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A Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro conta com a participação de
diferentes grupos, parcerias com voluntários, secretárias e instituições de
ensino desde 2011. Tem fluxo intenso de pessoas (moradores do bairro,
estudantes de escolas e universidades), um local heterogêneo e trocas
de saberes e experiências. Neste espaço cultivam-se hortaliças,
temperos, ervas medicinais e pomar, tendo como objetivo agricultura
urbana sustentável, através de manejo e técnicas agroflorestais, geração
de renda, valorização de hábitos alimentares seguros e saudáveis,
promoção da cidadania e cuidados especiais do arroio Taquara e suas
nascentes. É um espaço para a promoção da educação ambiental. No dia
Mundial da Água, em 22/03/2019, a comunidade organizou caminhada
pelo bairro para chamar a atenção sobre a falta de água e sobre a
poluição das águas dos arroios e afluentes do arroio Dilúvio. No dia
mundial do meio ambiente, em 05 de junho, foram realizadas oficinas na
horta com participação de alunos da EMEF São Pedro. Também foi
realizada roda de conversa sobre temas ambientais como a importância
da conservação ambiental, espaços verdes e qualidade nutricional,
encerrando com plantio de mudas pelos estudantes da Escola São Pedro.
Neste mesmo dia houve atividades no Vale Verde da Lomba do Pinheiro
que necessitava de atenção devido a problemáticas ambientais nas
margens do arroio Taquara, com acúmulo de resíduos e erosão. Os
resíduos foram retirados e plantio de mudas nas margens, para conter a
erosão sem mata ciliar e construção de moradias. Também houve um
primeiro contato com professor Anselmo e seus alunos da EMEF São
Pedro para posterior atividades de educação ambiental, tratando de
questões de importância local, nascentes do arroio Taquara e a
importância da preservação nos recursos hídricos. Realização de trilhas
no entorno da horta, momento em que os alunos identificam a situação
atual do arroio Taquara, o despejo de esgoto oriundos das casas nas
margens do arroio e o acúmulo de resíduos em seu leito. O Parque
Natural Municipal Saint´Hilaire é uma Unidade de Conservação,
localizado na divisa dos municípios de Porto Alegre/Viamão, uma ótima
opção para promover a educação ambiental com os alunos da EMEF São
Pedro. Um dos temas principais deste projeto é a instalação de cisterna
para coleta de água da chuva na horta, devido a frequente falta de água
no bairro. Foi iniciada a pré-implantação do sistema de captação do
telhado da casa da horta, porém está incompleto e necessita de
colaboração para custeio da obra. A Horta Comunitária da Lomba do

Pinheiro é uma ferramenta para promover a educação ambiental, como
agentes multiplicadores, propensa à formação da consciência ambiental e
auxilia na compreensão de problemáticas ambientais, gerando
conscientização sobre a importância da conservação dos sistemas
naturais, ter relação harmoniosa com o ambiente, hábitos sustentáveis e
respeito com as diferentes formas de vida.

