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RESUMO 

O surgimento e a conservação de bens coletivos produzidos a partir do interesse comum de 
um grupo de pessoas ainda se fazem necessários para encorajar o sentimento de coletividade 
nas cidades. Este trabalho pretende analisar a horta comunitária da Avenida Noé Mendes, a 
fim de perceber de que maneira a população contribui para seu uso e manutenção e os 
desafios que esse bem coletivo enfrenta para sua continuidade. Como metodologia de 
pesquisa, foram realizados levantamento bibliográfico a respeito dos temas pertinentes e 
coleta de dados in loco, dentre estes fotografias, entrevistas com horticultores e moradores 
da região e análise das vias em seu entorno. Constata-se que a existência da horta contribui 
para a manutenção do sentimento de coletividade da região, além de promover inúmeros 
benefícios à população local e melhorar sua qualidade de vida, devendo, portanto, ser 
preservada. 
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de viver em sociedade está presente desde os primórdios da existência da 
humanidade, quando surgiram os primeiros ajuntamentos dessa espécie, caracterizados pela 
coletividade (PINSKY, 2001). Os seres humanos, portanto, caracterizam-se por sua interação 
recíproca e é através dessa vivência que ocorrem processos essenciais ao homem, como a 
comunicação e a transmissão de conhecimentos e costumes, afinal é na vida em grupo que as 
pessoas se tornam realmente humanos (OLIVEIRA, 2009). 

O aumento da complexidade desses aglomerados humanos ao longo dos séculos resultou no 
que conceituamos hoje como cidade. Ocorre que esses centros urbanos são os principais alvos 
da globalização, reflexo da sociedade capitalista, na qual o modo de vida individualista muitas 
vezes se sobrepõe ao coletivo (CARVALHO, 2008). Também, nas grandes cidades brasileiras, 
problemas como a insegurança contribuem de modo negativo para a coletividade social 
(JACOBS, 2011). As pessoas trancam-se em suas casas ou encontram uma nova realidade em 
seus condomínios fechados, e o espaço público, grande palco das interrelações sociais e do 
exercício da cidadania e da coletividade, se vê esquecido. 

Dessa forma, o surgimento e a conservação de bens coletivos produzidos a partir do interesse 
comum de um grupo de pessoas ainda se fazem necessários para encorajar o sentimento de 
coletividade nas cidades, onde constantemente se incentiva a individualidade, sobretudo 
quando se tem a maior parte da população mundial vivendo em meio urbano.  Segundo 
relatório de 2014 da Organização das Nações Unidas (ONU), as cidades concentram cerca de 
54% da população mundial. Em dados específicos de alguns países, esse percentual pode ser 
ainda maior. No Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgados no censo de 2010, quase 85% da população brasileira vive no meio urbano. 

Em contraposição a isso, Teresina, capital do estado do Piauí, possui como legado um grande 
bem coletivo realizado pela comunidade em seu entorno, uma horta comunitária, tida como 
uma das maiores da América Latina (SOUZA, 2015). A horta encontra-se localizada na faixa de 
serviço da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) na Avenida Noé Mendes (FIGURA 
1), um importante corredor viário da Zona Sudeste da cidade, sendo esta oriunda da formação 
de conjuntos habitacionais. A avenida citada passa por nove bairros e apresenta diferentes 
características ao longo da sua extensão. Sobre a faixa de serviço em que se situa a horta, 
passa uma rede com cabos de alta tensão da CHESF, sendo essa uma das justificativas para o 
local de implantação desse bem comunitário, pois nessa faixa de serviço não se pode edificar 
ou permitir o crescimento de plantas de grande porte. 
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FIGURA 1 – Localização da Avenida Noé Mendes (azul) em Teresina. 

 

Fonte: Google Maps, 2017 (imagem manipulada pelos autores). 

Dada a devida relevância à temática da coletividade, este trabalho pretende analisar a horta 
comunitária da Avenida Noé Mendes, a fim de perceber de que maneira a população contribui 
para seu uso e manutenção e os desafios que esse bem coletivo enfrenta para sua 
continuidade.  

METODOLOGIA 

Como parte inicial da análise, foi realizada uma visita ao local estudado, onde foram 
observados a quantidade e os tipos de vias para diferentes modais, tipo de pavimentação, 
arborização, a quantidade de movimentação na área, o comércio e serviços como hospitais e 
escolas. Além de elementos da cidade estudados por Kevin Lynch, como caminhos e limites. 
Onde afirma que caminhos “são canais ao longo dos quais o observador costumeiramente 
ocasionalmente, ou potencialmente se move. Podem ser ruas, calçadas, linhas de trânsito, 
canais, estradas de ferro” (LYNCH, 2014, p. 47). 

Os limites são configurados por uma quebra na continuidade espacial ou visual da paisagem 
seja artificial ou natural tendo como característica a sua forma linear. Tal elemento é percebido 
com mais facilidade quando interfere na circulação. 

