
Anais do Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - Vol. 3: Congestas 2015 
ISSN 2318-7603 

1097 

 

Ecogestão Brasil 
http://eventos.ecogestaobrasil.net/congestas/ 

Eixo Temático ET-13-013 - Educação Ambiental 
 
PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS HORTICULTORES DA HORTA 
COMUNITÁRIA DO BAIRRO DIRECEU ARCOVERDE EM TERESINA, 
PIAUÍ 
 
Amanda Melo Coimbra¹, José Antonio Gomes Teixeira Sobrinho², José Roberto Nunes 
Soares Filho³, Mayra Glayce Azevedo Sobreira4, Rayssa Lorena Silva Oliveira5, 
Wanessa Lisieux Melo de Paiva Dias6 
 
1Graduanda em Tecnologia em Gestão Ambiental pelo IFPI, e-mail: 
acmelo12@hotmail.com; 2Graduando em Tecnologia em Gestão Ambiental pelo IFPI, 
e-mail: josé.antonio.gomes13@gmail.com; 3Graduando em Tecnologia em Gestão 
Ambiental pelo IFPI, e-mail: jrnunes96@hotmail.com; 4Graduanda em Tecnologia em 
Gestão Ambiental pelo IFPI, e-mail: mayraazevedo@live.com; 5Graduanda em 
Tecnologia em Gestão Ambiental pelo IFPI, e-mail: rayssa.lorena@hotmail.com; 
6Graduanda em Tecnologia em Gestão Ambiental pelo IFPI, e-mail: 
wanessalisieux@hotmail.com. 
 
 

A horta comutaria do bairro Dirceu Arcoverde foi criada no ano de 1987, para 
suprir as necessidades do crescente índice populacional da região sudeste da cidade de 
Teresina, onde se concentrava principalmente pessoas vindas do campo para cidade. 
Este trabalho buscou analisar a percepção socioambiental dos horticultores da horta 
comunitária do bairro Dirceu Arcoverde em Teresina, Piauí. Realizou-se uma visita ao 
local para que fossem feitos registros fotográficos e escritos acerca dos pontos 
considerados importantes e que deveriam ser abordados. Foram aplicados 66 
questionários aos horticultores e uma palestra sobre educação ambiental. Diante de 
todas as ações realizadas, destaca-se que as divergências nas hortas são variáveis e que 
só depende de cada horticultor fazer sua parte. A dificuldade em realizar a palestras de 
educação ambiental proposta se deu por conta da falta de interesse por parte de alguns 
horticultores, pois acharam que não era relevante para eles, porém em outra parte dos 
blocos da horta era bem mais cuidado e eles acharam de grande importante esta palestra. 
Os problemas seriam facilmente solucionados se houvesse mais interação entre os lotes, 
mais incentivo e fiscalização, implantação de cercas e vigilantes durante a noite e 
capacitações para ensinar como usar e cultivar corretamente na terra, o uso de restos de 
alimentos para produção de adubo, educação ambiental e as consequências do uso dos 
agrotóxicos para a saúde destes horticultores e de quem consome estes alimentos. 
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