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Agricultura Urbana

Dedico a todos os agricultores urbanos e campesinos do mundo.

“O desenvolvimento comunitário terá que 
incorporar princípios de preservação e re-
cuperação ambientais, não só para levar 
nossa civilização atual a um padrão susten-
tável de desenvolvimento, mas também 
para responder à grande necessidade do 
espírito humano de manter um contato 
íntimo com o mundo da natureza. O papel 
fundamental do agricultor na segurança 
alimentar e econômica também precisa ser 
cuidadosamente avaliado no planejamento 
de todos os assentamentos humanos.

(Declaração da Comunidade 
Bahá’i Internacional, para o 
Habitat II, entre 3-14/06/1996, 
Istambul, Turquia).
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1) Agricultura Urbana

A origem da palavra agricultura, em português, vem do Latim, e 
é a união do verbete agru que significa “terra cultivada ou culti-
vável”, mais cultura (cultivo), que no sentido estrito significa: cul-
tivo do solo.

A agricultura pode ser definida como um conjunto de técnicas 
utilizadas para cuidar da terra, buscar fertilidade do solo e cul-
tivar as espécies vegetais, com o objetivo de obter plantas co-
mestíveis, ornamentais, medicinais, forrageiras (para adubação, 
uso humano ou criação de animais), fibras vegetais, biomassa e 
biocombustíveis, mais a produção de matérias-primas para a te-
celagem e confecção de vestuário, para construções, indústria, 
artesanato, entre outros. Quem trabalha com a agricultura é cha-
mado de agricultor, e sua história remonta tempos imemoriais 
da saga humana.

Do ponto de vista técnico e científico contemporâneo, somos 
regidos por políticas agrícolas, que planejam e ditam regras, 
métodos e metas de produção visando entre outros aspectos, à 
higiene alimentar (produção de alimentos livres de contamina-
ções de qualquer natureza), segurança alimentar (quantidade de 
alimento produzido para sanar as necessidades da população) e 
a qualidade alimentar (produção de alimentos com padrões mí-
nimos necessários à nutrição).

O atual excesso de mecanização no campo compactando o solo, 
o reduzido uso de mão-de-obra, as extensas áreas de mono-
cultura produzindo commodities, a contaminação geral do ar, 
das águas, do solo, subsolo, lençóis freáticos, dos trabalhadores 
rurais, e da população como um todo, por produtos químicos, 
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e também pelos resíduos dos motores à combustão, a depen-
dência produtiva baseada no petróleo, a controversa e polêmica 
questão das patentes de sementes limitando e/ou encarecendo 
o seu comércio e distribuição, entre outras “modernidades” da 
chamada Revolução Verde criada no pós-Segunda Guerra Mun-
dial, com o explícito propósito de continuar operando as enor-
mes plantas e interesses da indústria da guerra, onde antes o fer-
ramental que produzia carros de combate passam a produzir pe-
sados tratores, e os laboratórios de armas químicas se travestem 
de agrotóxicos, fertilizantes e outros insumos químicos, portan-
to, toda a atual complexidade da agricultura (dita convencional) 
e suas dependências e relações de mercado, pode desencadear 
graves crises alimentares no futuro, em especial, levando-se em 
conta as reais ameaças do aquecimento global, somado aos nos-
sos atrasos governamentais de medidas de mitigação, acrescido 
da falta de conhecimento sobre o atual poder de resiliência ter-
restre, e assim, é urgente repensar e replanejar toda a cadeia pro-
dutiva agrícola mundial, em especial, focalizar ações, incentivos 
e estudos técnicos para a implantação da Agricultura Urbana.

Portanto, Agricultura Urbana é o cultivo de plantas nas cidades, 
usando todo o acervo histórico ancestral de técnicas e conheci-
mentos de produção, mais as atualizações e adaptações para a 
produção agrícola nos centros urbanos, com foco na pequena 
produção orgânica (ou natural) de subsistência, com criatividade 
para suplantar os obstáculos de concreto, e eliminar ou diminuir 
drasticamente os riscos das inseguranças energéticas, alimen-
tares e hídricas, através do estímulo da produção individual de 
sementes crioulas, a diversidade de produção, o escambo de 
mercadorias entre vizinhos e citadinos, em especial, as necessá-
rias feiras de trocas de sementes entre agricultores (urbanos e 
campesinos).
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2) Valorização do Agricultor

Podemos relembrar uma pequena e comumente comparação 
das nossas necessidades individuais diárias, com algumas pro-
fissões, e assim, é possível passar uma vida inteira precisando 
de um ou dois engenheiros, o mesmo tanto de arquitetos, três 
ou quatro advogados, talvez o mesmo número de dentistas, um 
pouco mais de médicos, dependendo de nosso estado de saúde 
e suas debilidades pelo envelhecimento, um número maior de 
enfermeiros (em especial quando acamados em hospitais), ou-
tros tantos práticos e farmacêuticos, e diariamente, nossos im-
portantíssimos profissionais de manutenção e serviços gerais, 
mas em relação aos agricultores, eles nos são necessários todos 
os dias de nossa existência, faça sol ou chuva, calor ou frio, por 
pelo menos três vezes ao dia (desjejum, almoço e jantar). É o sa-
cerdócio do agricultor de vital importância econômica, social, 
ambiental, medicinal, e feliz àquele que reconhece o seu valor, 
de forma que antes de cada refeição agradece quem plantou, 
cuidou, colheu e embalou no campo, quem transportou os ali-
mentos até a cidade, e também, quem preparou o seu prato de 
comida. São reflexões diárias desta monta que temos por bem 
fazer, sempre em estado de gratidão, para separarmos as ilusões 
da vida, desnudar a arrogância humana, e assim sem névoas e 
com a visão plena, valorizar a simplicidade da vida.

Como ensina o pensador russo Gurdjieff, diferencie e separe da 
sua vida os problemas reais dos imaginários, porque estes últi-
mos ocupam um espaço precioso do seu tempo que poderia ser 
gasto com atividades mais importantes.
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3) Segurança Energética, Hídrica e Alimentar

O atual processo humano de urbanização é um fenômeno e uma 
tendência mundial, portanto o afastamento da vida rural pode 
ser considerado como fato consumado para o futuro, e infeliz-
mente, este distanciamento iminente, carrega consigo enormes 
possibilidades de perdermos, em poucas gerações, todo o nos-
so contato natural, e pior, todo o nosso conhecimento ancestral 
de agricultura. Ponderação esta que exige o urgente reconheci-
mento e enaltecimento do trabalho do agricultor, e a conscien-
tização da vital necessidade de produção de alimentos para (e 
pelos) residentes em cidades. Para agravar ainda mais, o atual 
ritmo econômico mundial com a sua galopante extração dos re-
cursos naturais, sem respeitar o devido tempo da reposição na-
tural, é um alerta para redobrar as atenções quanto às questões 
de abastecimento e suas (in)seguranças energéticas, hídricas e 
alimentar.

