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Introdução

O objetivo desta publicação é a educação ambiental e o 
despertar da consciência ecológica incentivando o fortaleci-
mento da família com atividades conjuntas entre pais e filhos, o 
desenvolvimento do senso de responsabilidade das crianças e, 
principalmente, o contato diário com a terra e as plantas através 
da olericultura.

Este guia, além de ensinar como montar uma horta orgâni-
ca em casas e apartamentos, tem como objetivo principal forta-
lecer o conceito de paisagismo alimentar.

Constatada a tendência mundial da concentração popula-
cional em cidades, fica o cotidiano das pessoas privado do con-
tato intenso com a natureza bruta e mesmo os jardins, das casas 
de antigamente, foram ocupados por carros na entrada e pisos 
de cerâmica no chão ou “puxadinhos” nos fundos. Para piorar a 
situação, a crescente verticalização das construções, que, além de 
encaixotar pessoas em cubos empilhados e extinguir os quintais 
permeáveis das casas demolidas, também vedam o conforto tan-
to da ventilação natural quanto da vista de horizonte e paisagem.

Nas páginas seguintes os leitores serão convidados a parti-
cipar da criação conjunta das cidades do futuro plantando a se-
mente de uma nova percepção com o entorno.
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Conceito 
O paisagismo alimentar é a técnica de jardinagem que 

pretende desenhar locais belos e harmoniosos incorporando a 
produção de alimentos ao jardim, colaborando com a segurança 
alimentar urbana do núcleo familiar.

Pode ser montado em qualquer lugar (interno e/ou exter-
no), em especial nos lares, onde se planta o belo (flores e folha-
gens), o alimento (ervas, legumes, verduras, grãos, flores e frutas), 
os primeiros cuidados (ervas medicinais), a educação (responsa-
bilidade de manejo e união entre pais e filhos), a saúde (ar, água, 
terra, paz e harmonia), a vida (biodiversidade de fauna e flora) e 
se edifica o templo do contato direto com a Natureza.
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Faça o  seu jardim
As convenções profissionais, no ramo do paisagismo, 

rezam que o biólogo pode fazer a recuperação da área 
degradada, que o arquiteto pode desenhar jardins, que o 
agrônomo pode executar projetos de plantios, que o jardi-
neiro é o trabalhador que executa as tarefas, mas a função 
de paisagista, como profissão regulamentada, ainda está 
em discussão.

Estas reservas de mercado mesquinhas e nada colabo-
rativas, além de agressivas e de acirrar competições, ainda 
omitem o principal, ou seja, que cuidar da terra, e em espe-
cial a agricultura, faz parte do conhecimento humano ances-
tral e não uma fatia de mercado reservada para alguns.

Portanto, ignore estes conceitos artificiais das reser-
vas de mercado porque qualquer pessoa pode (e deve) 
plantar um jardim, e para isto basta seguir a sua intuição, 
estudar e conhecer as plantas que pretende plantar, ter 
uma enorme dose de bom senso e trabalhar a favor da Na-
tureza. E nada mais!

As relações comerciais de praxe são movidas pela com-
petição e ganância, no nosso caso, visando unicamente o 
comércio de plantas e os atores se esquecem da harmonia, 
da cooperação e da ética de preservar a vida. Usufrua ao 
máximo o seu direito fundamental de liberdade e poder de 
escolha para plantar e colher em casa alimentos nutritivos.

Como ensina nosso grande mestre e educador Paulo 
Freire, a teoria sem a prática é só verbalização e a prática 
sem a teoria é só ativismo, mas quando se une a prática com 
a teoria temos a práxis, ou seja, a ação que cria e modifica 
a realidade, assim, é esperado dos leitores que saiam da su-
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perficialidade e se aprofundem na essência natural que bro-
ta do contato direto com a terra. Penetre nos ciclos da vida 
e, sem pressa, sinta as mudanças no dia a dia. Receba as ri-
quezas que a reconexão com a natureza pode proporcionar.



                                                                                                 15

Paisagismo Alimentar - A implantação de um conceito

Recursos paisagísticos
Estudando a pré-história do paisagismo vemos que as pri-

meiras plantações em volta das casas eram destinadas à alimen-
tação. Com o desenvolvimento das épocas, cada jardim refletiu 
o anseio das populações em seus contextos históricos. Hoje, com 
a pulsante urbanização e verticalização mundial, ter em casa so-
mente plantas com belas folhagens e flores é pouco, porque de-
vemos nos preocupar com a segurança alimentar nas cidades e 
desenvolver a agricultura urbana, de forma que a produção de 
alimentos fique mais próxima da população para evitar possíveis 
crises de desabastecimento ou imposições de mercado. Beber 
água e se alimentar são fundamentais para a vida.

Plantando em casa jardins com hortaliças, ervas (aromá-
ticas, condimentares e medicinais), frutas e flores comestíveis é 
possível se reconectar com a terra, se harmonizar e ainda produ-
zir alimentos frescos sempre à mão.
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Olericultura
Olericultura significa: a cultura de legumes ou a pratica de 

cultivar legumes. (Fonte: Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 
Nova Cultural, 1998).

A palavra olericultura é derivada do latim: olus (hortaliça) 
e colere (cultivar) e usada para designar o cultivo de certas plan-
tas de consistência herbácea, geralmente de ciclo curto e tratos 
culturais intensivos, cujas partes comestíveis são diretamente 
utilizadas na alimentação humana, sem exigir industrialização 
prévia. As hortaliças são popularmente conhecidas como verdu-
ras e legumes.

Classificação:

• Hortaliças Tuberosas - plantas cujas partes utilizáveis 
desenvolvem-se dentro do solo, divididas em tubérculos, rizo-
mas, bulbos e raízes tuberosas.

• Hortaliças Herbáceas – plantas cujas partes aproveitá-
veis, tenras e suculentas, desenvolvem-se acima do solo, dividi-
das em folhas, talos e hastes, flores e inflorescências.

• Hortaliças Fruto – plantas das quais se utilizam os frutos, 
podendo estar verdes ou maduros, inteiros ou em partes.

Fonte: “Horta: Cultivo de Hortaliças”, PMSP/SVMA/Programa de Agricul-
tura Urbana e Periurbana, 2006).
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Orgânicos
A EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) 

conceitua a agricultura alternativa como um conjunto de siste-
mas produtivos que busca maximizar os benefícios sociais e a 
sustentabilidade, minimizar ou até eliminar a dependência de 
energias não renováveis, além de preservar o meio ambiente 
através de certas características de produção, tais como: o uso 
intensivo da matéria orgânica para aumentar e/ou manter a fer-
tilidade do solo favorecendo a microfauna; a diversidade de cul-
tivos (policultura) e a independência dos insumos produzidos a 
partir do petróleo. O conceito da agricultura orgânica está ba-
seado na melhoria da fertilidade do solo por um processo bio-
lógico natural com o uso de matéria orgânica e manutenção da 
flora microbiana e é totalmente contrária à utilização de adubos 
químicos solúveis e de agrotóxicos (agroquímicos). 
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Espaço Necessário
No caso de haver espaço suficiente em quintais ou em ter-

renos para hortas comunitárias, o cálculo base é de 10 m2 por 
pessoa e com um olericultor trabalhando uma hora por dia é 
possível manter até 100 m2 de cultivo.

Não havendo espaços suficientes também é possível cul-
tivar uma horta urbana em sacadas e varandas de diversos ta-
manhos, peitoris de janelas em geral, paredes em casa ou muros 
pelo bairro.

