo, o projeto tinha uma 
conotação particular: eu implantava e desenvolvia as hortas por uma questão de “hobby”. Todo o 
investimento financeiro nos primeiros anos foi particular. Depois das primeiras colheitas, consegui 
comercializar a produção, surgindo, assim, a geração de renda, que tornaria as hortas autossustentáveis 
em poucos meses. Várias foram as dificuldades enfrentadas no início, pois uma cidade com vocação 
para a indústria e os serviços quase que instantaneamente coloca as iniciativas agrícolas em um plano 
de menor expressão, fato este que motivou uma demora por parte das autoridades locais na identificação 
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Organização Cidades sem Fome promove hortas urbanas e escolares

das vantagens que o projeto poderia proporcionar às comunidades carentes”.

O empreendedor social Hans Dieter Temp, fundador da 
Organização Cidades sem Fome.

Vegetais produzidos na Horta Comunitária em São Paulo

Hortas comunitárias

Alguns dos objetivos do projeto

As hortas comunitárias são implantadas em áreas privadas e públicas, como, por exemplo, sob 
as redes de transmissão de energia, de empresas públicas, áreas de construtoras, de imobiliárias, de 
escolas públicas, entre outras.

A cidade de São Paulo e sua região metropolitana compreendem a terceira maior população mundial 
urbana, com cerca de 20 milhões de habitantes, superada apenas pelas populações da Cidade do México 
e de Tóquio. A Zona Leste da capital paulista, devido à concentração habitacional e à inexistência de 
programas de geração de emprego e renda para a população economicamente ativa, desponta como 
um polo de vulnerabilidade econômica e social dentro do contexto municipal. Apesar de estar situada 
na região metropolitana, a precariedade de ligações viárias, as más condições sociais, as dificuldades 
de acesso, a apropriação e fruição de uma infraestrutura de saúde, educação e lazer adequadas, aliadas 
à baixa densidade econômica, fazem com que a região não se beneficie dos equipamentos sociais 
disponíveis na metrópole.

A proposta da Cidades sem Fome é implantar núcleos de hortas comunitárias na cidade de São 
Paulo, com a finalidade de promover melhores condições de inserção social de populações carentes 
por meio da disponibilização de oportunidades de trabalho, da capacitação profissional e da geração 
de renda, além de promover a educação alimentar com o objetivo de suprir as deficiências nutricionais 
dessas comunidades, promover a educação ambiental e sanitária a partir dos contextos locais, criar 
pequenas unidades de beneficiamento de produtos agropecuários de origem vegetal, entre outros.

Hoje existem 21 núcleos de hortas comunitárias desenvolvidas com recursos de patrocínios obtidos 
pela organização Cidades sem Fome, localizados em bairros da Zona Leste da capital paulista.
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Cursos de capacitação

Já foram organizados 48 cursos de capacitação pela Cidades sem Fome. 
Quase 1.000 pessoas já participaram e foram capacitadas em técnicas de 
produção de alimentos orgânicos em áreas urbanas e receberam, também, 
instruções para buscar meios para a comercialização de seus produtos.

O que é cultivado nas hortas?

Estufa da Horta Urbana em São Paulo

Nesses núcleos de hortas são cultivadas 
praticamente todas as espécies de olerícolas, 
como alface, escarola, pimentão, beterraba, 
cenoura, salsa, coentro, cebolinha, repolho, couve, 
quiabo, jiló, abóbora, mandioca, ervas medicinais 
e aromáticas, entre outras. ”Preferencialmente, 
cultivamos as espécies que mais apresentam poder 
de comercialização nas comunidades locais e 
regionais, pois temos a preocupação constante em 
proporcionar a geração de renda para beneficiar 
as pessoas envolvidas no projeto”, complementa 
Hans.

Quem são os beneficiados com as hortas?

Beneficiam-se do projeto pessoas das comunidades do entorno onde as hortas são desenvolvidas. 
Por meio de um levantamento socioeconômico realizado por profissionais da área de assistência 
social da organização Cidades sem Fome, são identificadas as pessoas que apresentam maior grau 
de vulnerabilidade social, e a partir destas informações elas são convidadas a participar do projeto, 
obedecendo, ainda, a critérios de seleção como: número de pessoas que constituem a família, número 
de desempregados na família, número de filhos, número de filhos menores.