Hoje, o estilo de vida e a produção mundial, são majoritariamen-
te dependentes da eletricidade. Esta energia pode ser gerada 
de fontes limpas e renováveis, ou poluentes. No nosso desen-
volvimento histórico foram usadas fontes extrativistas e muito 
poluentes para a sua geração. A primeira fonte de energia co-
nhecida são as lenhas de troncos, galhos e ramos usados nas 
fogueiras ancestrais, evoluindo para o uso de fogões e fornos 
(caseiros e de forja), passando pelos motores a vapor abasteci-
dos de carvão (fonte energética da Revolução Industrial), o des-
cobrimento e uso do petróleo como fonte de energia “barata”, a 
energia atômica, o gás natural, a biomassa, os biocombustíveis, 
e as energias alternativas agora em desenvolvimento (força das 
marés, eólica, solar, outras).
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Cada dia passa, e mais e mais dependentes de energia o mundo 
se encontra, a ponto de praticamente tudo hoje para funcionar 
depender do petróleo, ou de uma tomada elétrica. Não existe 
mais substituto manual em quase todas as linhas de produção 
mundial, desde uma simples máquina de escrever para que a 
repartição pública não pare de funcionar, até um sistema de re-
frigeração caseiro, refém da energia elétrica, pois com uma que-
da prolongada no fornecimento, é grande o risco de perder e 
estragar toda a sua reserva de comida congelada. Os riscos de 
quedas prolongadas, ou falta de energia são enormes e como 
vamos receber água em casa se a bomba da fornecedora é elé-
trica dependente? Como vamos nos alimentar se somos depen-
dentes de alimentos refrigerados ou congelados? No caso dos 
países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, menos, mas 
na maioria dos países ricos e desenvolvidos, os fogões são ma-
joritariamente elétricos, e como os seus cidadãos vão poder co-
zinhar sem energia e sem gás? Com hortas em casa e uma boa 
relação de vizinhança, pelo menos de fome ninguém morre.

Quanto à segurança hídrica, nossas fontes de água potáveis es-
tão sendo destruídas há passos largos, a contaminação dos len-
çóis freáticos não são coibidos pelas autoridades, a legislação 
ambiental mundial é pífia ante os interesses de mercado, e a cri-
se da água já é realidade em todo o mundo, portanto, não é mais 
questão de se vai acontecer, mas de quando e como vão apare-
cer os conflitos. E finalizando com a segurança alimentar, a per-
gunta que se faz é a seguinte: com uma produção toda baseada 
e dependente de petróleo, máquinas de produção e transporte, 
insumos industrializados, armazenagem em câmaras frigoríficas, 
entre outras, como pode o cidadão ficar tranquilo em casa?
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4) Desafios da Agricultura Urbana

Os obstáculos e desafios para a implantação da agricultura nas 
cidades são inúmeros. Entre eles, e o pior de todos, é a total fal-
ta de compatibilidade, experiência e conhecimento agronômico 
dos seus residentes. Em toda a sua formação, as pessoas quan-
do muito, aprendem os princípios básicos de como plantar vasi-
nhos quando crianças na escola, os famosos feijões no algodão, 
e nunca mais terão contato com a matéria. Aqui o alerta se agra-
va sobre o nosso equivocado método e padrão de ensino, hoje 
totalmente voltado para despejar (como uma linha de produção) 
alunos nas faculdades, em detrimento da formação de cidadãos.

É urgente repensar a pedagogia e a didática, acrescentando no 
currículo escolar mais assuntos práticos, de construção, consertos 
e manutenções cotidianas (inclusive que são necessários por toda 
a vida), e em especial, enaltecer a educação de valores humanos, 
e desenvolver a cultura de paz, por exemplo, através de jogos 
colaborativos, fomentando as feiras de trocas de livros e de 
materiais escolares desde a mais tenra idade das nossas crianças, e 
assim, iniciar a câmbio do desgastado paradigma da competição 
para o evolucionário paradigma da colaboração. E neste quesito, 
o exercício da agricultura urbana nos lares, acrescenta atitudes e 
exemplos positivos de cima para baixo (dos pais para os filhos), 
estimulando o senso de responsabilidade, os cuidados com a 
sustentabilidade, enaltecendo a importância da produção de 
alimentos, facilitando a harmonia local (condomínio e vizinhança 
pelo respeito e dependência das necessidades recíprocas), entre 
outras, formando um somatório de ações que corroboram com 
o sistema educacional.

Outros obstáculos são a falta de quintais nas casas e as diminutas 
varandas nos prédios, que podem ser contornados com plantio 
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em vasos e germinações de brotos para a alimentação. Quanto 
à formação de corredores de ventos pelos prédios, estes podem 
ser contornados instalando-se quebra-ventos de diversos tipos 
e materiais. Os diferentes tipos de poluição só serão eliminados 
com trabalhos sérios de governo, legislação e fiscalização efi-
ciente, mais a efetiva colaboração da população. O excesso de 
luminosidade noturna pode ser contornado com a reestrutu-
ração e replanejamento da iluminação urbana, que a partir de 
agora deve levar em consideração a necessidade de escuridão 
das plantas, por exemplo, abaixando os postes de luz, desliga-
mento automático de luzes secundárias ou decorativas durante 
a madrugada etc., e quanto à falta de incidência solar, ou baixa 
luminosidade durante o dia, existem lâmpadas específicas no 
mercado. O excesso de cloro, flúor e outras químicas prejudiciais 
às plantas no fornecimento de água encanada, bem como a cap-
tação e tratamento da água da chuva, podem ser resolvidos com 
filtragem lenta em brita/areia, entre outras técnicas. Em relação 
à carência de casas especializadas de produtos agropecuários, 
é uma questão de tempo, oferta e procura, e este quesito é o 
que menos preocupa, pois com certeza a ganância do mercado 
vai preencher esta lacuna com muito mais eficácia e rapidez que 
todos os demais problemas acima descritos.

Portanto, existem mais soluções que dificuldades, e o que falta 
para a transformação, é a efetiva participação cidadã ditando as 
vontades políticas.

5) Soluções e Viabilidade da Agricultura Urbana

No capítulo anterior, já foram elencadas algumas medidas sim-
ples e pontuais, para suplantar obstáculos e impedimentos da 
agricultura urbana, e agora, podemos aprofundar novas refle-
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xões sobre ecologia e sustentabilidade nas cidades, com objeti-
vo de abalar o atual entendimento corriqueiro, propondo refor-
mas e criar bases aos novos paradigmas das relações humanas.

