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Apresentação
Esta cartilha é direcionada a produtores interessados em produzir alimentos tanto em larga como em pequena escala, para
comercialização ou para produção do seu próprio alimento,
levando em consideração as boas práticas da agricultura e técnicas agroecológicas, resultando em alimentos de qualidade e
baixo impacto ambiental.
O objetivo dessa publicação também é incentivar todos
aqueles que desejam colocar as mãos na terra e respeitam a natureza, a produzir o próprio alimento, temperos e remédios.
Todo o conhecimento encontrado nesse trabalho é resultado
de estudos cientícos, teóricos e práticos, assim como, de
conhecimentos tradicionais de agricultores que foram adquiridos em conversas e convivências.
Esperamos que este trabalho possa ser útil e auxiliar na
transformação de pessoas que buscam novos hábitos, uma alimentação mais saudável e um mundo melhor.
Os calendários e culturas utilizadas aqui foram elaborados
para a produção do sudeste brasileiro, mas os conceitos e técnicas podem se utilizados em outras regiões.

Introdução
Cada planta possui associações com diferentes fungos e bactérias na região da raiz, em uma relação de mutualismo vantajoso conhecido como simbiose. Onde a planta produz açucares e
ácidos orgânicos que são excretados pelas raízes e absorvidos
pelos microorganismos favorecendo seu desenvolvimento. Em
troca, auxiliam as plantas a assimilar e absorver água e nutrientes especícos, com mais eciência e na comunicação entre
outras plantas e seres vivos.
Essa comunicação é conhecida como alelopatia,
podendo ser simpáticas, antipáticas e/ou neutras em relação
aos outros seres vivos. As plantas liberam substâncias que
podem ser ácidos orgânicos, alcoóis, taninos, saponinas, aldeídos alifáticos, fenóis, avonas e outros (RODRIGUES et al.,
1992). E muitas dessas substâncias servem para a defesa das
plantas contra insetos e doenças (BORYS, 1968), para atrair
insetos benécos denominados inimigos naturais (SUSZKIW,
1998) ou também para favorecer o desenvolvimento de culturas de interesse econômico.

Por isso, que em um ambiente com alta variedade de
plantas é possível encontrar um solo vivo, com grande variedade de microorganismos, insetos polinizadores e predadores
até mesmo animais maiores que se alimentam desses insetos.
Tornando um ambiente com um ciclo ecológico equilibrado,
sem a necessidade da utilização de insumos químicos externos
para controle de invasores agressivos e nutrição do solo. Tornando uma agricultura mais sustentável e menos violenta ao
meio ambiente.
Segundo Primavesi (2017) no Manual do Solo Vivo, a agricultura sustentável não vê fatores isolados, mas sempre considerando o inteiro da natureza: os sistemas naturais, os ciclos vitais
e a humanidade dentro deste sistema. E que um ambiente equilibrado produz plantas com alto valor biológico e que uma planta
sadia e em pleno vigor não é atacada por doenças e pragas.
Assim, o alimento de alto valor biológico é a base para uma vida
com saúde, prometendo bem-estar para todos com bem menos
volume ingerido. Solo sadio, planta sadia e ser humano sadio.

Escolha
da área
Para ter plantas saudáveis e com boa produtividade é preciso
escolher o melhor lugar para a horta ser plantada.
A maioria das hortaliças e temperos precisa de boa insolação, em média de 4-5 horas de sol por dia, disponibilidade de
água e livre de ventos fortes, a falta de água e a presença de
ventos fortes e contínuos, tendem a prejudicar a produtividade.
Por esses motivos, temos que procurar um local onde tenha sol
direto em boa parte do dia, disponibilidade próxima de água
para irrigação e que não tenha ventos fortes.
Para escolher os formatos ou locais da horta, devemos usar a
criatividade e a disponibilidade de material e espaço. Podemos
utilizar caixas e garrafas pet para produzir em pequenos espaços
como apartamentos, em locais com maiores espaços, podem
criar formas de mandalas ou qualquer forma geométrica, assim
como sugerido nas guras.

