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IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA ORGÂNICA EM ASSENTAMENTO
RURAL: INCREMENTO EM RENDA E QUALIDADE DE VIDA, NO NORTE DO
ESTADO DO PARANÁ, BRASIL.
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A região norte do Paraná concentra grande número de assentamentos rurais da reforma
agrária e, apesar das boas condições edafoclimáticas, muitas famílias apresentam dificuldades
em manter produção agropecuária que gere renda e garanta melhoria da qualidade de vida dos
agricultores. Na tentativa de melhorar as condições produtivas e socioeconômicas dos 4
assentamentos presentes nos municípios de Quinta do Sol e Peabiru, o Núcleo/Incubadora
Unitrabalho - UEM, presta auxílio por meio dos processos de incubação, na formação de
cooperativa, com foco na produção orgânica, que integre a comercialização e a organização
produtiva das famílias assentadas. Durante as visitas, os técnicos observaram o interesse dos
agricultores na produção de hortaliças com base em técnicas agroecológicas; diante disso foi
realizado o levantamento edáfico do terreno bem como os materiais a serem utilizados para
implantação de horta, incluindo o projeto de irrigação. Com o auxílio do financiamento da
Fundação Cáritas, foi instalada no Assentamento Santa Rita, Peabiru, a Horta Comunitária
Orgânica que beneficia diretamente 4 famílias num total de 25 pessoas, que realizam a
produção e comercialização conjunta e direta de forma a atender a demanda regional por
alimentos saudáveis. Com o apoio do Instituto de Tecnologia do Paraná – Tecpar foi iniciada a
certificação orgânica da produção. Foi realizado o levantamento socioeconômico e financeiro
destas famílias antes e após a implantação da horta comunitária. Os resultados mostram o
incremento de 620,00 reais na renda de cada uma das famílias, eliminando-se todos os custos
fixos e variáveis envolvidos na produção. Com a melhoria da renda e a necessidade de mãode-obra, os jovens que residiam e trabalhavam na cidade voltaram para o meio rural a fim de
ajudar suas famílias, auxiliando diretamente na manutenção do homem no campo; além disso
os hábitos alimentares foram alterados positivamente pela inclusão de verduras e frutas
orgânicas na dieta.