A conscientização individual, o uso da lógica ambiental, o de-
senvolvimento social pela cooperação, e as necessidades da 
sobrevivência harmoniosa entre pessoas e meio ambiente são 
os pontos nevrálgicos para que todas as mudanças se realizem. 
O exercício da cidadania ambiental é imprescindível neste mo-
mento, pois é no seu poder de opinião, e no ativo exercício de 
pressão política, que reside toda a intensidade das mudanças.

Seguem agora alguns temas e questões para incentivar a cida-
dania planetária ambiental, propondo que cada leitor chegue às 
suas conclusões:

- Por que não é regra (ou lei) a captação, filtragem e tratamento 
de água da chuva para uso humano? Se existem tratamentos efi-
cazes para esta fonte de água, por exemplo, passagem por filtros 
lentos (brita e areia), mais o tratamento biológico, qual a razão 
de não se armazenar e usar esta água (mesmo proveniente de 
chuva ácida) para lavar calçadas e regar plantas? Qual o obstá-
culo que existe para que esta captação de chuva seja filtrada, 
tratada com cloro orgânico, armazenada em reservatório espe-
cífico, para que possa ser destinada exclusivamente ao uso na 
lavanderia (torneiras dos tanques e/ou máquina de lavar roupa)? 
Qual o volume de metros cúbicos de água do subsolo que são 
despejados diariamente pelas bombas instaladas nas garagens 
dos edifícios? Qual o tamanho e custo deste desperdício? Se o 
custo do teste de verificação da qualidade da água, ou contami-
nação das águas de subsolo é simples e barato, por que não é 
feito? E mesmo se estiver contaminada para uso potável, por que 
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razão esta água não pode ser usada para lavar quintais, calça-
das, fachadas e garagens dos edifícios? Por que razão, e a mando 
de quais interesses, as águas provenientes dos poços são pre-
viamente prejulgadas inapropriadas e descartadas, se os testes 
necessários não foram feitos? Por que razão a nossa engenharia 
não canaliza a água dos ralos das pias e chuveiros para reuso nas 
descargas dos vasos sanitários? Qual o tamanho deste prejuízo 
ambiental?

- Em relação ao saneamento básico, rede de esgotos, e uso das 
águas servidas (cinza e negra) a população está mergulhada num 
profundo descalabro de política pública, pois é impróprio arma-
zenar tanto esgoto amontoado para tratamentos químicos, que 
nem sempre se mostram cem por cento eficazes ao uso humano, 
mas comprovadamente muito prejudiciais ao meio ambiente. 
Por que razão todos os imóveis não são obrigados a terem uma 
caixa de gordura antecedendo uma fossa séptica? Por que razão 
os condomínios e imóveis industriais não são obrigados a fazer 
o tratamento elementar do seu resíduo com um sistema simples 
de caixa de gordura, fossa séptica e biodigestor? Este prévio tra-
tamento em pequena escala vai fornecer à rede de esgoto uma 
água menos suja (e mais rica em nutrientes), que se conduzida 
para pequenas estações de tratamento espalhadas pelos bair-
ros, além de uma água rica em nutrientes que podem ser usadas 
na rega de praças e parques, com certeza não será necessário 
construir faraônicas estações de tratamento ineficazes. Quanto 
dinheiro público vai se economizar, e ainda, qual o montante de 
verbas com possibilidade de realocação para outras áreas so-
ciais?

- A questão do lixo e seus gigantescos orçamentos podem ser 
minorados (ou até resolvidos) com a compra consciente, a abo-
minação do consumismo exagerado (principalmente dos produ-
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tos descartáveis), o reuso e a reutilização de resíduos recicláveis, 
mais uma política eficiente de reciclagem. Quanto aos resíduos 
orgânicos, a compostagem e/ou vermicompostagem caseira é 
a melhor solução. O agricultor urbano precisa de adubo para as 
suas plantações, e por que razão jogar fora tantos resíduos das 
cozinhas se são excelentes fontes de nutrientes quando transfor-
mados em adubo?

- Retomo um ponto anterior sobre o excesso de luminosidade 
noturna e seus malefícios aos metabolismos vegetais, e também 
animais. O nosso cérebro, geneticamente, está capacitado para 
trabalhar com a luz solar, é como se cada célula em nosso corpo 
tivesse o seu próprio relógio solar, e no começo da noite, auto-
maticamente são lançados hormônios de relaxamento no nosso 
corpo, pois precisamos do descanso no escuro para o máximo 
restabelecimento. Os notívagos hábitos humanos devem ser re-
pensados, o excesso de potência nas iluminações públicas e ca-
seiras devem ser recalculados, e no mínimo, o desperdício com 
as luzes acessas durante a madrugada, deve ser eliminado.

Vale lembrar que economizar água e energia elétrica é nossa 
obrigação constante.

Hoje, portanto, temos muito conhecimento, tecnologia e razões 
para as mudanças, e só nos faltam postura cidadã e atitudes so-
cioambientais.

6) Tipos de Agricultura

As diferentes técnicas de agricultura utilizadas hoje em dia po-
dem ser divididas em dois grupos: 
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a) produção química (agricultura convencional ou pós 
Revolução Verde, e agricultura hidropônica);

b) produção orgânica (agricultura ancestral, tradicional 
ou regional, orgânica, natural, selvagem, biodinâmica, 
permacultura, agrofloresta, extrativismo etc.).

No caso da Agricultura Urbana, majoritariamente formada de 
pequenas produções, quase que praticamente de subsistência, 
nascida sem projeções comerciais, com forte viés colaborativo 
e de trocas, mais as questões de princípios e ética socioambien-
tais, com certeza só pode se enquadrar no grupo dos métodos 
orgânicos de produção, mais especificamente, com as técnicas e 
o manejo da Agricultura Natural, pois como a oferta de estercos 
animais, e respectivas áreas de secagem, cura e armazenamento 
dos mesmos, nas cidades, é mínima, em contrapartida, a oferta 
de resíduos compostáveis e a possibilidade de produção de adu-
bo e/ou húmus nas residências é enorme.