Os jardins podem ser verticais em paredes, sobre pratelei-
ras, numa espiral de ervas, horizontais retangulares (convencio-
nais), ou de formas orgânicas (mandala ou ferradura), para me-
lhor aproveitamento do espaço e economia de tempo e energia 
no manejo. Aconselhamos vasos e recipientes de barro, cerâmica 
ou ferro.

Observação: nossos princípios seguem a linha natural-pu-
rista preferindo sempre o uso de vasos e floreiras de barro (sem 
impermeabilização com betume). Todas as demais formas de 
reuso e reutilização de materiais para plantas ornamentais são 
úteis, necessárias e válidas.
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Etapas

O primeiro passo é o planejamento. Definir onde será a 
horta, o tamanho e o que será cultivado. O melhor para pouco 
espaço é plantar variedades de hortaliças que sejam frequente-
mente consumidas pela família ou ervas condimentares, aromá-
ticas ou medicinais.

Muito importante nesta fase é escolher as variedades 
adaptadas à sua região, verificar a melhor época do plantio, pre-
ver o escalonamento da produção (plantar diferentes espécies 
durante o ano para sempre ter alguma produção em ponto de 
colheita), estudar quais os consórcios de culturas possíveis (cul-
tivo de plantas companheiras); prestar atenção nos ciclos de de-
senvolvimento das plantas (para evitar competições danosas) e 
seguir as exigências do manejo (tudo o que cada espécie neces-
sita para se desenvolver).

Todas estas informações são divulgadas pela internet nas 
páginas de Escolas e Faculdades de Agronomia, nas diversas Se-
cretarias de Agricultura e Meio Ambiente, Embrapa, Ceagesp, 
Centros de Pesquisa e Associações de Agricultura Orgânica/Na-
tural, Institutos de Permacultura, ONGs que trabalham no setor. 
É muito importante ler os envelopes das sementes, ou ir se infor-
mar nas Casas de Agricultura.

Nas cidades deve-se levar em consideração que a pro-
dução raramente vai dar contas das necessidades da família, 
mas com planejamento coletivo e feiras de trocas, é possível 
suprir a demanda.

Por exemplo, em um condomínio de apartamentos, se 
cada unidade plantar as variedades melhores adaptadas à po-
sição do apartamento em relação ao sol será possível disponibi-
lizar uma produção variada na semana, quinzena ou mês, a ser 



20

Paisagismo Alimentar - A implantação de um conceito

exposta numa feira de troca solidária de produtos e sementes.
O segundo passo, e mais importante de todos, é TRATAR A 

TERRA. É a terra a base da vida e dela retiramos tudo para nossa 
sobrevivência, desde alimentos, roupas, materiais de construção 
entre outros. O solo deve ser respeitado, enaltecido e venerado 
por ser sagrado. Conforme ensinam os Princípios Bahá’is:

“Todo homem de discernimento, enquanto caminha so-
bre a terra, sente-se realmente envergonhado, visto que com-
preende perfeitamente que aquilo que é fonte da sua prospe-
ridade, sua riqueza, sua força, sua exaltação, seu avanço e seu 
poder é, como ordenado por Deus, a própria terra que é pisada 
pelos pés de todos os homens”.  (Bahá’u’lláh, “Epistola ao Filho 
do Lobo”, página 56, 1ª edição, Mogi Mirim/SP, Editora Bahá’i do 
Brasil, 1997).

Portanto, é necessário revermos os atuais valores de des-
prezo, falta de identidade e uso inconsequente dos recursos na-
turais para reestruturar nossos conceitos e formar novos princí-
pios ecológicos que respeitam e usam de forma equilibrada as 
riquezas do planeta.

A terra deve ser especialmente tratada porque é nela que 
as plantas da sua horta urbana fincarão raízes e vão se alimentar. 

E a planta sadia não é atacada por doenças, se desenvolve 
com vigor e qualidade nutricional, tornando a sua alimentação 
mais saudável e de fácil absorção pelo organismo. Mais informa-
ções, consultar as publicações “Manejo Ecológico do Solo: a Agri-
cultura em Regiões Tropicais” (Editora Nobel 2002), “Agricultura 
Sustentável: Manual do Produtor Rural” (Editora Nobel, 1992) e 
“Cartilha do Solo” (Fundação Mokiti Okada, 2006) da pesquisa-
dora Ana Primavesi, e obras do pesquisador Hasime Tokeshi, em 
especial o “Manual de Fitopatologia Doenças das Plantas e seu 
Controle” (Galli, Tokeshi, Carvalho. Revista dos Tribunais, 1968).
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No nosso  caso específico, de olericultura em vasos, pare-
des, telhados, lajes e até em quintais, muitas das regras tradicio-
nais de agricultura, como análise do solo, calagem, adubação 
verde entre outras, não vão fazer sentido e, portanto, vamos de-
senvolver neste guia somente as informações estritamente ne-
cessárias à agricultura urbana em pequena escala.

Cabe aqui lembrar que as hortaliças podem ser cultivadas 
em pequenos espaços e em geral têm ciclo de vida curto; que 
as mais conhecidas e consumidas não são nativas do Brasil; que 
de regra são plantas mimadas, exigentes de regas constantes e 
solo rico em nutrientes; que a sua reprodução é feita através de 
sementes, brotos, ramas, bulbilhos; que é possível cultivar diver-
sas variedades juntas e misturadas (regras de compatibilidade) 
e, o mais importante, que é possível inovar cultivando plantas 
nativas alimentícias não convencionais.
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Preparando o local

Em qualquer recipiente com pelo menos um palmo de 
profundidade (+/- 20 cm) é possível plantar. Os fundos dos reci-
pientes precisam estar furados e possuir uma camada de mate-
riais drenantes para evitar encharcamento.

As plantas precisam de uma área ensolarada (pelo menos 
5 horas de sol direto por dia), proteção contra o vento, terre-
nos com boa drenagem e a proximidade de uma boa fonte de 
água. Evite o plantio em áreas sobre restos de obras, entulhos 
ou desaterro.

Para formar canteiros retangulares use um fio de barbante 
e estacas para delimitar (desenhar) a área da sua horta.

Procure aprender a usar e construir com bambu, uma gra-
mínea versátil e com inúmeras qualidades, que pode ser consi-
derada a madeira sustentável do futuro.

Prefira a implantação de hortas mandalas (canteiros com 
formas orgânicas, especialmente imitando o arco de uma ferra-
dura), com a profundidade máxima do canteiro igual à medida 
do braço de quem cuida ou o tamanho do cajado das ferramen-
tas, tanto para facilitar o acesso a todas as extremidades da plan-
tação, desde um ponto fixo centralizado, quanto para poupar a 
energia do trabalhador evitando longos deslocamentos de idas 
e vindas de ambos os lados de canteiros retilíneos.

