
Compostagem orgânica 

Pacuca – beneficiado pelo pagamento das bolsas de 
compostagem pelo projeto do FNMA/FSA caixa e do edital 

de pagamento. 



N° de pessoas envolvidas na associação 

 Hoje na associação temos um total de 150 famílias envolvidas que ajudam 
com o material orgânico para a compostagem.



Data inicio do 
projeto 

 o projeto se deu inicio em 
05/05/2015 com ideia de replicar 
o projeto beija flor, que deu um 
start em relação a educação 
ambiental, voltada a reciclagem. 
No Campeche esse projeto se 
referiu a reciclagem de orgânicos 
e uso do composto orgânico a uma 
horta comunitária. 



Quantidade Compostada 

 Desde de fevereiro de 2021 ate outubro de 2022 deu um total de:

41.465,84 kg de composto orgânico.



N° de participantes 

 Na compostagem são 8 
pessoas trabalhando 
diretamente no pátio que 
se revezam nesse processo. 

 5 pessoas trabalhando 
diariamente se revezando 
com mais outras 3 pessoas.



Experiência da horta 

 Voluntários 

 Forma de participação da comunidade 

 Ações de educação ambiental no local 



Voluntários 

12 voluntários que se revezam dentro das suas possibilidades de partipaçao 
ajudando na organização e manutenção do pátio de compostagem.

Limpeza 

Plantio 

Plantio de roça 

Poda 



Hortas 



Participaçao da comunidade 

A participação é através do voluntariado e recebendo no local a todos os 
alimentos produzidos como prioridade na distribuição as :

  comunidades carentes 

 casas de repouso

 cozinhas solidarias

 quilombolas 

  indios  kaigangues



-comunidades carentes 
-casas de repouso
-cozinhas solidarias
-quilombolas 
-indios  kaigangues



 Ações de educação 
ambiental 

 Projeto de resgate da mandioca Criola:

- Que tem como objetivo replicar a rama 
da mandioca Criola para distribuição a 
outros agricultores do estado, mantendo 
assim a pureza da espécie.

- Produzir farinha especifica de cada 
espécie de mandioca que foram 
plantadas em canteiros específicos 
totalizando 12 canteiros. 

- Outro objetivo é a produção de farinha 
solidaria para distribuição a famílias 
carentes e entidades filantrópicas.



Antes e depois do apoio financeiro 

 Cessão de uso do terreno 

 Melhorias na infraestrutura 



Cessão de uso do 
terreno 

 Ela abriu a oportunidade da 
participação no projeto FNMA/FSA 
e da chamada publica com os fins 
do tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada de 
resíduos recicláveis orgânicos.



Melhorias na 
infraestrutura 

 Esse recurso deu oportunidade comprar 
mais bombonas para o projeto, construção 
de leiras de compostagem compatíveis com 
legislação ambiental.

 Ajuda nas despesas operacionais

Recursos advindos da bolsa do projeto 
FNMA/FSA e do edital.



Construção da leira 
de compostagem 