É válido lembrar que somos nós, residentes do presente, os 
responsáveis pela formação dos cidadãos do futuro, e se 
realmente comprometidos, nossa busca é por um mundo melhor 
e mais limpo para os nossos netos. Por isto, o nosso engajamento 
socioambiental hoje é imprescindível ao desenvolvimento das 
cidades vindouras. O desprendimento, o comprometimento 
com o próximo (pessoas, animais, ecossistemas), o serviço social, 
e as atitudes de solidariedade são virtudes que transformam 
pessoas comuns em humanos dignos.
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7) Dicas Básicas de Plantio

Não é o objetivo deste trabalho ser um manual completo de plan-
tio, mas sim, incentivar a agricultura urbana conceituando-a e 
apresentando algumas possibilidades, viabilidades e soluções. Em 
especial, incentivar os pais que aumentem a convivência dos seus 
filhos com a terra, pois deste contato diário (adultos e crianças), re-
cebem as benesses medicinais das forças telúricas. E mais, que seja 
uma atividade que promova a união nos lares, um aprendizado 
constante e novas descobertas, em especial com as germinações, 
as relações plantas/alimento, desenvolver a noção de responsabili-
dade nas crianças com o seu envolvimento nos plantios, cuidados 
e manejos com a horta, e principalmente, obter em casa um ali-
mento fresco, livre de venenos, e rico em qualidades nutricionais.

As dicas mais importantes para o sucesso do cultivo, já experi-
mentadas e adaptadas à agricultura urbana, são as seguintes:

1) Vasos

Para quem não possui quintais (com ou sem terra), lajes ou telha-
dos planos (maioria dos casos na agricultura urbana), vamos pre-
cisar de vasos. Toda a imaginação deve ser usada nas mais varia-
das formas de reuso e reaproveitamento de materiais. Qualquer 
embalagem, garrafa, pote, bacia, panela ou até mesmo cascas de 
coco verde, podem ser utilizados como vasos, basta que estejam 
furados embaixo. Não se esqueçam de embelezar a vida customi-
zando os materiais, de preferência usando o máximo possível de 
adereços e/ou tintas naturais. Aos que tiverem acesso a bananei-
ras, seus falsos caules colhidos também podem servir de base para 
o plantio, basta fazer diversos cortes na forma de vasos e plantar.
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Observação: devido à nossa posição purista, nós desaconselha-
mos gastar dinheiro com vasos de plástico, pois a cadeia extrati-
vista e produtiva do petróleo e seus polímeros, nunca é inofen-
siva ao meio ambiente, e assim a nossa sugestão aos casos de 
investimento obrigatório, é sempre apoiar uma cadeia de pro-
dução mais limpa, e que use fontes renováveis tanto de energia 
quanto de matéria-prima, o que no nosso caso são os vasos de 
barro.

2) Dreno

Todo vaso deve permitir que o excesso de água seja eliminado 
do recipiente, pois se ela estagnar no fundo, com certeza vai 
apodrecer a raiz. Qualquer material drenante pode ser usado, 
mas no caso da agricultura urbana o que é mais fácil e barato 
de encontrar são britas (pedras) usadas em construção. Existem 
modelos de vasos freáticos bem eficientes, principalmente nos 
longos períodos de ausência do agricultor. 

3) Substrato

A porção de terra fértil onde serão plantadas as hortaliças é cha-
mada de substrato, e sua medida padrão é uma parte de terra, 
uma parte de areia e uma parte de adubo orgânico. Cada agru-
pamento vegetal tem suas preferências por maior ou menor 
quantidade de nutrientes e composição do substrato, portanto, 
antes de cada plantio estude as necessidades das variedades 
que pretende cultivar. No caso das hortaliças convencionais, em 
média, a cada noventa dias a colheita já foi feita e devemos re-
fazer o substrato para novos plantios. Nas sementeiras é usado 
um substrato mais fértil e poroso, com mais partes de adubo e 
areia. A areia usada também é a de construção, material muito 
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fácil de encontrar no universo urbano. Em relação à terra, pode 
ser usada a de vasos antigos, a que sobrou das colheitas ou se for 
necessário comprar, optar sempre pelas terras orgânicas e adu-
badas. O substrato é feito com a mistura de terra, areia, e adubo, 
para usarmos todas as suas qualidades, assim, da argila (terra) te-
mos a sustentação das raízes e o acúmulo de nutrientes no solo, 
da areia temos a porosidade que permite a entrada de ar e água, 
facilitando a respiração e irrigação das raízes, e do adubo temos 
todos os nutrientes necessários ao pleno desenvolvimento da 
planta. O agricultor sintonizado não se preocupa tanto com a 
planta, mas prioriza cuidar da terra.

4) Adubo

No caso da agricultura urbana (ou rural), o melhor e mais com-
pleto adubo que podemos produzir é o húmus de minhoca, 
muito facilmente produzido nas cidades. Basta instalar caixas de 
minhocários para vermicompostagem dos resíduos das cozinhas 
(caseiras ou industriais). As qualidades do húmus são vastas e a 
falta da cultura urbana de compostagem, literalmente, joga no 
lixo uma riqueza de nutrientes espetacular.

5) Sementes

Para iniciar a sua produção é necessário comprar sementes em 
lojas especializadas (casas de jardinagem, agropecuárias, casas 
de rações e animais, e até em alguns supermercados). Já encon-
tramos no mercado mudas prontas para o plantio, o que sim-
plifica bastante a vida do pequeno agricultor urbano, pois se-
menteiras demandam cuidados e atenção diária. Escolha sempre 
envelopes de sementes que não tenham sido fototratadas ou 
adicionados químicos diversos. Com a prática, o ideal é produzir 
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e colher as suas próprias sementes, e de tempos em tempos pro-
curar uma feira de trocas de sementes para evitar a endogamia.

6) Incidência de Sol

As espécies mais comuns na olericultura necessitam de pelo 
menos cinco horas de sol por dia, portanto, quanto maior for a 
sua incidência sobre a horta, mais saudáveis ficarão as plantas. 
A falta de sol pode ocasionar mais doenças, menos desenvolvi-
mento das plantas, e, por conseguinte, mais trabalho e menos 
colheita ao agricultor. Só desaconselhamos o plantio se a única 
área existente tiver menos de duas horas de sol. Para estes locais 
o melhor é a produção de brotos e germinações.

7) Quebra-Vento

O vento canalizado, direto e constante (corredores de ventos), 
aumenta a evaporação, e consequentemente, retira muita umi-
dade do plantio, por isto todas as hortas, especialmente as urba-
nas em andares altos nos edifícios, devem possuir corta ventos. 
Uma janela de vidro, plásticos transparentes afixados na sacada, 
uma esteira de bambu, vasos com espécies ornamentais, entre 
outros materiais, podem ser usados para barrar o excesso de 
vento nas cidades.