Em locais com espaços reduzidos use a técnica das espirais 
de ervas, tanto para aproveitar o máximo do espaço (compri-
mento, largura e altura), quanto para formar condomínios de 
espécies (diversidade). Plante as hortaliças que precisam de 
solo profundo, ou ervas rústicas, ambas de sol pleno e pou-
co exigentes de água no topo, desça plantando variedades de 
meia sombra e na base as hortaliças e/ou ervas mais tenras,  



                                                                                                 23

Paisagismo Alimentar - A implantação de um conceito

 
 de sombra e exigentes de água. Observe os setores e use toda 
a volta da espiral (pleno sol, sombreado, sombra, seco, úmi-
do, exposto ou protegido ao vento etc.). Use a gravidade a seu 
favor, e ao regar o topo, a forma espiralada conduzirá a água 
para baixo penetrando em todo o canteiro e se acumulando 
na base.
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Olericultura em grandes espaços
Comece limpando a área, retire entulhos e pedras, isole 

com tela, bambu ou o que tiver no local, roce o mato com foice 
(se estiver alto), capine o que sobrou com a enxada arrancando 
sempre as raízes e finalize com o rastelo.

Marque os canteiros com estacas e o barbante (canteiros 
retos devem medir no máximo 1 metro de largura por 8 metros 
de comprimento, corredores de 50 cm entre canteiros e 1 metro 
longe da cerca). Observe a curva de nível. Cave toda a área com 
enxadão (profundidade aproximada de 20 cm) e depois com a 
enxada desfaça os torrões e retire as pedras.

Use a terra dos corredores para levantar os canteiros e os 
proteja com palha seca ou outro material. Faça a calagem e espe-
re pelo menos 20 dias (roçando sempre que precisar). Prepare o 
substrato para plantio e faça a adubação com húmus e minerais.

Plante as sementes e/ou mudas (faça o transplante em dias 
nublados ou no final da tarde). Marque as datas de plantio e enu-
mere as variedades usadas.
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Manejo
Faça o raleamento ou desbaste as culturas sempre que 

houver necessidade. Remova a superfície dura nos canteiros 
com o sacho ou enxada. Observe e acompanhe o desenvolvi-
mento das plantas e seus diferentes ciclos de vida. Faça consór-
cios com leguminosas (adubação verde). Regue a horta sempre 
que necessário, de preferência pela manhã ao nascer do sol.

Técnica do “dedômetro”: verifique a umidade da terra 
usando o seu dedo indicador. Cutucando a terra é possível veri-
ficar se ela está seca ou encharcada. Regar ou não vai depender 
de cada caso.

Para fazer um escudo natural de proteção é interessante 
plantar nas bordas dos canteiros tagetes, dálias, citronela, arru-
da, hortelã, um pé de fumo e outras variedades com princípios 
ativos repelentes, e também capuchinha (comestível) e outras 
flores que atraiam predadores naturais (pássaros).
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Olericultura em pequenos espaços
O sucesso do cultivo natural exige dedicação do agricul-

tor, mudas sadias e adaptadas, solo fértil repleto de vida, água 
limpa e biodiversidade. Para fazer o substrato padrão neces-
sita-se uma parte de terra, uma parte de areia, uma parte de 
composto orgânico ou húmus, mais a possibilidade de enrique-
cimento com minerais.

Caso não tenha à disposição em casa nenhum vaso antigo 
com terra será necessário comprar terra vegetal para fazer os pri-
meiros vasos do seu jardim comestível, e após as colheitas reuse 
esta terra para novos substratos. Antes de comprar sacos de terra 
no mercado leia atentamente a embalagem para se certificar de 
que seja terra vegetal, porque existem substratos já prontos, mas 
preparados com NPK químicos e também existem sacos de terra 
preta, mas com elevado teor de esterco animal que desequilibra 
a natureza do solo.

Lembre-se que excesso de nutrientes não significa solo sa-
dio e suas plantas serão “obesas e doentes crônicas”. Nenhum 
excesso ou escassez é benéfico, a saúde total está no caminho 
do meio, no bom senso e no equilíbrio.

A areia usada é a proveniente de rio e facilmente encon-
trada nas lojas de material de construção. Ela age aumentando 
a porosidade do solo promovendo tanto a aeração quanto faci-
litando a irrigação.

O composto orgânico faça em casa e pare de desperdiçar a 
riqueza encontrada no seu “lixo”. Além de produzir adubo de qua-
lidade usando os restos de cascas, talos e folhas da cozinha e do 
jardim, você ainda vai evitar o entupimento precoce dos aterros 
sanitários, o gasto de combustível fóssil para transportá-lo e ainda  
ajudar a economizar verbas municipais que poderão ser remane-
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jadas para outras áreas sociais.
Faça composteiras em casa usando vasos de barro. Escolha 

vasos sem o “tratamento” com betume, de boca larga e nenhum 
afunilamento. Faça diversos furos no fundo (usando uma fura-
deira com cuidado) e depois de prontos preencha com camadas 
tipo lasanha, intercalando os resíduos frescos da cozinha com fo-
lhas secas, serragem e pó de café usado. Inverta a posição do pra-
to no chão (que recolhe o excesso de água) e use-o como tampa. 
Para ganhar espaço até o composto maturar, empilhe os vasos 
tampando sempre o de cima. Faça instalações úteis, funcionais 
e bonitas. Pinte os vasos com tintas naturais. Recolha o choru-
me que pode ser usado na proporção de 10:1 como fertilizante 
líquido (uma aplicação na primavera e outra no verão). Aproveite 
o excesso de chorume e use-o num exercício de altruísmo, fer-
tilizando árvores nas calçadas, praças e parques da cidade. Nos 
mesmos vasos de barro, ou em caixas (madeira, isopor, plástico 
etc.), se quiser acelerar a produção de composto e potencializá-
la produzindo húmus, monte um minhocário caseiro (Anexo 04).

Na olericultura, normalmente, as sementes tem tama-
nhos pequenos e necessitam de extrato peneirado, rico em 
nutrientes, e com profundidade adequada para plantio. Quan-
do germinadas, os seus brotos exigem cuidados especiais, tais 
como: regas diárias abundantes, mas não excessivas e incidên-
cia indireta de sol.

As sementes são encontradas nas lojas especializadas e 
sua germinação se faz em sementeiras para formação de mu-
das, que quando atingem o tamanho ideal são transplantadas 
aos vasos. Uma dica interessante tanto pela falta de espaços nas 
casas e apartamentos quanto pelos cuidados especiais exigidos 
pela sementeira é comprar mudas de hortaliças já no ponto de 
transplante, hoje em dia encontradas com facilidade em lojas de 
plantas e flores e até em alguns supermercados. Além de econo-
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mizar a trabalhosa fase da sementeira, o custo/benefício é favo-
rável, tendo em vista que a colheita é de folhas limitadas ao uso 
imediato e raramemte todo o pé é arrancado.

Escolhida a variedade e com o substrato em mãos, pegue 
o vaso ou outro recipiente com furos no fundo e faça o dreno 
colocando embaixo argila expandida, brita ou cacos de vasos ou 
cerâmica. No mercado existem algumas telas permeáveis que 
separam a terra da brita, mas no nosso caso onde trabalhamos 
com composto orgânico, não é aconselhável o seu uso pelo risco 
de entupimento.

A segunda etapa é preencher metade do vaso com o subs-
trato para preparar o berço. (Observação: em conformidade com 
a Cultura de Paz será usado o termo “berço” (ao invés de “cova”) 
para designar o local onde se plantam as mudas). 

Transplantar a muda da sementeira ou do saquinho e 
completar as laterais com terra compactando o solo de forma 
suave e tomando cuidado para jamais cobrir o colo da planta e 
regar bem.

