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HORTA ORGÂNICA 
 

GERÊNCIA REGIONAL ARCOVERDE  
MUNICÍPIO ARCOVERDE 
 
Comunidade: SERRA DAS VARAS 
Equipe Responsável: JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO BRITO 
E-mail para contato: jbrito@ipa.br 
 
 
APRESENTAÇÃO: 
No município de Arcoverde, aproximadamente 70% das hortaliças consumidas são 
produzidas na comunidade de Serra das Varas, que possui um grande potencial para 
expansão desta atividade. 
 Esta horta orgânica é desenvolvida em área de 0,3ha utilizando mão-de-obra familiar ( três 
pessoas) e dois trabalhadores contratados. Atualmente as culturas exploradas são: alface, 
coentro, cenoura, beterraba, pimentão, couve e pimenta, todos sem utilização de produtos 
químicos. 
A comercialização destes produtos é feita através de intermediários ou diretamente a 
consumidores.  
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OBJETIVOS: 
O principal objetivo desta atividade é o aumento da renda familiar através do cultivo de 
hortaliças sem a utilização de produtos químicos, sendo substituídos por matéria orgânica 
(esterco animal). 

 
 

METODOLOGIA: 
Este trabalho foi iniciado em abril de 2008, tendo como suporte o crédito rural orientado 
com financiamento através do PRONAF com custeio agrícola no valor de R$3.074,92. 
Periodicamente, a família recebe visitas para prestação de assistência técnica quanto a 
orientação em relação a: uso de matéria orgânica, técnicas de irrigação com uso de 
mangueiras, colheita e uso de sementes obtidas no próprio plantio e contabilidade 
simplificada. 
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RESULTADOS OBTIDOS: 
O resultado mais significativo desta atividade é o aumento da renda familiar através do 
cultivo e comercialização de hortaliças orgânicas. Atualmente a produção gera uma renda 
mensal de R$ 2.400,00. Quanto às despesas, mensalmente a família gasta com mão-de-
obra contratada R$ 576,00, energia elétrica R$100,00 e aquisição de insumos R$ 300,00, 
ficando uma renda líquida de R$1.424,00, o que significa uma renda per capta de R$ 
474,66. 

 

 

 
 
 
 