8) Irrigação

O ideal são regas diárias, de preferência a partir das seis horas 
com prazo limite até às nove horas da manhã. O bom senso e o 
equilíbrio devem dosar as regas. Um teste fácil de verificação da 
umidade na terra é introduzir a ponta do dedo indicador no solo, 
se o substrato estiver seco, regar, e se estiver muito úmido, não 
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regar naquele dia. Pode-se também pegar um punhado de terra 
na palma da mão e amassar, se sair água, não regar naquele dia. 
Nos dias quentes e secos é aconselhada uma segunda rega no fi-
nal do dia, antes do anoitecer. No inverno a quantidade de regas 
diminui drasticamente, pois as plantas estão em estado de des-
canso. Uma coisa é o mundo ideal, ou seja, usar uma água livre 
de produtos químicos, que pode ser captada em minas d’água, 
ou mesmo da chuva, depois tratada com filtragem lenta e arma-
zenada, e outra coisa é fazer o necessário, ou seja, usar a água 
limpa que estiver disponível, o que não pode é deixar de regar. 
Uma dica muito boa é aproveitar toda a água rica em nutrientes 
usadas na cozinha, após lavagem de grãos, sementes, hortaliças 
e frutas em geral, guardar esta água em bacias ou outros reci-
pientes para regar as plantas (em geral). Além de não desper-
diçar uma água rica pelo ralo ainda levamos nutrientes para a 
nossa horta.

9) Adubação

O substrato normalmente já contém todo o adubo necessário 
para as plantas anuais, em relação às plantas perenes, uma adu-
bação mensal com húmus vai proporcionar nutrientes equilibra-
dos para plantas bem saudáveis. Não há necessidade de adubar 
no inverno.

10) Manejo de Pragas e Doenças

Por ser uma produção muito pequena, o caminho mais fácil é 
extirpar manualmente as pragas, ou partes doentes da planta. 
Podem ser usadas armadilhas para insetos, e alguns defensivos 
ou repelentes naturais, mas se a infestação for além do controle, 
ou extirpa-se a planta (no caso das anuais), ou se faz uma poda 



26

Agricultura Urbana

drástica acompanhada de boa adubação (no caso das perenes). 
Lembrando que um solo bem cuidado, o consórcio com plantas 
companheiras, e o uso de espécies floríferas plantadas em con-
junto na horta afasta pragas e atrai inimigos naturais (controle 
biológico). Quanto mais diversidade houver, mais equilíbrio na-
tural entre pragas e predadores vai existir.

11) Intuição

A intuição, na prática da agricultura urbana, é o item mais im-
portante de todos. Permitir no seu dia a dia, o sagrado tempo de 
silêncio e meditação, que o contato com a terra proporciona, é a 
mais importante fonte intuitiva. E tenha certeza de que todas as 
suas dúvidas terão respostas observando o problema e o relacio-
nando aos padrões naturais.

Especificamente para a agricultura urbana, devemos lembrar 
que muita informação nos é prejudicial, pois a literatura em ge-
ral é destinada ao universo rural. Porém, a nosso favor, podemos 
contar que há milhares de anos nossos ancestrais foram agricul-
tores, e é grande a possibilidade destes genes estarem gravados 
no nosso DNA humano. Todo processo evolutivo humano tem 
na arte da agricultura e no domínio do fogo seus pontos nevrál-
gicos, que nos distinguem como espécie dos demais animais, em 
especial dentro da família dos primatas. Faz poucas centenas de 
anos que nossa tendência é citadina (consequência da Revolução 
Industrial), portanto, ao se libertarem de tanta pressão informati-
va, e se permitirem praticar a agricultura intuitiva, observando a 
pequena natureza que desperta na sua casa, todas as respostas 
vão surgir do mundo energético e invisível que nos cerca.
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Abaixo mais algumas reflexões sobre a importância da intuição:

Por estarmos vivendo a novíssima era da informação, não signi-
fica que somos seus escravos. É muito importante e conveniente 
aos iniciantes da agricultura urbana, literalmente, separar o joio 
do trigo. Desconectar-se do mundo virtual e viver o mundo real, 
das suas necessidades fisiológicas e como produzir suas fontes 
de energia (ar puro, água limpa e potável, alimentos sadios e 
abrigos sustentáveis). É urgente a libertação dos atuais exageros 
de informação. Esta necessidade constante de atualizações está 
viciando as pessoas e as tornando infelizes escravas da ilusão, 
pois é impossível saber e conhecer de tudo. A ancestral conten-
da entre a busca da felicidade versus a eterna infelicidade é uma 
manobra bem sucedida de vendas no mercado.

Pouquíssimos na história mantiveram os seus olhos alertas, e fo-
cados nas causas das mazelas humanas. A grande massa ainda é 
superficial, e desde os primórdios do Império Romano já se usa-
va a política de governo conhecida como: pão e circo. E assim 
se encontra a urbe, não porque querem, mas porque são dou-
trinados desde cedo pelas forças políticas e suas necessidades 
de poder (via currais eleitorais), agravadas na atualidade pelos 
mesquinhos interesses corporativos do capital, e suas manobras 
comerciais.

Enquanto existir esta massa homogênea de incautos consumis-
tas, mais lucro o mercado obtém e pior, mais políticos corrup-
tos serão eleitos. Não esqueça jamais! A maioria das grandes 
empresas, que hoje são enormes corporações globalizadas, são 
as mesmas que vendem “comida” industrializada e congelada, 
usando como ingrediente as sementes transgênicas (ainda pou-
co estudadas para se tornarem viáveis ao consumo humano), 
numa ponta, e remédios contra doenças graves para preservar 
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o consumista vivo e gastando, na outra extremidade. Portanto, 
quanto mais lineares forem as suas linhas de produção, mais lu-
cros chegarão aos seus cofres. Quanto mais uniformes forem as 
suas marionetes (consumidores), mais saldo positivo vai haver na 
sua realização de lucros anuais. Quanto mais boçal for o merca-
do, mais produtos de baixa qualidade, grande potencial de que-
bra, e nula possibilidade de conserto vão abastecer as gôndolas 
e prateleiras das lojas, e, concomitantemente, perpetuar a obso-
lescência programada, e com isto, mais lucros empresariais com 
reposição de estoques desnecessários. E para terminar, a pior e 
mais antiética ação perniciosa que existe, pois quanto mais ino-
fensivos os consumidores, mais produtos com alto potencial no-
civo ao organismo humano serão usados para conservar e esti-
car ao máximo os prazos de validade dos “alimentos” industria-
lizados nas prateleiras das lojas, e assim, prolongar e viabilidade 
de auferir mais lucros corporativos.