Uma horta urbana pode ser cultivada em vasos e reci-
pientes de diversos tamanhos, espalhados pelo chão ou depen-
durados em paredes, sobre peitoris de janelas, em floreiras de 
diversos tipos e em jardins verticais ou paredes verdes (usando 
blocos estruturais específicos). Tomando todas as devidas pre-
cauções de segurança, atestando a solidez da estrutura, respei-
tando a capacidade de carga por metro quadrado e providencia-
da uma excelente impermeabilização é possível instalar jardins 
comestíveis sobre lajes ou em telhados verdes. Em estruturas de 
trapiches é possível cultivar chuchu, maracujá, parreira e outras 
trepadeiras em cima e debaixo fazer um depósito ou garagem. 
Não se esqueça de florir os seus canteiros de cultivo e mesclar 
plantas companheiras.
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Informações gerais
Nas lojas especializadas é possível encontrar sementes or-

gânicas de boa qualidade. Na compra verifique o prazo de va-
lidade, a pureza, a taxa de germinação e leia, com muita aten-
ção, todas as informações do envelope. Praticamente tudo o que 
você precisa saber está registrado na embalagem. Comprando 
certo e seguindo as especificações suas chances de sucesso se-
rão maiores.

Evite comprar envelopes que contenham informações de 
veneno, desenhos de caveiras ou similares, porque são semen-
tes tratadas quimicamente ou por agrotóxicos e não aceite ar-
gumentos da necessidade de fertilizantes químicos para o bom 
desenvolvimento das plantas, porque o verdadeiro adubo está 
na terra de boa qualidade, bem preparada e rica de compostos 
orgânicos e húmus.]

Trate muito bem o solo entendendo-o como um orga-
nismo vivo. Cuide da terra levando em consideração que ela é 
fundamental à produção e à saúde das plantas, pois é nela que 
ocorrem as intensas transformações físico-químicas necessárias 
tanto ao desenvolvimento da vida microscópica quanto à capta-
ção de nutrientes pelos vegetais.

A matéria orgânica é um componente importantíssimo ao 
solo, porque ajuda na sua estruturação, aeração, porosidade, re-
tenção de água, proteção solar, possibilita a existência de fauna 
e vida microbiana e ainda fornece adubo às plantas.
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Nutrientes
Os macronutrientes são assim conhecidos porque as 

plantas, em seu desenvolvimento e vida, mais consomem estas 
substâncias, e não porque são os mais importantes.

Macronutrientes
Nitrogênio –  Potássio – Fósforo –  Cálcio – Magnésio – Enxofre

Os micronutrientes, que possuem importância vital, são 
aquelas substâncias tão necessárias às plantas quanto os macro-
nutrientes, mas as mesmas precisam muito pouco ou pouco de-
les para satisfazer as suas necessidades.

Micronutrientes
Boro – Cloro – Cobre – Cobalto – Zinco
Manganês – Sódio – Molibdênio - Vanádio

Funcionalidade: a horta deve ter fácil acesso, a maior inso-
lação possível e água disponível. Para o melhor aproveitamento 
da iluminação solar, os canteiros no hemisfério sul devem estar 
voltados para o norte na direção norte-sul. Evite que animais en-
trem na área cultivada. Reserve duas áreas, uma para a sua se-
menteira (usada para germinação das sementes), e outra para a 
sua composteira ou minhocário (produza húmus com os restos 
de podas e sobras da cozinha). Mantenha todas as ferramentas 
em bom estado de funcionamento, lubrificadas e principalmen-
te limpas para evitar transmissões de doenças.

Ferramentas necessárias: enxada, enxadão, sacho, rastelo, 
pulverizador, carrinho de mão, regador ou mangueira de borra-
cha, conjunto de ferramentas de jardim (colheres de transplante, 
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ancinhos e rastelo), pás (curva, reta), forcado ou gadanho, tesou-
ras de poda, plantador, barbantes ou arames etc.

Adubação orgânica: pode ser de cobertura, com palhada 
ou serapilheira, com material compostado, com húmus, com 
esterco curtido, com adubação verde, enriquecida com alguns 
minerais etc.

No caso das hortas urbanas, na colheita não há o desbaste 
total, ou seja, a planta não é totalmente arrancada do solo como 
nos vendem em feiras e mercados, mas só se colhem as folhas, 
frutos, bulbos etc., necessários para preparar a refeição.

O horário ideal de colheita é antes do sol forte, para folhas; 
no final da tarde, para raízes e a qualquer hora para consumo 
imediato. Nas temperaturas mais baixas, os vegetais perdem me-
nos água. Com planejamento é possível reservar algumas plan-
tas para florescer e colher suas sementes para replantios.
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Resumo
Os materiais necessários para iniciar a sua horta urbana são 

as ferramentas limpas e afiadas, uma boa fonte de água próxima, 
uma floreira ou vaso de barro sem tratamento impermeabilizan-
te (betume) com capacidade de 20 litros para berinjela, pepino, 
tomate e afins, e de 10 litros para alface e outras verduras, mais o 
substrato e sementes orgânicas.

Os recipientes de plástico mantém mais a umidade em 
relação aos de barro, que transpiram naturalmente, mas a nos-
sa opinião, exclusivamente para plantas alimentícias, é preferí-
vel ter um pouco mais de trabalho e observação plantando em 
vasos de barro (matéria-prima de fonte natural e renovável) a 
correr riscos com o uso de outros materiais industrializados qui-
micamente e provenientes do petróleo, por mais inertes que 
se apresentem. Recomendamos sempre utilizar o que existe 
no local e estiver à mão, mas se for necessário gastar dinheiro 
prefira os produtos oriundos da produção mais limpa e menos 
degradantes ao meio ambiente.

A receita do substrato padrão é misturar bem uma parte 
de solo com uma parte de areia, mais uma parte de adubo e já 
está pronto para uso. Se quiser incrementar a receita, misture 11 
litros de solo comum (na falta usar terra vegetal) com 5 litros de 
húmus, mais 250 gramas de Garden Bokashi e 4 litros de areia. 
Deixar fermentar por 10 dias e já está pronto para uso.

Para semear coloque o dreno (brita, argila expandida, ca-
cos de cerâmica) embaixo e complete o vaso (ou floreira) com 
o substrato preparado. Depois, sobre o substrato, espalhe algu-
mas sementes orgânicas. Siga o espaçamento e a profundidade 
necessária conforme indicado na embalagem. Caso seja feito o 
plantio direto de sementes produzidas ou trocadas, mantenha 
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um pequeno espaço entre elas e observe a profundidade ideal, 
ou seja, quanto menor a semente, mais superficial vai ficar. Ao 
final, cubra tudo com uma fina camada de terra.

O manejo necessário à semeadura é manter o solo leve-
mente úmido e, após 15 dias, já com as 3 folhas definitivas ou 
verdadeiras brotadas, escolher as melhores mudas e desbastar 
as mais fracas. Após a escolha cubra o vaso com folhas secas para 
manter a umidade e exponha o vaso ao sol moderado (use tela 
de bambu ou as encontradas no comércio se não houver espa-
ço de sombra, meia sombra e sol pleno na sua casa). Quando as 
mudas pegarem bem e estiverem maiores, exponha o recipiente 
por pelo menos 4 a 5 horas de sol pleno por dia. Regar o neces-
sário (uso do dedômetro) e de preferência bem cedo de manhã 
(para que haja tempo suficiente do excesso de água evaporar e 
não prejudicar a plantação).