Figura 1: Horta em caixas de madeira
Fonte: simplesdecoracao.com.br

Figura 2: Horta na varand de um apartamento.
Fonte: homesteadbackyard.com

Figura 3: Horta vertical
Fonte: comotratardeorquideas.com

Figura 4: Horta em mandalas
Fonte: jardimdomundo.com

Figura 5: Horta em blocos de concreto
Fonte: casaspossiveis.blogspot.com.br

Análise
de solo
Antes do plantio, principalmente em cultivos comerciais, é
muito importante realizar a análise de solo em locais que já possuem solo. Os resultados dessa análise indicarão os nutrientes
encontrados, a acidez e se possui algum elemento tóxico. A
partir dos resultados da análise, se necessário, pode-se realizar a
adubação e controle da acidez para adequar o solo com as
necessidades das plantas que se deseja plantar. Se a horta for
feita em vasos com composto orgânico, a chamada “terra vegetal”, não há a necessidade de realizar a análise de solo.
Para realizar essa análise é necessário levar a um laboratório
de solos, 500 g (gura 10) de amostra composta do solo de onde
será feita a horta. Uma amostra composta é feita de 5 a 15 amostras simples de 0 a 20 centímetros de profundidade bem misturados.
Os procedimentos de coleta e envio das amostras ao laboratório, apresentados nas guras abaixo, estão no aplicativo Coleta de
Solo, disponível para smartphone pelo endereço
http://app.vc/cdspa. O aplicativo foi desenvolvido por alunos do
curso de Engenharia Agronômica da Unicep, sob a orientação do

professor de química agrícola da instituição, Luis Roberto Paschoal.
Outros dois aplicativos estão disponíveis para utilização de
produtores e engenheiros agrônomos: coleta de folhas,
http://app.vc/coleta_foliar e do Laboratório de Análises e Fertilidade de solo: http://app.vc/lfas.

Figura 6A: Horta em blocos de concreto

Figura 6B: Caminhamento em zigui-zague
para coleta de amostras

Figura 7: Materiais necessários

Figura 8: Coleta do solo

Figura 9: coleta de amostras simples

Figura 10: amostra composta de 500g
que será levada ao laboratório.

Escolha
das culturas
Antes de escolher as culturas que irão ser plantadas é muito
importante observar alguns detalhes que determinarão o
sucesso da horta.
Primeiramente é necessário observar a disponibilidade do
espaço que se tem para plantar, se for pequeno, dê preferência
para temperos e hortaliças de pequeno porte, como por exemplo, rúcula, alface, orégano, tomilho e etc.
Se o espaço for maior, podem-se escolher culturas de maior
porte como beterraba, milho, batata, mandioca, também temperos e hortaliças de pequeno porte.
Em seguida deve-se conhecer o clima e a nutrição do solo.
Cada planta possui suas exigências climáticas e nutricionais e se
for plantada em uma estação do ano não favorável ou com
necessidades nutricionais abaixo do exigido, a planta terá diculdades de se desenvolver e não irá atingir boa produtividade
nem valor biológico ideal.
A tabela abaixo, publicada pelo IBS – Instituto BioSistêmico
mostra resumidamente a melhor época do ano para plantar
algumas culturas na região sudeste do país:

Tabela 1: Calendário de Plantio e Escolha de Hortaliças.
Fonte: biosistemico.org.br

Consorciamento
de culturas
O cultivo consorciado é utilizado há tempos, principalmente
por pequenos agricultores com o objeto de obter o máximo aproveitamento do local disponível.
Para escolher as culturas do consórcio é preciso planejar bem
o espaço, o clima e o objetivo da produção. É importante não
escolher culturas que competem por nutrientes, luz, água ou
espaço. Por isso, temos que consorciar culturas com raízes profundas e largas com culturas de raízes rasas, ou também culturas
altas com culturas menores que exigem menos necessidade de
luz, assim como demonstrado nas Figuras a seguir e na tabela 2
onde mostra a anidade de algumas espécies.
O consorciamento de plantas compatíveis também ajuda na
biodiversidade, que favorece um habitat equilibrado para vários
insetos e microrganismos no solo e até mesmo pássaros, o que
favorecem o controle de pragas e doenças de plantas que
podem prejudicar a produção.

Figura 11: Consórcio de Mandioca. Milho e Feijão.

Figura 12: Consórcio rúcula, alface, brócolis, couve,
cenoura, beterraba e salsinha/cebolinha.