Portanto, a prática da agricultura urbana, em especial os exercí-
cios de expansão intuitiva, pode possibilitar uma revolução so-
cioambiental extraordinária. Plantando o que se come é possível 
melhorar as sementes crioulas, a qualidade da água, diminuir 
drasticamente a quantidade de mercadoria transportada, e, por 
conseguinte, diminuir a poluição do ar, e mais, aumentar o con-
vívio familiar, as relações de vizinhança, a sensação de pertenci-
mento ao território e/ou bacia hidrográfica (vide a crise mundial 
da água), iniciar uma era econômica baseada na fartura, colabo-
ração e interdependência amistosa e não comercial, e o melhor, 
além da comida garantida, se mais atentos à saúde, a cozinha 
das casas trabalharão em pleno vapor, libertando as pessoas das 
crises de abastecimento, dos aumentos de preços sazonais, dos 
interesses mesquinhos do mercado antiético, e ainda possibilitar 
uma velhice mais longeva, e com menos uso de medicamentos.
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Dica de plantio: comece plantando as ervas condimentares e 
aromáticas, que são de cultivo mais rústico e dão um toque es-
pecial na comida quando frescas. Monte uma farmácia viva em 
casa plantando ervas medicinais, especialmente a babosa que 
funciona satisfatoriamente bem, quando usada nos primeiros 
socorros para aliviar queimaduras que podem ocorrer por des-
cuido no uso do forno, fogão e no manuseio das panelas (e pro-
cure um médico imediatamente se a ardência ou vermelhidão 
não cessar). Dê preferência aos temperos largamente usados no 
seu dia a dia, e uma ou duas variedades de hortaliças que mais 
agradam ao seu paladar.

Como a horta tem ligação direta com a cozinha, o bom senso 
ecológico exige o uso de produtos e materiais de limpeza ami-
gos da natureza. O mais comum e barato para lavar pratos é o 
sabão de coco (existem empresas orgânicas do produto). O vina-
gre, o limão, a água oxigenada, e o bicarbonato de sódio, tam-
bém são excelentes produtos para limpeza diversa.

Armazenar a água usada na pia da cozinha, banheiro, lavanderia 
e máquinas de lavar roupas para limpar o chão são medidas de 
economia doméstica e uso consciente dos recursos naturais.

Para mais detalhes e informações de plantio, manejo e 
cuidados de hortas urbanas indicamos o e-book: “Paisagismo 
Alimentar – a implantação de um conceito” (Neme/2012), 
disponível para download social no endereço eletrônico:  http://
pramelhorambiental.files.wordpress.com/2013/11/paisagismo-
alimentar-e-book.pdf
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8) Olericultura

A palavra olericultura é derivada do latim: olus (hortaliça) e cole-
re (cultivar) e usada para designar o cultivo de certas plantas de 
consistência herbácea, geralmente de ciclo curto e tratos cultu-
rais intensivos, cujas partes comestíveis são diretamente utiliza-
das na alimentação humana, sem exigir industrialização prévia. 
Também significa a pratica de cultivar legumes (as hortaliças são 
popularmente conhecidas como verduras e legumes).

No caso específico da olericultura brasileira, ainda sentimos os 
resquícios da colonização e consumimos diariamente uma enor-
midade de plantas e frutas de origem europeia, ou seja, de clima 
temperado. Espécies estas muito mimadas em suas exigências 
de manejo, e que ainda sofrem muito no nosso clima tropical, 
mesmo após tantos anos de pesquisas e variedades aclimatadas.

A agricultura urbana pode (e deve) ser uma ferramenta espeta-
cular de resgate das tradições da terra, e do plantio e consumo 
de espécies nativas. Levando-se em consideração todas as difi-
culdades e obstáculos da agricultura em pequena escala no uni-
verso urbano, por que razão termos tanto trabalho cultivando 
plantas exóticas se a natureza já se encarregou de fornecer as 
melhores variedades comestíveis para o nosso bioma?

A maior revolução ecológica que a agricultura urbana pode 
despertar é a nossa relação com o território, com o local, com o 
bioma, com as nossas riquezas naturais e nativas. Uma total per-
cepção do espaço pelo indivíduo, acompanhada de firme sensa-
ção de pertencimento, e por lógica, saber usar tudo o que está 
próximo e ao seu alcance, se libertando das necessidades exter-
nas. Ecologia é conhecer para saber dosar e usar os recursos do 
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planeta. Tanto de forma metafísica, quanto material, é colocar 
os pés no chão (ambiente), acalmar suas ilusões e necessidades 
exteriores, e dele sobreviver.

A globalização atual é muito importante para o entendimento de 
que somos uma só nação, os terráqueos, e o planeta é a nossa casa 
compartilhada. As cercas e as fronteiras de países, estados e muni-
cípios são todas frutos da imaginação e da competição humana. A 
realidade é que somos todos cidadãos do mundo, mas ainda falta o 
segundo estágio, que é o entendimento de local, a regionalização e 
o sentimento de pertencimento ao território, ao bioma, e, em espe-
cial, à bacia hidrográfica, pois se somos todos habitantes de uma 
só terra, é nossa responsabilidade, como zeladores do planeta, 
cuidar do seu pedaço em benefício de todos.

9) Plantas Alimentares Não Convencionais

O conceito de Plantas Alimentares Não Convencionais (PANCs) 
foi cunhado na década de dois mil, na tese de doutorado do Pro-
fessor Doutor Valdely  Ferreira Kinupp (disponível no endereço:  
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/12870). Basicamente são 
plantas com grande poder nutricional cujos usos e estudos estão 
sendo negligenciados pela população e/ou faculdades de agro-
nomia e institutos de pesquisas, bem como, em relação às espé-
cies nativas, regionais e tradicionais da nossa culinária, boa parte 
delas está sendo esquecida pela rendição total à ditadura das hor-
taliças exóticas, impostas pelo imperialismo gastronômico. Que 
sentido faz um amazonense comprar e pagar caro por um pé de 
alface, que foi plantada no cinturão verde da cidade de São Paulo, 
transportada por mais de três mil quilômetros em caminhões mo-
vidos a óleo diesel, se o seu bioma é um dos mais ricos do planeta? 
Onde está a noção de pertencimento e identidade?
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Diversas plantas alimentícias não convencionais são pejorativa-
mente conhecidas como mato, ervas daninhas, ou inço, mas este 
entendimento está totalmente equivocado. São as “ervas dani-
nhas” os verdadeiros médicos da terra. No campo, a simples pre-
sença destas plantas ruderais são fortes indicadores ecológicos 
de desequilíbrio ambiental (oriundos quase sempre de pertur-
bações ocasionadas pela ação humana). Em relação aos estudos 
nutricionias e composição bromatológica das espécies brasilei-
ras (nativas e/ou espontâneas), infelizmente, as nossas acade-
mias agronômicas ainda se encontram carentes, tanto de linhas 
de pesquisas, quanto de informações.

Outros trunfos destas variedades não convencionais são a rique-
za nutricional, a diversidade de sabores e suas possibilidades 
culinárias. E por último a sua fundamental qualidade, que se re-
sume na simplicidade de manejo e rusticidade do cultivo, de for-
ma que podem (e devem) se tornar ícones da agricultura urbana.