Cultive com dedicação e boa colheita!
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Despertar
Comece a sua horta urbana plantando as hortaliças prefe-

ridas e deixe-se levar pelo prazer da pesquisa e das descobertas. 
Estude, informe-se, desvende os segredos das plantas, se identi-
fique com elas e seu sucesso estará garantido. Observe, interaja 
e, principalmente, faça parte do meio ambiente. O bom jardinei-
ro não olha o jardim de fora para dentro, mas está inserido na 
criação.

Aperfeiçoe-se para ser um mestre jardineiro, que é aque-
le que cuida da vida e da saúde das plantas com dedicação, e 
não se iluda pelo sistema moderno de mercado, na busca cega 
pelo lucro, conivente com a ideologia de consumo (comprador-
vendedor de mudas), matando sem piedade e refazendo jardins 
para seguir as ilusórias tendências da moda.

A ética da sustentabilidade ensina a cuidar da terra, cuidar 
das pessoas, cultivar o alimento físico e espiritual para produzir 
fartura e, uma vez supridas todas as necessidades, distribuir os 
excedentes de forma construtiva.

A ética do paisagismo promove a vida, em geral, e a qua-
lidade de vida das plantas, em especial. Um mestre jardineiro 
escolhe as variedades certas e mais adaptadas ao local, planeja 
e adapta a área de forma que as plantas tenham um excelente 
desenvolvimento e vida longa.

O mestre jardineiro está com a sintonia afinada tanto com 
o seu jardim quanto com tudo ao seu redor. Ele sabe também 
que não existe produto mágico e nem “mandinga” para o suces-
so, mas, sim, a interação, o entrelaçamento, a criatividade, a solu-
ção com fórmulas simples e a constante observação dos fatores 
ambientais.
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O mestre jardineiro é um artista com livre poder de expres-
são. Inclusive, todos os leitores deste guia têm a mesma sensibili-
dade, porque dedicar tempo para estudar e aprender a cuidar de 
um ser dito inferior (vegetais), é prova de altruísmo e alto grau de 
percepções sutis, portanto, não imponha limites artificiais à sua 
sensibilidade natural.

O mestre jardineiro:
a) Expressa a sua sensibilidade com liberdade;
b) Observa a Natureza na busca de harmonia;
c) Tem muito bom senso no manejo do jardim.
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Exercício constante
Cultivar é um exercício que começa no planejamento (es-

tudar para saber o que vai fazer), depois vem o projeto (desenhar 
a área), o próximo passo é a execução (manejo e mão na massa) 
mais a constante manutenção (consciência do ciclo virtuoso de 
trabalho). Ciclos se renovam sempre.

Para desenhar uma horta urbana é necessário conhecer as 
espécies, qual o tipo de solo e pH ideal, qual a melhor hora para 
regar, qual a forma, o tamanho e o espaço exigido no canteiro pe-
las plantas adultas (espaçamento e distribuição visando o melhor 
desenvolvimento foliar e radicular), qual a rotação de cultura reco-
mendada e quais são as plantas companheiras.
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Reflexão
Historicamente, no Brasil, se aplicam técnicas estrangeiras, 

que por vezes podem ser consideradas alienígenas quanto às ne-
cessidades tropicais do manejo agropastoril. Falta-nos acrescen-
tar a exuberância de nossas florestas, inexistentes no hemisfério 
norte e, portanto, nosso clima e nossa região (qualquer que seja 
o lugar no país) são aptos para receber biodiversidade, mesmo 
porque a monocultura é antinatural.

Ruas e alamedas ajardinadas com uma só espécie de ár-
vore enfileirada, pode até ser bonito e conivente com o bio-
ma de Paris ou de Nova Iorque, mas jamais nas ruas brasileiras. 
Nosso tipo de solo para manter a sua fertilidade natural neces-
sita de biodiversidade. Plantar fileiras da mesma variedade em 
nossos canteiros urbanos é ter problema na certa com pragas 
e doenças.

Neste guia, exceto algumas receitas de repelentes (anexo 
06), não existe um capítulo sobre combate a pragas e doenças, 
primeiro, porque um solo bem equilibrado e adubado é fonte de 
saúde às plantas, e, segundo, porque nossa escala de produção 
é tão reduzida que frente a qualquer ataque basta colher todo o 
pé para acabar com a infestação.

As hortas urbanas são de subsistência e, portanto, a colhei-
ta é somente de algumas folhas, flores, frutos etc. necessários 
para a alimentação do dia, e se houver coleta insistente numa 
mesma planta ela com certeza vai definhar e morrer.

Aproveite para variar o seu cardápio colhendo cada dia 
uma folha, flor, fruto diferente e ganhe uma alimentação mais 
rica e nutritiva. Somente se importar com a quantidade de calo-
rias não significa alimentação balanceada e muito menos poder 
nutricional.
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Pense a respeito: nas feiras e mercados compramos plantas 
mortas, arrancadas da terra todo o pé com raízes, as quais foram 
castradas do direito de deixar descendentes, e ainda viajaram 
grandes distâncias, normalmente por caminhão, recebendo mui-
to pó e fuligem no caminho. Mas, em casa, no condomínio ou em 
hortas coletivas, é possível plantar alimentos limpos e colher so-
mente o necessário, não desperdiçando e até ganhando espaço 
na geladeira. Plantando em casa você terá alimentos frescos, orgâ-
nicos, recém-colhidos e, portanto, repletos de energia vital.

O caminho do sucesso é cuidar do solo como um orga-
nismo vivo, mesclar diversas espécies companheiras, proteger 
a horta usando plantas iscas ou antagônicas (dependendo do 
caso), cultivar flores comestíveis ou não, em conjunto no canteiro 
e desenhar a horta com diversidade e sutileza para desenvolver 
microclima e fauna.

Em relação à Natureza existem duas opções: 
estar a seu favor ou contra. 

A escolha é sua!

Nota: na captação de água da chuva em cidades muito poluídas, 
para diminuir os problemas da poluição atmosférica, antes de 
usá-la é melhor filtrar e tratar biologicamente. Canalize a água do 
telhado, instale um filtro de folhas, um temporizador mecânico 
para descartar a primeira meia hora de chuva (tempo necessário 
para lavar a sujeira depositada no telhado). Faça o tratamento 
lento em filtros de areia e brita e armazene a água limpa em cis-
ternas. A captação, tratamento e uso da água da chuva, além da 
economia na conta de água encanada, é ainda um produto livre 
de cloro e flúor para regar a sua horta.
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Indicamos os trabalhos do projetista e ambientalista Éd-
son Urbano, todos com tecnologia aberta e acessível, feitos com 
materiais de baixo custo (execução e manutenção) e disponíveis 
para download gratuito no endereço eletrônico: www.sempre-
sustentável.com.br.
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Prata da casa
Praticamente tudo o que é servido em nossas saladas são 

plantas exóticas e mimadas. Exigem inúmeros tratos culturais 
porque são oriundas de lugares temperados do globo, e aqui no 
país são insistentemente cultivadas em áreas tropicais ou subtro-
picais. Fazendo um resgate histórico da culinária indígena bra-
sileira, dos primeiros desbravadores (Bandeirantes Paulistas) e 
posteriores tropeiros, é possível encontrar uma imensa varieda-
de de plantas alimentícias brasileiras. Totalmente adaptadas ao 
clima, resistentes a ataques de pragas e doenças, extremamen-
te ricas e nutritivas, muitas vezes com brotamento espontâneo, 
mas infelizmente não divulgadas à população e até boicotadas 
pela indústria porque suas sementes são nativas (esperamos que 
ainda sem patentes), de brotamento natural, não precisam usar 
tratores movidos a petróleo no plantio/colheita e, principalmen-
te, não são viciadas em fertilizantes químicos e agrotóxicos.

