
QUEM?

Júlia Machado, Amélia Gomes e 
Afonso Mariano conduzem 
atualmente a Horta Frutos da União. 
Nascida em Turmalina, Dona Júlia já 
foi comerciante, mas tomou gosto 
pela agricultura há mais de 30 anos, 
quando começou a plantar no quintal 
de sua casa. Desde então, se dedica 
ao cultivo de alimentos e à proteção 
de uma nascente localizada a poucos 
metros de onde mora. Afonso, 
nascido em Jequeri, é segurança 
noturno e durante o dia se dedica à 
agricultura, plantando na horta e 
pelos pedaços de terra vazios que 
encontra pelo bairro. Dona Amélia já 
plantou muita couve naqueles 
canteiros, mas hoje se recupera de 
um problema de saúde. Os três são 
moradores do Bairro Conjunto 
Ribeiro de Abreu há mais de 20 anos.

ONDE?

Ocupando um espaço de 
aproximadamente 800 m² nos 
fundos da Igreja Santa Rita de Cássia, 
a horta está localizada na parte baixa 
do Ribeirão do Onça, região nordeste 
de Belo Horizonte. A agricultura nos 
quintais e áreas próximas das casas é 
uma prática comum nessa região. 
Moradores utilizam os recursos 
disponíveis localmente e ocupam 
diferentes espaços para produzir e 
beneficiar produtos agrícolas e 
animais. As áreas utilizadas para 
plantios apresentam grande 
diversidade, seja no tamanho, nas 
características do relevo e tipo de solo 
ou na apropriação do espaços, 
públicos e privados.

 "Toda a vida eu mexi com agricultura, desde criança. Meus pais 
trabalhavam na roça, então desde pequenininho eu sempre gostei 

de plantar. Foi assim que eu comecei a plantar feijão e milho. Pra 
mim, plantar é uma alegria, a melhor coisa que tem!"

Afonso
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Experiências Agroecológicas na
Região Metropolitana de Belo Horizonte

Conjunto Ribeiro de Abreu | Belo Horizonte, MG

HORTA
FRUTOS DA UNIÃO

“Quando me mudei pra cá, passei uma necessidade terrível, não 
tinha dinheiro pra nada. Um dia procurei uma couve pra fazer um 

mingau de couve e não achei, então pensei: vou plantar couve aqui e 
vender pra esse povo! Plantei couve, alface e cebolinha, regando 

com a água da nascente. Saí vendendo por esse 
Conjunto Ribeiro de Abreu todo!”

Dona Júlia

 "Toda a vida eu mexi com agricultura, desde criança. Meus pais 
trabalhavam na roça, então desde pequenininho eu sempre gostei 

de plantar. Foi assim que eu comecei a plantar feijão e milho. Pra 
mim, plantar é uma alegria, a melhor coisa que tem!"

Afonso

A horta surge em 2011, com o curso técnico-produtivo 
de agricultura urbana oferecido pela Rede de 
Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, organização 
não-governamental que atua com agroecologia na 
região. Ao final do curso um grupo de mulheres dá 
continuidade às intervenções na área que, desde então, 
através de muito trabalho e realização de mutirões com 
estudantes, agricultores e outros interessados é ocupada 
e cada vez mais produtiva. Em seu início, a horta conta 
também com o trabalho de pessoas em situação de 
cumprimento de penas restritivas de direito pelo 
Programa CEAPA (Central de Penas Alternativas). Dona 
Júlia e Dona Amélia participam da AMAU (Articulação 
Metropolitana de Agricultura Urbana), integrando as 
comissões de Auto-organização de Mulheres e de 
Agrobiodiversidade, na qual Dona Júlia é guardiã de 
sementes crioulas. Ao longo desses quase cinco anos a 
horta contou também com o trabalho e dedicação de 
Dona Vera e Dona Bernadete, moradoras do Conjunto 
Ribeiro de Abreu.

MUDANÇAS NO COTIDIANO

A agricultura agroecológica contribui de forma positiva 
para a vida do grupo. Entre os conhecimentos adquiridos, 
destacam o esclarecimento sobre os prejuízos causados 
pelo uso de agrotóxicos, na saúde e no ambiente. 
Consideram muito positiva a possibilidade da família e 
vizinhos terem acesso a alimentos saudáveis e limpos, 
livres de venenos.

PRODUÇÃO

Hortaliças, leguminosas, frutas e temperos podem ser 
encontrados na horta. Além disso, a horta colabora com 
a preservação e disseminação das chamadas “plantas 
alimentícias não convencionais” (PANC), hortaliças 
espontâneas e tradicionais que, ao longo do tempo, 
foram retiradas da alimentação das famílias. Produzem 
de forma agroecológica: não fazem uso de insumos 
químicos e agrotóxicos e experimentam técnicas de 
cultivo consorciado, em que diferentes espécies são 
plantadas em conjunto e se beneficiam mutuamente. 
Para depender cada vez menos de grandes empresas, 
produzem sementes de algumas espécies.

DESAFIOS

O principal desafio hoje é aumentar e diversificar os 
plantios para atender à demanda de consumidores do 
bairro e de outros espaços de comercialização, como 
feiras e grupos de consumidores/coprodutores. O acesso 
à água para irrigação também precisa melhorar, pois o 
espaço não conta com sistema de captação de água da 
chuva, gerando despesas mensais para irrigação das 
plantas com água tratada.

DESTINAÇÃO E COMÉRCIO

Parte da produção é comercializada na própria horta e o 
restante é destinado para consumo próprio, contribuindo 
direta e indiretamente com a renda familiar. Boa parte do 
dinheiro arrecadado com a comercialização ainda é 
destinado à manutenção da horta.

PARA SEGUIR A CAMINHADA

Dona Júlia e Afonso desejam que o trabalho na horta 
contribua ainda mais para o orçamento familiar e que a 
horta se estabeleça não apenas como um espaço 
produtivo, mas também de intercâmbios de saberes para 
a construção coletiva de conhecimentos.

HORTA COMUNITÁRIA

“A horta me proporcionou conhecer
mais gente, ficar desinibida. Eu era

muito fechada.” (Dona Júlia)

"Me traz muita alegria poder vender um 
produto saudável para as pessoas e vê-las 

saindo satisfeitas da horta. É bom para a 
gente e para quem está comprando. 

(Afonso)

"Para melhorar tem que ter diversidade. Não adianta 
ter só couve e alface. O acesso às sementes é outro 

desafio. Estas sementes de saquinho não rendem nem 
meio canteiro de plantio, são caras e nem sempre 

nascem. E aqui não temos tempo de produzir sementes, 
pois se a gente planta agora, amanhã já tem gente 

querendo comprar. A semente tem que ter um lugar 
reservado para ela, com espaço, para poder 

crescer um pé sadio e bonito." 
Antes Depois
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Material produzido em março de 2016

Endereço: Rua Serra da Boa Esperança, 91 
(Igreja Santa Rita de Cássia) Conjunto Ribeiro de Abreu
Telefones: (31) 993183246 
(31) 996357530 (Dona Júlia)
Emai: ju.tur.malina@hotmail.com
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