A sua riqueza nutricional, enorme adaptabilidade ao ambiente ur-
bano, e facilidade de cultivo e manejo desde vasos até terrenos 
baldios, quintais, jardins, muros, cercas-vivas, paredes e telhados-
verdes, as tornam as grandes estrelas da agricultura urbana.

Dentre tantas plantas alimentícias não convencionais já conhe-
cidas, destacamos a seguir algumas das mais famosas, descritas 
por seus nomes populares: ora-pró-nobis, amarantus, bertalha, 
beldoegra, azedinha, jaracatiá, ananás, jerivá, butivá, marcela, 
cará, mastruz, pata-de-vaca, erva-de-são-joão, carqueja, cosmos, 
agrião-do-brejo, cariçoba, radite, guaco, yacon-nativo, tagetes, 
assa-peixe, buriti, sabugueiro, alho-de-cheiro, aroeira-mansa, 
gravatá, juçara, banana-timbó, além de inúmeras outras.

Relação de algumas PANCs e suas formas de consumo mais tra-
dicionais:
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• Abóbora: folhas ricas em cálcio, refogadas ou na sopa.
• Assa-peixe: folhas à milanesa
• Beldroega: folhas consumidas da mesma forma que a couve
• Bertalha: folhas em saladas, molhos, farofa ou refogadas
• Caruru: em saladas, sucos, molhos, farofa ou refogados
• Dente-de-leão: folhas em saladas ou refogados
• Feijão guandu: seco ou verde substitui a ervilha
• Nirá: folhas refogadas ou como tempero para omelete, farofa, 

sopas
• Taioba: folhas sempre bem cozidas, no feijão, na farofa, com ar-

roz
• Vinagreira: folhas no arroz, farofa e suco
- Maria Sem-Vergonha: flores in natura
- Capuchinha: flores in natura

10) Alimento Vivo

A falta ou carência da incidência de sol nas cidades podem ser 
solucionadas com as técnicas da Alimentação Viva, em especial 
suas germinações e cultivo de brotos.
 
A alimentação viva é uma vertente dietética que usa o alimento 
como sua medicina. Têm natureza vegetariana, prefere produtos 
orgânicos, e opta pelo consumo na sua forma mais natural pos-
sível, evitando excessos de processamento e refino (em geral). 
Esse tipo de alimentação regula o corpo, restabelece as funções 
fisiológicas, o equilíbrio biológico, em especial a saúde do siste-
ma imunológico e nervoso.

Dentro da agricultura urbana devemos trabalhar os pilares e os 
conceitos da alimentação sustentável, e nesta busca, encontra-
mos nas técnicas culinárias da alimentação viva, um eficiente 
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método para potencializar os elementos nutricionais dos ali-
mentos através dos processos de germinação e fermentação. De 
forma que podemos, em casa, num pequeno espaço (e até sobre 
prateleiras), sem grande dependência da incidência direta da luz 
solar, germinar hortaliças, cereais, leguminosas e sementes olea-
ginosas em vidros, ou cultivá-los na forma de brotos em bande-
jas. Potencializando a riqueza nutricional do alimento e tendo-os 
sempre frescos para consumo.

No capítulo sobre a Alimentação Sustentável, do e-book “Paisa-
gismo Alimentar - a implantação de um conceito” (Neme/2012), 
o autor nos ensina que a germinação caseira de sementes para 
alimentação in natura, tanto é uma fonte riquíssima de nutrien-
tes quanto uma forma sustentável de abastecimento e segu-
rança alimentar. É nas sementes que encontramos a síntese da 
existência e a reserva da força vital, porque ou elas encontram 
solo fértil para germinar, crescer, se reproduzir e espalhar des-
cendentes, ou são consumidas pelos seres vivos como alimento, 
completando a sua razão existencial de gerar vida.

Para aprender receitas de alimentos vivos, ou se aprofundar no 
tema, indico os seguintes websites: Biochip, da pesquisadora 
Ana Branco (http://wwwusers.rdc.puc-rio.br/anabranc/portu-
gues/home.html), os vídeos do Terrapia, da Fundação Oswaldo 
Cruz/RJ (http://www4.ensp.fiocruz.br/terrapia/), os trabalhos do 
médico Alberto Peribanez Gonzalez (http://www.doutoralberto.
com/), Doce Limão, da química Conceição Trucom (http://www.
docelimao.com.br/site/homeeducadora), Panelas de Capim, da 
pesquisadora e educadora ambiental Aline Chaves (http://pane-
lasdecapim.blogspot.com.br/).
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11) A Horta Urbana

Diferente de tudo o que existe hoje de literatura nos manuais 
de agricultura, as melhores fontes de aprendizado para o desen-
volvimento, a implantação, a construção de estruturas físicas, o 
manejo e o cultivo das hortas urbanas são o empirismo, mais os 
erros e acertos dos agricultores urbanos pioneiros.

O futuro é a união em redes, e estas valiosas informações, co-
nhecimentos e práticas individuais, desde já, devem ser apresen-
tados e discutidos em grupos, e/ou cooperativas de agricultores 
urbanos. O fomento destas trocas de saberes e experiências hoje 
é que vai formar os pilares e a consolidação da agricultura nas 
cidades do futuro. Porque praticamente toda a literatura espe-
cífica já produzida é destinada ao universo rural, e a agricultura 
urbana carece de muita adaptabilidade, imaginação e transver-
salidade de conhecimentos.

As hortas urbanas serão exemplos da criatividade humana, do 
reuso e da reutilização de materiais, de incrustar plantações des-
de os menores cantos da casa até calçadas e áreas públicas. O 
plantio de hortas comunitárias, árvores frutíferas e floríferas (em 
especial as nativas) pela cidade, além de atrair avifauna e outros 
animais para equilibrar o ambiente urbano, também vai iniciar 
a era econômica da fartura (em contraponto à atual política da 
escassez).

As instalações serão em vasos, floreiras, paredes e telhados-ver-
des, mas principalmente em prateleiras, uma excelente forma de 
economizar água e aproveitar a eficiência da força da gravidade 
na irrigação.
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Como já foi dito, a maioria das produções são de subsistência e, 
assim, a colheita é feita da parte necessária para o seu uso ime-
diato. Não faz sentido colher todo o pé de alface se você só vai 
usar duas folhas na sua salada. Para que gastar energia com refri-
geração se a variedade plantada conserva muito mais vigor e nu-
trientes? As possibilidades de melhores relações de vizinhança 
numa cidade que pratica a agricultura urbana são enormes, pois 
a necessidade de escambo, e principalmente as feiras de trocas 
de sementes vão trazer muita harmonia ao convívio humano.
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12) Reflexões

Abaixo seguem algumas reflexões para ajudar nos trabalhos de 
implantação da Agricultura Urbana, com o objetivo de fortalecer 
a Cidadania Ambiental e a Cultura de Paz na sociedade.