Se a Natureza as colocou aqui é porque elas devem ser 
usadas pela população local, e não importar espécies de além-
mar para imitar os colonizadores.

Tenha consciência plena do seu habitat, se identifique com 
o local e crie a sua personalidade com o bioma. Não aceite qual-
quer tipo de imposição e dependência, deixe de ser pacato e co-
nivente com as manobras do mercado.

Um excelente trabalho sobre as Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANCs) é a tese de doutorado do biólogo Valde-
ly Ferreira Kinupp. O pesquisador nos ensina que muitas espécies 
brasileiras, pejorativamente chamadas de “mato”, “inço” ou “dani
nhas”, possuem potenciais ecológicos, alimentícios e econômi-
cos ainda desconhecidos.

Na tese de doutorado, acima citada, é apresentada uma 
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lista completa de espécies com potencial diversidade de uso. 
Dentre elas destacamos, por seus nomes populares, as seguin-
tes plantas: ora-pró-nobis, amarantus, bertalha, beldoegra, aze-
dinha, 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, juça-
ra, banana-timbó, além de inúmeras outras.

Algumas formas de consumo:

• 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 arroz
•  Vinagreira: folhas no arroz, farofa e suco
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Alimentação sustentável
A germinação caseira de sementes para alimentação in 

natura, tanto é uma fonte riquíssima de nutrientes quanto uma 
forma sustentável de abastecimento e segurança alimentar.

Nas sementes encontramos a síntese da existência e a re-
serva da força vital. Ou elas encontram solo fértil para germinar, 
crescer, se reproduzir e espalhar descendentes, ou são consumi-
das pelos seres vivos como alimento. Ou seja, de qualquer forma 
vão gerar vida.

A semente em contato com a água e a luz ativa seu meca-
nismo de nascimento potencializando seus nutrientes e vitami-
nas A, C e do complexo B para brotar. E toda esta energia saudá-
vel nos é possível consumir na forma de brotos.

As sementes germinadas, ou brotos, mais comuns encon-
tradas no mercado são as de alfafa, feijão moyashi, trigo e giras-
sol. Mas existem diversas outras para germinar, tais como linha-
ça, gergelim, grão-de-bico, lentilha, soja, nabo, agrião, rabanete, 
abóbora, mostarda, entre outras.

As sementes são encontradas nas casas de ração para aves 
ou lojas de produtos naturais e integrais. Escolha sementes de 
produtores idôneos e ainda na validade. Evite sementes que 
contenham algum tipo de tratamento com luz ou químico para 
plantio. Prefira sempre as sementes orgânicas, de preferência 
cultive matrizes em casa.
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Como germinar sementes em casa
Na água

É fundamental a higiene em todo o processo. Lave muito 
bem as sementes com água limpa e corrente. Separe algumas 
embalagens vazias e limpas de vidro transparente (potes em ge-
ral).

Depois de lavadas, coloque um punhado de sementes, 
que caiba na palma da sua mão por pessoa, dentro do pote de 
vidro e cubra com água. Tampe o pote de vidro transparente 
com um pedaço de tule e prenda um elástico na boca para não 
desprender. Faça isto de noite e deixe de molho por oito horas 
(em média).

No dia seguinte lave as sementes 2 vezes (de manhã e de 
noite). Para lavar chacoalhe com vigor o pote tampado com a 
água e escorra repetidas vezes. Após a lavagem deixe o pote de 
vidro, com a tela de tule fixa à boca, inclinado sobre um escor-
redor para drenar toda a água. Repita a operação até aparecer o 
“olhinho” da semente, que é o ponto ideal para consumo.

Na terra

Os brotos, salvo exceções, após a etapa da água, quando 
atingem 2 a 3 centímetros estão prontos para o plantio na terra. 
Separe algumas bandejas ou recipientes rasos com furos no fun-
do e coloque uma fina camada de terra vegetal ou extrato para 
plantas. Espalhe uma camada de brotos sobre a terra e depois 
cubra com uma camada de terra vegetal ou extrato. Regue com 
um borrifador 2 vezes ao dia (manhã e tarde) e em dias quentes 
3 vezes.



44

Paisagismo Alimentar - A implantação de um conceito

Nos primeiros dias é necessário cobrir a bandeja com uma 
tampa (uma travessa ou do mesmo recipiente vazio). Os brotos 
em crescimento devem ficar expostos ao sol, de forma indireta 
(meia sombra). Os brotos estão prontos para a colheita após o 
nascimento das duas primeiras folhas verdadeiras. Os brotos ma-
duros ficam verdes com a exposição ao sol. Consumir in natura 
nas saladas ou em sucos de clorofila.

Para mais informações consulte o trabalho “Biochip”, da 
pesquisadora Ana Branco (http://wwwusers.rdc.puc-rio.br/ana-
branc/portugues/home.html), e também se delicie com as recei-
tas do site da Fundação Oswaldo Cruz - Terrapia (http://www4.
ensp.fiocruz.br/terrapia/).
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Glossário
Adubação – é o ato de oferecer nutrientes às plantas, que, no 
nosso caso, é depositando adubos orgânicos e/ou minerais na 
terra. O adubo é dissolvido pela água e ao penetrar no solo é 
absorvido pelas raízes.

Adubação verde – consiste em plantar variedades de legumi-
nosas antes, ou em consórcio com a cultura. A adubação verde 
melhora o solo incorporando nitrogênio captado do ar, elevan-
do os nutrientes das profundidades, eliminando nematódeos e 
protegendo do sol com massa verde. As leguminosas mais usa-
das são: feijão-guandu, mucuna-preta, mucuna-anã, feijão de 
porco, puerária e leucena.

Adubo de plantio – nutrientes aplicados no canteiro antes do 
plantio.

Adubo de cobertura – nutrientes aplicados nas fases posterio-
res ao plantio.

Amontoa – é o ato de juntar terra no pé das plantas. Usado para 
couve, brócolis, beterraba etc.

Berço – local escavado na terra para receber a nova muda. Apli-
cando os ensinamentos da Cultura de Paz, ao invés de usar o ter-
mo “cova” (lugar onde se enterram os mortos), adotamos a nova 
nomenclatura: “berço” (lugar onde colocamos os nossos bebês).

Calagem - etapa do preparo do solo para cultivo agrícola quan-
do se aplica calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio, 
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neutralizar a ação do alumínio trivalente (elemento tóxico para 
as plantas) e corrigir o pH do solo.

Cobertura morta – é feita com palhada, capim seco, casca de ar-
roz, cascas de árvores e outros matérias espalhadas sobre o solo 
para protegê-lo do sol e da chuva. Evita a formação de crostas 
duras na superfície de solos argilosos e aumenta a retenção de 
água em solos arenosos.

Controle biológico – é quando se usa um organismo predador, 
parasita ou patógeno, para atacar pragas que estejam causando 
danos econômicos às lavouras.

Controle de ervas – diferente da crença popular, as ervas inva-
soras são sempre bem vindas, desde que controlada a sua infes-
tação. Têm aspectos positivos e negativos. Protegem a cultura 
servindo de alimento às pragas. Mostram a acidez do solo e suas 
carências minerais e de nutrientes. Atraem insetos predadores 
das pragas. Cobrem o solo exposto e sua massa verde pode ser 
compostada. Mas também competem por água, nutrientes e in-
solação se não controladas.