Figura 13: Consórcio alface, rúcula, beterraba e couve

Figura 14: Consórcio rúcula, alface, brócolis e couve

Figura 15A: consórcio
alface e rúcula

Figura 15B: Consórcio Manjericão,
cebolinha, hortelã e orégano

Figura 16: Consórcio de plantas aromáticas

Cultura
Abóbora

Consócios Favoráveis
Alface, Feijão, Manjericão, Melão, Milho

Acelga

Cebola, Cenoura, Couve, Feijão

Aipo

Alface, Alho-Francê, Couve, Feijão

Alface

Abóbora, Beterraba, Cebola, Cenoura, Couve, Couve-Flor, Ervilha,
Feijão, Morango, Pepino, Rabanete, Repolho, Tomate

Alho

Alface, Beterraba, Cenoura, Couve, Morango, Pepino,Tomate

AlhoFrancês

Aipo, Alface, Batata, Beterraba, Cebola, Cenoura, Couve, Espinafre,
Tomate

Batata

Ervilha, Espinafre, Feijão, Rabanete, Repolho

Beringela

Ervilha, Feijão, Pimenta, Salsa, Tomate, Tomilho

Beterraba

Alface, Alho, Cebola, Couve, Morango, Pepino, Rabanete, Repolho

Brócolis

Alecrim, Salsa, Sálvia, Tomate

Cebola

Alface, Beterraba, Camomila, Cenoura, Erva-Doce, Morango, Pepino,
Tomate

Cenoura

Acelga, Alecrim, Alface, Alho, Cebola, Cebolinha, Ervilha, Espinafre,
Rabanete, Sálvia, Tomate

Couve

Acelga, Alecrim, Alface, Batata, Beterraba, Ervilha, Espinafre, Feijão

Couve-Flor

Batata, Camomila, Cebola, Feijão, Hortelã, Rabanete, Sálvia

Ervilha

Aipo, Alface, Batata, Cenoura, Couve, Feijão, Milho, Nabo, Pepino,
Rabanete, Repolho

Espargo

Alcachofra, Alho-Francê, Ervilha, Manjericão, Salsa, Tomate

Espinafre

Aipo, Alface, Alho -Francê, Batata, Beterraba, Couve, Feijão, Milho,
Morango, Nabo, Rabanete, Repolho, Tomate

Feijão

Acelga, Alface, Alho, Batata, Beterraba, Cenoura, Couve, Espinafre,
Milho, Morango, Nabo, Pepino, Rabanete,Tomate

Manjericão

Espargo, Feijão, Pepino, Repolho, Tomate

Milho

Abóbora, Alface, Ervilha, Feijão, Pepino, Tomate

Morango

Alface, Alho, Beterraba, Cebola, Couve, Espinafre, Feijão, Rabanete,
Tomilho

Nabo

Acelga, Alecrim, Alface, Ervilha, Espinafre, Feijão, Hortelã

Pepino

Alface, Beterraba, Cebola, Ervilha, Feijão, Girassol, Milho, Repolho,
Salsa

Pimentão

Cebola, Cenoura, Salsa, Tomate

Rabanete

Acelga, Agrião, Alface, Alho, Cenoura, Couve, Ervilha, Espinafre,
Feijão, Morango, Salsa, Tomate

Tomate

Alface, Alho, Cebola, Cebolinha, Cenoura, Couve -Flor, Espinafre,
Feijão, Manjericão, Milho, Rabanete, Salsa

Tabela 2: Consórcios Favoráveis
Adaptado Fonte: hortabiologica.com/2012/12/consociacao-culturas

Calendário de
escalonamento
Antes de iniciar o calendário de escalonamento, é preciso
conhecer bem as culturas que irão ser utilizadas para produção
em um sistema de consorciamento. Conhecimentos técnicos
como época de plantio, tempo de desenvolvimento, espaçamento necessário, técnica de semeadura e a siologia das plantas, auxiliam no planejamento e sucesso do cultivo.
Como exemplo para produção de um calendário escalonado
será utilizadas as culturas do alface, rúcula, couve e beterraba.
Época

Início da

deplan o

colheita

(Mês)

(Semanas)

(m x m)

Alface Crespa

Ano todo

6-7

0,30 x 0,30

Muda

Beterraba Early w.