O nosso objetivo é fomentar as transformações necessárias de 
sustentabilidade estimulando os leitores a reduzirem o consumo 
para o estritamente necessário e de uso imediato,  prevendo, 
sempre antes das compras, a geração de resíduos para evitar ao 
máximo a produção de lixo; incentivar o reuso de tudo o que 
estiver à mão da forma mais criativa possível; alertar que a re-
paração do bem, em geral, é mais econômica que a sua troca, 
e exigir leis que eliminem a obsolescência programada, pois esta 
era dos descartáveis deve terminar porque o futuro exige novos 
paradigmas socioambientais e a Cultura da Durabilidade. E tam-
bém promover a reciclagem para aumentar a oferta de matéria-
-prima à indústria e, em especial, enfatizando a compostagem 
caseira como forma inteligente de tratar os resíduos orgânicos e 
sua transformação em adubo, aumentando a vida útil dos ater-
ros sanitários e ajudando os municípios a economizar fundos uti-
lizados na coleta de lixo que poderão ser relocados para outras 
áreas sociais. Incentivamos também que o leitor, em conjunto 
com a sociedade, através das redes sociais, seminários, congres-
sos, consultas públicas, engajamento cidadão, entre outras fer-
ramentas participativas, possa ajudar a repensar  toda a nossa 
atual  relação de  depredação  do planeta trazendo propostas e 
colaborando com a economia verde, cooperativa, justa e solidá-
ria; e, por fim, estar atento às manobras de marketing, investidas 
de mercado,  tentativas contra a democracia e  liberdade de ex-
pressão e recusar todo e qualquer tipo de imposição e injustiças. 
Seis Erres (reduzir, reutilizar, reparar, reciclar, repensar e recusar).
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Para outras reflexões indicamos o e-book “Rompendo Para-
digmas” (Neme/2013), disponível para download social no en-
dereço eletrônico:  http://pramelhorambiental.files.wordpress.
com/2013/11/rompendo-paradigmas-e-book.pdf

Glossário

Agricultura Ancestral ou Tradicional é a técnica agrícola para 
produção de alimentos (vegetais e/ou animais), criada e desen-
volvida através da evolução humana, e há milhares de anos, até 
hoje, praticada em todas as partes do mundo, com uso exclusivo 
de insumos regionais, naturais e orgânicos.

Agricultura Biodinâmica é a técnica agrícola para produção de 
alimentos que segue os princípios filosóficos de Rudolf Steiner, 
pai da Antroposofia, da Pedagogia Waldorf e da Euritimia.

Agricultura Convencional é a técnica agrícola para produção 
de alimentos (vegetais e/ou animais), que surgiu após as guerras 
do século XX, que tem como característica o uso intensivo de 
fertilizantes, herbicidas, agrotóxicos e outros insumos químicos.

Agricultura Natural é a técnica agrícola para produção de 
alimentos (vegetais e/ou animais), que não faz uso de produtos 
químicos sintéticos, e não usa estercos como adubo.

Agricultura Orgânica é a técnica agrícola de produção de 
alimentos (vegetais e/ou animais), que não faz uso de produtos 
químicos sintéticos.

Agricultura Selvagem é a técnica agrícola de produção de 
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alimentos criada pelo agricultor e microbiólogo japonês Masano-
bu Fukuoka, caracterizada pelo plantio direto que acompanha os 
ciclos da Natureza, também conhecida como Método da Palha 

Agrofloresta ou Sistema Agroflorestal (SAF) é um método de 
plantio que aglutina as culturas agrícolas com as culturas florestais.

Águas Servidas ou Esgoto é o termo usado para as águas sujas 
com resíduos humanos.

Bromatologia é a ciência que estuda os alimentos na sua 
totalidade, suas composições (qualitativas e quantitativas) e suas 
propriedades (nutricionais e toxicológicas).

Compostagem é uma técnica para produzir fertilizantes 
orgânicos ou composto, usado na adubação.

Controle biológico de pragas é uma técnica agrícola que uti-
liza meios naturais para combater ou diminuir a população de 
organismos nocivos, ou pragas, nas plantações.

Drenagem é o ato de escoar a água de terrenos encharcados. 
No caso dos vasos de plantas, são colocados materiais no fundo 
que facilitam o escoamento do excesso de água no recipiente.

Endogamia é o acasalamento, ou troca de genes, entre 
indivíduos aparentados.

Extrativismo é a mais antiga atividade humana, antecede a 
agricultura e a criação de animais, e consiste na coleta de produ-
tos naturais de origem animal, vegetal ou mineral.
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Húmus é um adubo rico, equilibrado em nutrientes, e de fácil 
absorção pelas plantas, proveniente da vermicompostagem e/
ou decomposição natural.

Olericultura é a área da agricultura que cultiva hortaliças 
(folhosas, raízes, bulbos, tubérculos, frutos diversos e partes 
comestíveis de plantas).

Permacultura é a cultura da permanência, ou seja, uma 
metodologia de princípios, que, aplicada no planejamento 
de assentamentos humanos, os tornam ambientalmente 
sustentáveis, socialmente justos e financeiramente viáveis.

Plantas Anuais são aquelas espécies com ciclo curto de vida en-
tre a germinação, florecência e morte, normalmente dentro do 
prazo de um ano.

Plantas Perenes é a designação dada pela botânica às espécies 
vegetais cujo ciclo de vida é longo (pelo menos dois anos ou mais).

Plantas Ruderais são espécies vegetais muito rústicas e resis-
tentes, que normalmente se desenvolvem em ambientes muito 
perturbados pela ação humana.

Pragas e Doenças Vegetais é o surto descontrolado de deter-
minadas espécies nocivas ao desenvolvimento agrícola quando 
o seu ponto de infestação acarreta prejuízos significativos nos 
cultivares.

Solo Arenoso é aquele que possui cerca de 70% de areia em 
relação ao total de partículas sólidas, apresentando macroporos 
entre os grãos de areia pelos quais a água e o ar circulam com 
relativa facilidade.
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Solo Argiloso é aquele que possui mais de 30% de argila na sua 
composição de partículas sólidas, formado por microporos que 
aumentam a retenção de água.

Solo Orgânico é aquele que possui riqueza de material orgânico 
na sua composição, além da areia e da argila.

Vermicompostagem é a técnica de produzir húmus usando 
minhocas no seu processo.