Controle de pragas – só é considerada praga se o ataque for des-
proporcional e causar sérios danos à cultura. Não há necessidade 
de controle externo enquanto não há dano. O melhor controle de 
pragas é imitar ao máximo a natureza e toda a sua biodiversidade 
autorreguladora. O controle é minimizado pela rotação de  cultu-
ras, nutrindo o solo com equilíbrio para desenvolver plantas sa-
dias, atraindo inimigos naturais como aranhas, joaninhas ou pás-
saros e ainda através de pastas, repelentes ou remédios naturais.
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Composto orgânico - mistura de resíduos naturais provenientes 
de diversas fontes, com a presença de carbono no processo de 
transformação em adubo.

Desbaste – é um tipo de poda necessária para diminuir o núme-
ro de plantas no canteiro para possibilitar o melhor desenvolvi-
mento das plantas mais sadias.

Estaqueamento – é o suporte para plantas trepadeiras.

Fotossíntese - processo realizado pelas plantas para a produção 
de energia necessária para a sua sobrevivência.

Húmus – excelente adubo e fertilizante orgânico proveniente da 
vermicompostagem com minhocas.

Plantas antagônicas - espécies de plantas que possuem subs-
tâncias que afastam ou inibem a ação de insetos.

Plantas armadilhas – plantas que possuem substâncias atrati-
vas para alguns insetos e são utilizadas como armadilhas para 
pragas.

Plantas companheiras - são plantas de espécies ou famílias que 
se complementam e se ajudam principalmente através de inte-
rações bioquímicas (alelopatia) e seus efeitos estimuladores ou 
inibidores.

Raleamento - prática de arrancar plantas indesejáveis ou subde-
senvolvidas para favorecer o desenvolvimento das mudas mais 
desenvolvidas ou plantas remanescentes.
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Rega – é molhar as plantas para solubilizar os nutrientes do solo, 
de forma que estes fiquem disponíveis para absorção. A irriga-
ção, de preferência, deve ser feita de manhã bem cedo.

Rotação de culturas – é saudável evitar o plantio sucessivo de 
uma mesma cultura ou plantas da mesma família, reduzindo a 
chance de aparecimento de doenças e aproveitando melhor os 
nutrientes do solo. Exemplo de sequência de cultivo: folha (espi-
nafre), raiz (cenoura), flor (couve-flor) e fruto (berinjela).

Substrato para plantas – é o meio onde as plantas buscam 
nutrientes e desenvolvem as suas raízes. A função principal do 
substrato nas culturas orgânicas é a permeabilidade (captação 
e retenção de água), fonte de nutrientes (orgânicos e minerais) e 
suporte para o desenvolvimento das raízes.

Sementeira – lugar onde as mudas são preparadas. Exigente de 
cuidados especiais, localização protegida da incidência direta do 
sol e da chuva e substrato livre de doenças, rico e nutritivo. Cui-
dar para não haver competição das ervas invasoras e seu solo ser 
arenoso para evitar encharcamento e ajudar no enraizamento.

Transplante – é a mudança da muda da sementeira para o can-
teiro e deve ser realizado somente quando a planta já possuir de 
quatro a oito folhas definitivas e bom enraizamento.



                                                                                                 49

Paisagismo Alimentar - A implantação de um conceito

ANEXO 1

Divisão das hortaliças por suas  
partes comestíveis

Raízes: rabanete, cenoura, batata doce.
Bulbos: cebola, alho, beterraba.
Folhas: couve, espinafre, alface, almeirão, chicória, repolho.
Frutos: tomate, pepino, berinjela, abóbora, jiló, pimentão, quiabo.
Flores: alcachofra, brócolis, couve-flor.
Ervas: salsa, cebolinha, orégano, coentro, hortelã, manjericão, 
alecrim.

Fonte: “Horta: Cultivo de Hortaliças” (PMSP/SVMA/Programa de Agricultura 
Urbana e Periurbana, 2006).
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ANEXO 2
Aspectos físicos, químicos e biológicos 
do solo

O aspecto físico se refere à sua textura e estrutura. A textu-
ra está relacionada com o tamanho dos grãos. A sua composição 
é uma mistura de areia, argila, matéria orgânica, água, ar e mi-
nerais em diversas quantidades e da forma como se organizam 
formam a estrutura do solo. Um solo bem estruturado é fofo e 
poroso permitindo a penetração da água, do ar, de pequenos 
animais e das raízes.

O aspecto químico está relacionado com os nutrientes ne-
cessários às plantas. Uma vez dissolvidos na água (solução) são 
absorvidos pelas raízes.

O aspecto biológico está relacionado com todos os orga-
nismos vivos (micros e macros) existentes no solo. São esses or-
ganismos que ajudam na estruturação do solo como principais 
agentes de transformação química dos nutrientes, tornando-os 
disponíveis e prontos para absorção pelas raízes.

Fonte: Pra Melhor Ambiental Projetos Ecológicos
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ANEXO 3
Classificação dos insumos indepen-
dentemente do sistema de produção
Biológicos: Compreendem produtos de origem animal ou vege-
tal. Exemplos: restos de culturas (palhas, ramos, folhas) ou ester-
cos usados como adubos, sementes e mudas, extratos de plantas 
(caldas à base de vegetais), fertilizantes orgânicos líquidos, adu-
bos verdes, microrganismos encontrados no ambiente natural, 
algas e outros produtos de origem marinha, resíduos industriais 
do abate de animais (sangue, pó de chifres, pelos, penas etc.).

Químicos ou Minerais: Compreendem tanto substâncias pro-
venientes de rochas quanto aquelas produzidas artificialmente 
pela indústria. São eles: termofosfatos, caldas bordalesa e sulfo-
cálcica, pós de rochas, micronutrientes, calcários (para calagem), 
agrotóxicos, fertilizantes altamente solúveis (usados na agricul-
tura convencional), fertilizantes de baixa solubilidade (aceitos 
pelas correntes agroecológicas).

Mecânicos: Compreendem máquinas e equipamentos agríco-
las. Exemplos: tratores e seus implementos (arados, adubadoras, 
roçadoras, pulverizadores etc.), armadilhas para insetos, plásti-
cos para cobertura de canteiros, equipamento de irrigação etc.

Fonte: Pra Melhor Ambiental Projetos Ecológicos
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ANEXO 4

Minhocário urbano
O minhocário urbano produz húmus de qualidade acele-

rando a compostagem das podas do quintal, das folhas caídas, e 
dos resíduos orgânicos descartados na cozinha. E ainda, se usa-
do em larga escala, economiza um grande percentual da verba 
municipal destinada à coleta do lixo e ainda prolonga a vida útil 
dos aterros sanitários.

O minhocário urbano deve ser usado na educação am-
biental, sensibilizando e mobilizando um número crescente de 
cidadãos às práticas de sustentabilidade, consumo consciente 
e redução do desperdício. A partir desta ferramenta, é possível 
uma maior reflexão sobre nossos hábitos de consumo atuais, a 
quantidade de lixo produzido diariamente e como com ações 
simples no cotidiano a sociedade se torna mais sustentável.

A montagem padrão de um minhocário é simples: ele con-
siste de três caixas empilhadas e uma tampa. Na caixa debaixo 
é opcional instalar uma torneirinha de filtro. A caixa do meio e a 
de cima devem ter furos (broca 6) em sua bases e a tampa deve 
ter alguns furos (broca 2 ou menor) suficientes para o ar circular.