Ano todo

8-9

0,25 x 0,12

Semente

Couve Manteiga

Ano todo

10 - 11

1,0 x 0,50

Muda

Rúcula

Mar - Agos

5-6

0,15 x 0,10

Muda

Cultura

Espaçamento

Técnica de semeadura

Tabela 3: Desenvolvimento de culturas de acordo com época de
plantio (mês); início da colheita (Semanas); espaçamento entre plantas
e entre ruas (m x m) e técnica de semeadura.

Para facilitar no escalonamento de plantio e colheita, é
necessário dividir a área de cultivo em módulos que serão trabalhados semanalmente. Na primeira semana será feito o plantio
de alface, beterraba rúcula e couve no módulo 01. Já na segunda
semana serão plantadas as mesmas culturas ou culturas diferentes no módulo 02 e assim, consecutivamente em quantos
módulos for preciso para o tamanho da área que será plantada.
A quantidade de mudas ou sementes plantadas é a mesma que
se desejar colher por semana.
A partir da semana de plantio e conhecimento prévio de
desenvolvimento de cada cultura, é preciso somente ir completando o calendário conforme a data de colheita ou replantio de
cada cultura em cada módulo.
Semana
01
Semana
02
Semana 03
Semana 04
Semana 05
Semana 06
Semana 07
Semana 08
Semana 09
Semana 10
Semana 11
Semana 12

Módulo 01

Módulo 02

Módulo 03

Módulo 04

Módulo 05

Módulo 06

Pa , Pb, Pr, Pc

-

-

-

-

-

-

Pa , Pb, Pr, Pc

-

-

-

-

-

-

Pa , Pb, Pr, Pc

-

-

-

-

-

-

Pa , Pb, Pr, Pc

-

-

Cr

-

-

-

Pa , Pb, Pr, Pc

-

Pr

Cr

-

-

-

Pa , Pb, Pr, Pc

Ca

Pr

Cr

-

-

-

Pa , Cb

Ca

Pr

Cr

-

-

Pb

Pa , Cb

Ca

Pr

Cr

-

Cr

Pb

Pa , Cb

Ca,

Pr

Cr

Pr, Cc

Cr

Pb

Pa , Cb

Ca

Pr

Cc

Pr, Cc

Cr

Pb

Pa , Cb

Ca

Tabela 4: Calendário de escalonamento de produção. Plantio alface (Pa),
Plantio beterraba (Pb), Plantio rúcula (Pr), Plantio couve (Pc).
Colheita alface (Ca), Colheita Beterraba (Cb), Colheita rúcula (Cr)
e Colheita couve (Cc).

Adubação
verde
A adubação verde é uma técnica de se utilizar plantas leguminosas, gramíneas e alguns arbustos em consorciamento com
culturas de interesse. Essa técnica é muito importante, pois
ajuda a melhorar o solo nas características físicas, químicas e biológicas.
Os adubos verdes são plantas, que em sua grande maioria,
possuem uma associação com bactérias assimiladoras de nitrogênio presente no ar e ajudam as plantas a absorverem melhor a
água e os nutrientes do solo. O nitrogênio é um dos nutrientes
mais importantes e essenciais para os vegetais, pois é responsável pelo crescimento e formação de novas folhas.
Essa técnica consiste no plantio das leguminosas e antes da
oração, que ocorre aproximadamente 90 dias após o plantio, é
feito uma poda drástica ou total da planta, que é depositada e
incorporada no solo, para que toda a matéria orgânica forneça
nitrogênio durante toda a fase vegetativa da cultura e outros
nutrientes sejam decompostos no solo para que as culturas de
interesse absorvam esses nutrientes.

A incorporação deve ser feita antes do orescimento, pois
essa é a fase de desenvolvimento da cultura de maior concentração de nutrientes na planta.
Os adubos verdes devem ser escolhidos pela estação do ano
que será feito o plantio, sendo divididos em espécies de primavera/verão e outono/inverno como é mostrado na tabela 5 e 6.