Hortas escolares

Desde sua implantação em 2012 pela Cidades sem Fome, 
o projeto Hortas Escolares já implantou 32 hortas em escolas 
públicas das redes municipal e estadual de ensino e beneficiou 
4.622 pessoas. Segundo Hans, a primeira meta desse projeto é 
facilitar o acesso a alimentos saudáveis e prevenir a desnutrição e a 
deficiência alimentar de crianças em regiões com vulnerabilidade, 
assegurando condições de saúde adequadas. O projeto, que 
envolve tanto estudantes, pais de alunos e professores, aborda 
ao mesmo tempo assuntos como alimentação saudável, a relação 
homem-natureza e o meio ambiente. Resultados mensurados 
demonstram que o projeto Hortas Escolares melhorou a situação 
nutricional de milhares de crianças.Alunos na Horta da Escola Rita Pinto de Araújo, no 

bairro do Belém, Zona Leste da Cidade de São Paulo
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Organização Cidades sem Fome promove hortas urbanas e escolares

Alimentação nas escolas

“No Brasil de hoje, a má alimentação não é problema exclusivo 
de pobres ou ricos: pessoas de todas as classes sociais se alimentam 
mal. Os problemas decorrentes de uma alimentação inadequada, como 
desnutrição, anemia, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, 
afetam tanto crianças quanto jovens e adultos. Por isso, a educação alimentar desde a mais tenra idade 
é fundamental. As escolhas alimentares são experiências aprendidas. A familiaridade com o alimento 
é fator preponderante para sua aceitação, e a partir daí aprende-se a gostar do que está disponível. A 
escola é, indiscutivelmente, o melhor agente para promover a educação alimentar, uma vez que é na 
infância e na adolescência que se fixam atitudes e práticas alimentares, difíceis de modificar na idade 
adulta”, diz Hans.

A horta escolar como estratégia interdisciplinar de educação ambiental e alimentar

O projeto Hortas Escolares sugere que os conteúdos de educação ambiental e alimentar sejam tratados 
nos temas transversais de maneira interdisciplinar na educação formal. Em outras palavras, propõe-
se que as questões ambientais e de saúde permeiem os objetivos, conteúdos e orientações didáticas 
nas disciplinas, não passando, necessariamente, para o objetivo das aulas. Alguns dos propósitos e 
finalidades das hortas escolares:
•  servir como linha orientadora para que cada escola/docente possa adaptar o projeto à sua realidade 
local, como, por exemplo, escolas situadas na periferia com grandes espaços físicos e com áreas verdes 
e escolas situadas em áreas densamente povoadas, com pouquíssimo espaço físico;
• adequar o trabalho às faixas etárias das crianças;
• inspirar os alunos a se mobilizarem, a procurar o conhecimento, buscar o como fazer;
• dar espaço para o questionamento e a reflexão, que são próprios desses temas.

Resultados esperados

Maior integração do corpo docente; melhora no nível de socialização dos alunos; desenvolvimento de 
habilidades específicas dos alunos; melhora na estética dos espaços físicos das escolas; conscientização 
para a necessidade de conservação dos recursos naturais; aproveitamento de áreas escolares sem 
utilização para atividades produtivas; melhora da gestão de espaços públicos; substituição de espaços 
inutilizados por áreas verdes e produtivas; melhor aparência paisagística; incremento das reservas de 
águas subterrâneas; coleta e utilização de sobras orgânicas para a produção de compostos orgânico; 
introdução na merenda escolar de verduras e legumes frescos de alto valor nutritivo; acesso por 
alunos e professores a aprendizados sobre a produção, o preparo e o consumo de alimentos de forma 
simples e atrativa; estímulo de hábitos alimentares saudáveis, com o consumo de verduras e legumes 
produzidos nas hortas escolares.

Os impactos econômicos, ambientais e sociais do projeto

Econômicos:
Geração de renda média de um salário mínimo por família (em casos mais bem sucedidos, alcançou 

até dois salários mínimos); contribuição para a erradicação das condições de pobreza absoluta das 
famílias. Por meio do desenvolvimento de uma atividade produtiva, obteve-se renda com a venda 



52

Por: José Maria Filho - Jornalista
Re

vi
st

a 
Br

as
ile

ir
a 

de
 N

ut
ri

çã
o 

Fu
nc

io
na

l -
 a

no
 1

5,
 n

º6
2,

 2
01

5

dos produtos e reduziram-se os gastos com a compra de alimentos. 
As culturas mais exploradas apresentam maior procura e retorno 
financeiro mais rápido (de 40 a 60 dias após o plantio) e se constituem, 
se bem cuidadas, em explorações com baixas taxas de risco. O 
aproveitamento de áreas sem utilização com atividades produtivas 
constitui-se em mais uma alternativa econômica para as comunidades.