A caixa debaixo serve para recolher o chorume, que pode 
ser usado como adubo líquido na proporção de 10:1, duas aplica-
ções por ano (no início da primavera e do verão). Para o excesso de 
produção deste fertilizante, a nossa sugestão é que seja usa 
do nas árvores das praças e calçadas da cidade.

O processo de vermicompostagem se inicia colocando na 
caixa de cima um pouco de terra ou húmus, em seguida uma 
quantidade de resíduo orgânico e matéria seca, na proporção de 
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2:1 (duas partes de material seco para uma parte de material or-
gânico). Quando a caixa de cima estiver cheia, muda-se a posição 
da de cima para o meio e recomeça a colocação dos resíduos. O 
minhocário funcionando não é mais necessário colocar terra no 
fundo da caixa de cima. Normalmente, de 45 a 55 dias o material 
já está composto e pode ser usado, liberando a caixa para reini-
cio do ciclo. O sistema se inicia com três caixas, mas podem ser 
empilhadas mais caixas de acordo com a necessidade, as debai-
xo em processo de compostagem e a de cima recebendo os re-
síduos. Se for necessário para ajudar a aeração o composto pode 
ser remexido a cada quinze dias.

O que pode ser compostado: restos e cascas de frutas e 
vegetais, cascas de ovos, pó e filtro de café (papel), saquinhos 
de chá usados, papelão, caixas de ovos, flores, ervas daninhas, 
podas de jardins e de árvores (folhas, galhos, gravetos e ramos).

O que não deve ser compostado no minhocário: as frutas 
cítricas (morango, kiwi, abacaxi, laranja) se suas cascas não esti-
verem muito bem secas (curtidas por pelo menos quatro dias ao 
relento), alimentos preparados que contenham gordura, carnes 
e derivados de leite, plástico, papel brilhante de revistas, fezes de 
animais e fraldas descartáveis.

Se tiver cheiro ou aparecer mosquitinhos (drosófilas) so-
brevoando o sistema a relação de carbono com o nitrogênio 
deve ser balanceada. Abra a caixa e verifique se estiver muito 
úmido, acrescente material seco e vice-versa. A cada trinta dias 
(opcional) é possível adicionar cinzas de madeira ou cal para con-
trolar a acidez.

Fonte: Pra Melhor Ambiental Projetos Ecológicos
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ANEXO 5
Tabela das Plantas Companheiras e 
Antagônicas

ABÓBORA
companheiras: milho, vagem, acelga, chicória e amendoim
antagônicas: batata e legumes tuberosos.

ALFACE
companheiras: cenoura, rabanete, morango, pepino, alho-por-
ró. antagônicas: salsa, girassol.

ACELGA
companheira: vagem.

ALHO E CEBOLA
companheiras: alface, beterraba, morango, camomila, tomate, 
couve. 
antagônicas: ervilha, feijão.

AMENDOIM
companheira: abóbora.

BATATA
companheiras: feijão, milho, repolho, tagetes, berinjela, alho, 
ervilha, couve.
antagônicas: abóbora, pepino, girassol, tomate, abobrinha.
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BERINJELA
companheiras: feijão, vagem.

BETERRABA
companheiras: cebola, alface, nabo, couve, vagem.
antagônicas: feijão-trepador.

CEBOLINHA
companheiras: cenoura, couve.
antagônicas: ervilha, feijão.

CENOURA
companheiras: ervilha, alface, manjerona, feijão, cebola, ceboli-
nha, rabanete, alecrim, tomate.
antagônica: endro. 

CHICÓRIA
companheiras: rúcula, vagem, rabanete.

ERVILHA
companheiras: cenoura, nabo, rabanete, pepino, milho, feijão, 
abóbora, ervas aromáticas.
antagônicas: cebola, alho, batata, gladíolos.

ESPINAFRE
companheiras: morango, feijão, beterraba, couve-flor.

REPOLHO, COUVE, BRÓCOLIS, COUVE-FLOR (Família Brassi-
caceae).
companheiras: plantas aromáticas, batata, aipo, beterraba, 
cebola, alface.
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antagônicas: morango, tomate, feijão-trepador, manjerona.

FEIJÃO-TREPADOR
companheiras: milho, abóbora, rúcula, chicória, acelga, rabane-
te.
antagônicas: cebola, beterraba, girassol.

MILHO
companheiras: batata, ervilha, feijão, pepino, abóbora, melão, 
melancia, trigo, girassol, rúcula, nabo, rabanete, quiabo, mostar-
da, serralha.
antagônicas: gladíolos.

MORANGO
companheiras: espinafre, alface, tomate, feijão-branco.
antagônicas: repolho, couve, funcho.

MOSTARDA
companheira: milho.

NABO
companheiras: ervilha, feijão, alecrim, hortelã, milho.
antagônica: tomate.

PEPINO
companheiras: girassol, feijão, milho, ervilha, rabanete, alface.
antagônicas: batata e ervas aromáticas.

QUIABO
companheira: milho.
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RABANETE
companheiras: alface, ervilha, pepino, agrião, cenoura, espina-
fre, milho, vagem, chicória.
antagônica: acelga.

RÚCULA
companheiras: chicória, vagem, milho, alface.
antagônica: salsa.

SALSA
companheiras: tomate, aspargo, roseiras.
antagônicas: alface, rúcula.

SERRALHA
companheiras: tomate, cebola, milho.

SALSÃO (AIPO)
companheiras: alho-porró, tomate, couve-flor, repolho, couve.

TOMATE
companheiras: cebola, cebolinha, salsa, tagetes, cenoura, serralha.
antagônicas: batata, repolho, pepino, feijão.

Fonte: “Horta: Cultivo de Hortaliças” (PMSP/SVMA/Programa de Agricultura 
Urbana e Periurbana, 2006).
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ANEXO 6
Receitas para o controle natural de 
pragas
Fumo-Sabão-Querosene
Contra: ácaros, cochonilhas, pulgões, fumagina etc.

Despedaçar 5 cm de fumo-de-corda em ¼ de litro de água e dei-
xar por 72 horas. Coar e acrescentar 10 litros de água, mais 3 co-
lheres de sabão em pó biodegradável. Aquecer a mistura e adi-
cionar 2 colheres de querosene para cada litro de solução. Deixar 
esfriar e pulverizar a cada 5 dias.

ATENÇÃO: Nunca colocar o querosene com o fogo acesso.

Arruda
Faça chá com as folhas de arruda picadas, coar e pulverizar sobre os 
insetos durante 5 dias.

Chá de folha de fumo com sabão
Pique as folhas, acrescente sabão e água, ferva, deixe esfriar e pul-
verize a cada 5 dias.

ATENÇÃO: Produtos à base de nicotina: volatizam em 24 horas; 
são tóxicos se ingeridos e em contato com os olhos e com a 
pele; usar sempre um pedaço de pau ou uma colher para me-
xer a solução.
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Contra lesmas 

 Corte o fundo de uma garrafa plástica e enterre-o como se fosse 
uma vasilha deixando uma borda de 2 cm. Coloque um pouco 
de cerveja no recipiente no final da tarde. No outro dia cedo re-
colha as lesmas.

Fonte: “Horta na Escola”/Projeto Campo Cidade (Secretaria Agricultura Abas-
tecimento/Gov. Est. SP/1995)