Primavera verão
Nome popular
Família Botânica
Crotalária Juncea
Leguminosa
Crotalária spectabilis
Leguminosa
Feijão -de-Porco
Leguminosa
Girassol
Composta
Guandu
Leguminosa
Lablabe
Leguminosa
Milheto
Gramínea
Milho
Gramínea
Mucuna-anã
Leguminosa
Mucuna-preta
Leguminosa
Mucuna-cinza
Leguminosa
Sorgo
Gramínea
Tabela 5: Adubos Verdes de Primavera/Verão

Outono Inverno
Nome popular
Família Botânica
Aveia Branca
Gramínea
Aveia Preta
Gramínea
Azevém
Gramínea
Centeio
Gramínea
Ervilhaca
Leguminosa
Nabo forrageiro
Gramínea
Tremoço Branco
Leguminosa
Trigo
Gramínea
Tabela 06: Especies de adubo verde outono/inverno

Figura 17: Espécies de adubos verdes.

Figura 18: Adubos verdes
picotados e prontos para ser
utilizados como cobertura.

Cobertura
do solo
Quando o solo da horta está exposto, ele pode sofrer alguns
problemas que podem prejudicar a produtividade, como por
exemplo, a lixiviação dos nutrientes, erosão supercial do solo,
evaporação rápida da água e aparecimento de plantas espontâneas. Para evitar esses problemas podemos cobrir o solo.
Essa técnica pode ser utilizada de várias formas utilizando
cobertura vegetal, seca ou muching.
A cobertura vegetal (Figura 19) é o preenchimento dos
espaços onde o solo está exposto com plantas de cobertura, que
podem ser os adubos verdes ou alguma cultura arbustiva, como
por exemplo, Crotalária Juncea, Guandu, Milheto, Mucunapreta, Ervilhaca, Nabo forrageiro e etc.
A cobertura seca é a utilização de folhas secas, palhas e até
gravetos para cobrir os espaços (Figura 20 e 21).
Já o muching, é a técnica de cobrir o solo com um plástico
preto e abrir buracos somente onde se deseja plantar (Figura 22).

Figura 19: Cobertura vegetal com adubos
verdes em sistemas agroorestais.

Figura 20: Cobertura feita com folhas
e caules de bananeira.
Figura 21: Cobertura
seca feita com capim.

Figura 22:
Muching com lona preta.

Insetos
benéficos
Geralmente os insetos são considerados um problema para as
hortas, mas muitos desses insetos, não são o problema e sim a
solução para o problema.
Os insetos, em sua maioria, são polinizadores das culturas
que estão sendo cultivadas e que são fundamentais para dispersão de polens e formação dos frutos. Os insetos polinizadores
mais importantes na agricultura são as abelhas (23), mamangaba
(24), besouros (25) e até mesmo as borboletas e mariposas (26).
Outro grupo de insetos muito importantes na agricultura
são os insetos predadores. Esses insetos normalmente se alimentam de insetos menores, como por exemplo, as famosas joaninhas (27) que se alimentam de pulgões, um inseto praga
muito comum em cultivos de folhas como alface e couve. E
também os percevejos (28) que se alimentam de lagartas prejudiciais a varias culturas.
Os insetos também são muito importantes na ciclagem de
nutrientes, trabalhando na decomposição de matéria orgânica.
Como exemplo, as tesourinhas (29) e os besouros, que se alimentam de folhas e frutos velhos e ajudam acelerando o processo
de decomposição.

Por esses motivos é muito importante garantir uma grande
biodiversidade de insetos na horta ajudando a equilibrar o ambiente. Para atrair os insetos é preciso consorciar na horta
algumas plantas atrativas, por exemplo, lavanda, manjericão,
girassol, tomilho, hortelã, salvia, capuchinha e até mesmo
ores ornamentais.

Figura 23: Abelha

Figura 24: Mamangaba

Figura 25: Besouro

Figura 26: Mariposa

Figura 27: Joaninha

Figura 28: Percevejo

Figura 29: Tesourinha

Reprodução
de sementes
crioulas
Sementes crioulas são sementes não comerciais que vem
sendo multiplicadas por agricultores ao longo dos anos. O produtor planta e colhe suas próprias sementes proporcionando
dessa maneira a adaptação dessa cultura ao ambiente onde é produzida, além de possibilitar que ocorra a seleção natural nesses
genótipos.
Porque produzir sementes crioulas?
• Pela autonomia de produzir as próprias sementes.
• Ter sementes e plantas adaptadas as condições locais.
• Para preservar e incentivar a diversidade das culturas.
• Criar um sistema de produção agroecológico, da produção da semente até a colheita.
• Para fortalecer as feiras de trocas de sementes.