Ambientais:
Melhora da gestão de espaços públicos e/ou privados, devolvendo-lhes aplicabilidades ambientais; 

substituição de terrenos baldios por áreas verdes e produtivas; aproveitamento de solos expostos e 
sujeitos à atuação de processos erosivos; aproveitamento de dejetos orgânicos para a melhoria da 
fertilidade do solo e aumento da produtividade e produção de alimentos; melhoria da paisagem do 
bairro, promovendo melhor aparência urbanística; aproveitamento de áreas e redução de depósitos 
de lixo e proliferação de insetos e roedores; incremento das reservas de águas subterrâneas, devido 
à maior infiltração das águas pluviais; coleta e utilização de sobras orgânicas para a produção de 
compostos orgânicos.
Sociais:

Maior segurança nas comunidades, proporcionada pela ocupação de terrenos baldios, acabando 
com as áreas abandonadas, que pode ser local de refúgio de delinquentes e usuários de drogas; geração 
de trabalho e renda para 150 famílias, beneficiando 900 pessoas indiretamente; na rede pública de 
ensino, mais de 3.000 estudantes e professores foram beneficiados com processos de capacitação em 
hortas comunitárias e inseridos em temáticas de educação ambiental.
Comercialização

As hortas estão localizadas nas Zonas Leste e Sul de São Paulo. Os produtos são comercializados 
diretamente nessas hortas, para os vizinhos e moradores do bairro, em feiras de orgânicos e para 
programas governamentais de aquisição de alimentos como Alimentação Escolar, Restaurante 
Popular, Banco de Alimentos e outros. Segundo Hans, nenhum produto químico é usado nas hortas. 
“São orgânicos, embora ainda não exista a certificação oficial. Estamos no processo de conseguir esta 
certificação”, diz Hans.
Projeto Estufas Agrícolas

O Projeto Estufas Agrícolas existe no Rio Grande do Sul, e também em São Paulo. Uma metodologia 
foi desenvolvida para construir estufas com matérias alternativas para baixar significativamente os 
custos. A finalidade é permitir que agricultores urbanos e rurais possam produzir alimentos ao longo 
de todo ano, independentemente das condições climáticas.

Agricultura sustentável e uso racional dos recursos hídricos

Estufas agrícolas com sistema de gotejamento

Sobre a crise hídrica, Hans diz: “A crise de 
desabastecimento de água é provocada por políticas 
públicas errôneas. As precipitações pluviométricas 
continuam acontecendo de forma quase regular 
ao longo do ano, bem distribuídas, com alguns 
intervalos mais acentuados em alguns meses nos 
últimos dois anos. A agricultura urbana quase não 
utiliza reservas de água dos equipamentos públicos 
como SABESP e outros. Ela se norteia pelo uso 
de água de reuso, de captação de chuvas, de 
nascentes, córregos e banhados, o que não impacta 



53

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
5,

 n
º6

2,
 2

01
5

Organização Cidades sem Fome promove hortas urbanas e escolares

em nada o consumo de água tratada. Nossos projetos estão em áreas 
pequenas, em terrenos ou espaços urbanos que podem, com reduzido 
uso de água, ser transformados em projetos de alta produtividade, 
com excelência na qualidade de verduras e legumes e assegurada 
sustentabilidade econômica, social e ambiental. Existem técnicas que 
minimizam o uso de água em uma horta ou projeto agrícola, como 
o uso de palhas ou capim sobre os canteiros (o que evita a perda da 
umidade), o uso de sistemas de irrigação por gotejamento ou nebulização (que distribuem melhor a 
água na horta, porque é absorvida de maneira mais eficaz pelo solo), entre outras”, diz.