Todos esses conceitos foram observados através da análise de dados do sítio digital da 
SEMPLAN (Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação) mapas do programa de 
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computador Google Earth e mapas da plataforma Google Maps. 

Em outra etapa da pesquisa, foram realizadas entrevistas com trabalhadores da horta 
comunitária que está presente na faixa de servidão da CHESF (Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco), as quais informaram como é a sua relação com a empresa, horário de trabalho, 
quais plantas são permitidas, a origem da horta, além de outras questões referentes ao seu 
funcionamento. Ademais, também foi feita a coleta de relatos pessoais de moradores da 
região que explicaram a sua relação com a horta. 

Foi realizada a leitura de alguns artigos sobre o tema e os escolhidos como metodologia base 
para este artigo foram “Infraestrutura Verde: Uma Estratégia Paisagística Para A Água Urbana”, 
de Paulo Pellegrino, e “Infraestrutura Verde: Sustentabilidade e Resiliência Para A Paisagem 
Urbana”, de Cecília Herzog, sendo aplicados os conceitos de jardins de chuvas, pavimentação 
permeável, biovaletas, grades e corredores verdes. 

Perpendicular à avenida notou-se a presença de uma galeria de esgoto a céu aberto no bairro 
Novo Horizonte que se estende até a Av. São Francisco, também conhecida como Estrada 
Redonda que causa grande desconforto para a população e será incluída nas propostas desse 
artigo. 

Para a melhor caracterização da região, dividiu-se a avenida Noé Mendes, localizada ao sul da 
horta, em três trechos (FIGURA 2), dentre os quais o trecho 01, em amarelo, compreende os 
bairros Tancredo Neves e Comprida; o trecho 02, em vermelho, os bairros Itararé, Parque Ideal 
e Novo Horizonte; trecho 03 , em azul, os bairros Renascença, Colorado, São Sebastião, e Todos 
os Santos. 

FIGURA 2: Avenida Noé Mendes dividida em três trechos. 

 
Fonte: Google Maps, 2017 (imagem manipulada pelos autores). 
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RESULTADOS 

Dentre os pontos observados nas imagens de satélite do local, pode-se identificar a presença 
de dois conceitos estudados por Kevin Lynch: caminhos e limites. A horta possui vários 
caminhos que ligam os lados norte e sul, pois é usada para locomoção de várias formas e a 
horta é um limite, pois existe uma quebra de continuidade no desenho urbano do local para 
dar espaço para as linhas de transmissão de alta tensão da CHESF, dividindo a região em duas 
partes. Os caminhos presentes cruzam a horta fazendo a ligação entre elas, sendo ruas 
pavimentadas em asfalto e calçamento ou caminhos não-pavimentados. Todos com pouca ou 
nenhuma iluminação, deixando o local deserto e vulnerável à noite. 

A horta (FIGURA 3) possui cerca de 4,5 km de extensão, e aproximadamente 80m de largura 
marcante no desenho da cidade e passa por vários bairros, cruzando diversas vias da região 
Sudeste da cidade. A horta está situada em um total de sete bairros: Itararé, Parque Ideal, 
Novo Horizonte, Renascença, Colorado, São Sebastião e Todos os Santos (trechos 02 e 03). 
Alguns deles surgiram de antigas zonas rurais que foram transformadas em áreas urbanas 
devido à expansão da cidade, mas a grande maioria surgiu de conjuntos habitacionais 
construídos pela antiga COHAB-PI (Companhia de Habitação do Piauí). 

FIGURA 3: A horta comunitária. 

 

Fonte: Letícia Meneses de Araújo, 2017. 

Na região ainda existe a possibilidade de expansão da horta para o trecho 01 que atualmente 
possui apenas vegetação natural e poucas residências, sendo o trecho mais vulnerável do local, 
possuindo acesso apenas pela Av. Noé Mendes. As residências próximas cercaram os seus lotes 
ocupando o espaço de domínio federal impossibilitando a implantação voluntária das hortas. 
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Nos locais em que não existem cercas, existem estacionamentos e locais conhecidos por serem 
pontos de descarga de entulhos de diversos lugares e tipos. 

No trecho 02, a horta está mais bem preservada e a região possui melhor infraestrutura. Ao 
norte, existem estações de metrô, além de pronto socorro, igreja, escolas públicas e comércio 
varejista presente nos dois lados. As vias perpendiculares à horta são estreitas e não possuem 
continuidade em alguns pontos devido à linha do metrô que passa paralela às linhas de 
transmissão e disputa espaço com a rua Dr. Pedro Teixeira, que em alguns trechos se torna 
apenas uma trilha para pedestres. 