Como reproduzir sementes crioulas e se tornar um guardião
de sementes?
Primeiro deve-se escolher algumas plantas da horta que não
vão ser consumidas ou comercializadas e essas ganharão a função
de produtoras de semente.
As plantas escolhidas para serem produtoras de sementes,
devem ser as mais vigorosas e que apresentem as principais características desejadas para aquela propriedade ou região.
Depois de colhidas, as sementes, devem ser replantadas para
produzir mais sementes com as características desejadas e xar as
características desejadas. Quanto mais vezes forem repetidas esse
processo, maior será a disponibilidade de sementes e mais plantas
adaptadas terão os produtores.

Figura 30: Sementes de mamona.

Figura 31: Sementes de milho crioulo

Figura 32: Variedades milho crioulo

Composteiras
A compostagem é uma excelente alternativa para reciclar o
lixo orgânico doméstico e gerar adubo para a horta e demais
plantas em pouco tempo, sem sujeira, sem cheiro ruim e ainda ajudando o meio ambiente.
Basicamente a composteira serve para decompor matéria
orgânica que pode ser: Restos de alimentos, cascas de frutas,
legumes e vegetais, pó de café, sachê de chá, cascas de ovos,
estercos, etc. É recomendado evitar alimentos ácidos como casca
de laranja, limão e cebola e também restos de carne e ossos de animais. Que além de demorar a se decompor, podem acidicar o
composto.
Depois da decomposição, tem-se dois tipos de produtos: O
composto orgânico que é a parte sólida e pode ser colocada ao
redor das plantas e o biofertilizante que é o liquido que ca no
fundo da composteira que pode ser diluído 20ml em 2litros de
água para irrigar as plantas. Esses dois produtos são muito ricos
em nutrientes e ajudam na adubação da horta.

Existem vários modelos de composteira, sendo o mais comum
o que utiliza 3 baldes. Nos dois primeiros baldes você deve fazer
alguns furos na parte de baixo e deixar um sobre o outro, nesses
baldes deve-se colocar uma camada de matéria orgânica e uma
camada de um material seco, que pode utilizar serragem, folhas
secas, palha e etc. Esse material seco serve para não deixar que
apareçam moscas, fungos e evita a ocorrência de cheiro ruim. O
terceiro balde, não deve ser furado embaixo, pois vai armazenar o
biofertilizante.
Após encher os dois primeiros baldes, eles devem ser fechados
e deixados na sombra por mais ou menos 3 meses. Para auxiliar na
decomposição, pode-se adicionar minhocas do tipo Californianas.
Esse tipo de minhoca se alimenta de matéria orgânica e a transformam em húmus, que ajudam a enriquecer o composto.

Figura 33: Compostagem de resíduos caseiro

Figura 34: compostagem com bagaço
de cana e esterco bovino.

Figura 35: compostagem com esterco
bovino e casca de café.

Figura 36: Minhocas californianas na composteira.

Figura 37: Biofertilizante produzido pela
decomposição na composteira.

“CULTIVAR A SUA PRÓPRIA
COMIDA É COMO IMPRIMIR
SEU PRÓPRIO DINHEIRO”
R. Finley

“Através de uma horta você enriquece sua
alimentação, aumenta a variedade de sabores,
aprende a cuidar das plantas, protege e embeleza o
meio ambiente, melhora a saúde e o bem-estar,
entre outras coisas positivas que surgem ao longo
do processo. Com uma pequena horta é possível ter
saladas, verduras, legumes, temperos fresquinhos e
de ótima qualidade o ano todo, com facilidade,
além de baixo custo.”
Bruna F. Franquini

“As hortas alem de produzir alimentos tem função
de proporcionar uma conexão do ser humano com o
meio ambiente, através dos 5 sentidos (visão, tato,
audição, paladar e olfato) utilizando das plantas para
proporcionar uma maior sensibilidade. Além disso é
o lugar onde se pode agrupar uma enorme variedade
de plantas independendo se são plantas
ornamentais, hortaliças e/ou ervas medicinais
.Quanto maior a variedade mais sensações serão
experimentadas por meio dos visitantes.”
Sara M. França
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