Saiba mais:
Organização Cidades sem Fome 
Fundador: Hans Dieter Temp - empreendedor social Ashoka 
Telefones: (11) 2735-4842 / (11) 99820-5784 / (11) 95919-4932 
Skype: hans.temp
Facebook Hans Dieter Temp 
Facebook CIDADES SEM FOME
www.cidadessemfome.com.br Emails:htemp@uol.com.br/ cidadessemfome@uol.com.br

Nutricionista Valéria Paschoal participa da posse da 
ministra Tereza Campello do MDS, em Brasília

Durante o evento de posse da ministra Tereza Campello, que contou com as presenças de ministros 
como Cid Gomes, da Educação, Arthur Chioro, da Saúde, e outros, foi apresentado o livro Brasil Sem 
Miséria um retrato das transformações sociais do país nos últimos 12 anos. 

Da direita para esquerda: a nutricionista Valéria 
Paschoal, Diretora da VP Consultoria Nutricional, a 
Ministra do MDS Tereza Campello, e a Nutricionista 

Simone Rocha, presidente da Associação de Nutrição do 
Distrito Federal                                            

A economista Tereza Campello falou da trajetória de 
construção de um modelo de desenvolvimento com inclusão, 
o Brasil Sem Miséria, que transformou de forma inexorável 
o país. “Temos que reafirmar nosso legado para não permitir 
retrocessos e para continuar avançando sempre. Batemos todas 
as nossas metas antes do prazo. Em dezembro, antes mesmo 
de terminar o mandato da presidente Dilma, publicamos esse 
livro, o Brasil Sem Miséria, que consolida o esforço coletivo 
do governo, registra o conjunto dos nossos feitos, os processos 
construídos conjuntamente e que, portanto, para nós também 
é um produto entregue junto com essas várias realizações que 
conseguimos entregar em dezembro”, diz Tereza.

Em 800 páginas, o livro, escrito a muitas mãos, conta 
como foi a construção e a implementação do Plano Brasil Sem 
Miséria. O texto sobre a saúde, por exemplo, mostra como, 
sem ferir o grande princípio de acesso universal à saúde, se 
conseguiu garantir acesso aos mais pobres, com piso básico 
diferenciado e ações específicas. Os textos da educação, que são 
vários, escritos pelo ex-ministro José Henrique Paim, mostram 
como o Pronatec chegou aos mais pobres por meio da parceria 
com a rede de assistência social. 

O livro já está à disposição online no endereço: 
www.mds.gov.br
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Ana Primavesi pergunta ao solo e às raízes

A mestre em agronomia, Dra. Ana Primavesi, participou de manhã 
de autógrafos no dia 22 de fevereiro no Espaço do Movimento Urbano 
de Agroecologia (MUDA), dentro da Feira Orgânica do Shopping Villa 
Lobos, em São Paulo. O evento foi organizado pela coordenadora 

do MUDA, Susana Prizendt. Na ocasião, Primavesi autografou seu mais recente lançamento, o 
livro Pergunte ao Solo e às Raízes, uma análise do solo tropical e mais de 70 casos resolvidos pela 
agroecologia.

Da dir. para esq.: Dra. Ana Primavesi,  Carin Primavesi, Márcio 
Stanziani, Susana Prizendt e Lya Porto

Reconhecida mundialmente por sua atuação bem sucedida no campo da agroecologia, com 94 anos 
de vida e 70 de profissão, consegue trazer de forma clara e simples o sucesso na agricultura, utilizando 
a visão integrada e sistêmica, ensinando onde medir, onde e como atuar nessa gestão da complexidade 
agrícola atual, com exemplos práticos. 

Livro Pergunte ao solo e às raízes

A autora costuma dizer que solo saudável tem resistência 
natural a pragas e, por isso, não precisa de herbicidas 
altamente tóxicos como os que são utilizados em larga 
escala. “Um solo saudável produz plantas sadias, bonitas 
e de alto valor biológico, muito diferentes dos produtos 
chamados ‘orgânicos’ que encontramos em feiras, sacolões e 
supermercados. É possível o tratamento adequado e eficiente 

do solo tropical para torná-lo produtivo com a aplicação de medidas simples, que são viáveis a qualquer 
agricultor. Mas é preciso conhecer o solo e as necessidades do que se planta nele. Por meio de análise 
cuidadosa, podem-se descobrir as causas da deficiência da planta e adotar medidas para suprir essa 
deficiência”, afirma Ana. 

Pergunte ao Solo e às Raízes apresenta vários exemplos práticos de culturas comprometidas e os 
tratamentos utilizados. 

Saiba mais: www.livarianobel.net.br