A partir do trecho 03 a rua a norte da horta passa a se chamar Martins Napoleão que continua 
até o final da horta no bairro Todos os Santos. Nesse trecho os caminhos que quebram os 
limites da horta são mais frequentes e vários lotes destinados ao cultivo estão abandonados, 
tendo apenas manutenção preventiva devido às linhas de transmissão. Também, existe a 
presença de escolas, delegacia, igreja e outros. O comércio é variado, porém existe a 
predominância de depósitos e armazéns relacionados à construção civil, tornando o tráfego 
mais denso. 

A população da região tem uma relação diferenciada com a horta quando comparada com o 
resto da cidade. Os bairros lindeiros à plantação são os seus principais consumidores, que se 
dirigem ao local muitas vezes a pé, proporcionando comodidade e barateando os custos do 
produto que é colhido no momento da venda, garantindo hortaliças frescas aos consumidores, 
enquanto a maioria dos moradores de Teresina compram seus produtos em mercados e 
supermercados em geral. 

Em entrevista realizada com trabalhadores do local, foi informado que os eles permanecem 
no local apenas durante o começo da manha e no final da tarde, devido à forte incidência solar 
da cidade. Não utilizam equipamentos de proteção adequados como luvas e proteção contra 
raios ultravioletas e um dos entrevistados estava inclusive trabalhando descalço. 

A água usada para regar as hortaliças é de origem de poços tubulares que são de uso coletivo 
entre os trabalhadores e é utilizada até pela população em geral quando ocorre falta d’água 
pela distribuidora da cidade. A área de trabalho foi dividida e doada pela prefeitura e é 
coordenada pela SDR, Superintendência de Desenvolvimento Rural, que, segundo 
entrevistados, contribui com adubo para cada agricultor, embora, no momento da coleta de 
dados, tenha sido informado que o carro o qual faz o transporte desse material não estava 
funcionando; logo, cada tornara-se necessária a procura de outros meios para adubar as 
hortaliças. 

Foi relatado que a horta surgiu na época do mandato do então prefeito Raimundo Wall Ferraz 
por volta do início dos anos 90, quando a região foi dividida em lotes para os habitantes da 
região. Alguns trabalhadores abandonaram a área que lhe foi designada, outros passaram para 
outras pessoas. Existem pessoas que começaram a trabalhar no local recentemente (06 meses) 
àquelas que trabalham lá há mais de 15 anos, dentre homens e mulheres. 
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Atualmente, existem áreas ociosas devido ao abandono do responsável pela respectiva parte 
da horta. Os entrevistados acreditam que o principal motivo é a violência na vizinhança e a 
falta de iluminação no local e nas proximidades que facilitam para que o local se transforme 
em esconderijo para criminosos. 

A plantação é fiscalizada pela CHESF, que monitora o local com motos que circulam 24h por 
dia e que se revezam em turnos, além de helicópteros que fazem a vistoria dos equipamentos 
em maior altura. Esse tipo de procedimento é um padrão de vistoria que ocorre em todo o 
percurso das linhas de transmissão (FIGURA 4) para checar equipamentos e evitar acidentes e 
interrupção na transmissão. 

FIGURA 4: Torre de alta tensão sobre a horta. 

 

Fonte: Letícia Meneses de Araújo, 2017. 

Em locais que possuem a horta comunitária, essa vistoria possui mais uma função: evitar a 
plantação de espécies que atinjam grandes alturas e de edificações como depósitos e até 
mesmo casas, pois podem comprometer as torres metálicas que fazem parte da paisagem da 
região e por isso é recomendada a plantação de hortaliças pequenas. 

Existem casos de hortas comunitárias em algumas faixas de servidão que estão sob 
responsabilidade da ELETROSUL Centrais Elétricas S.A., como por exemplo na cidade de 
Curitiba, onde existe um projeto chamado “Agroecologia Urbana: Redesenho de hortas 
comunitárias em áreas urbanas sob linhas de transmissão de energia” que envolvia a empresa, 
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a associação de moradores do bairro em que foi implantado e cinquenta famílias, com o 
objetivo de melhorar o cenário de desemprego e gerar renda com a produção excedente. 

CONCLUSÃO 

Observa-se, por conseguinte, que a existência da horta contribui para a manutenção do 
sentimento de coletividade entre os moradores da região, os quais trabalham juntos para sua 
manutenção, apesar da existência de problemas quanto ao aparato oferecido pelas 
instituições públicas. Ademais, a horta promove melhorias qualitativas no local, constatando-
se que os bairros em que a horta está melhor preservada são os que oferecem melhor 
qualidade de vida, localizados no trecho 2. A horta também facilita o acesso aos alimentos 
cultivados e seus reservatórios servem como subterfúgio quando ocorrem problemas na 
distribuição de água. Dessa forma, é um bem comunitário que contribui significativamente 
para a comunidade em seu entorno, devendo ser preservada. 
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