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A presente cartilha é a sistematização das atividades teórico-práticas realizadas a partir do
Projeto de Extensão Universitária “Agricultura urbana agroecológica na promoção da
educação socioambiental e soberania alimentar” aprovado no âmbito da Pró-Reitoria
de Extensão de Cultura da Universidade Federal de Goiás - UFG. O projeto foi desenvolvido
no Colégio Estadual Prof. Vandy de Castro Carneiro, localizado no Jardim Novo Mundo, zona
leste da cidade de Goiânia, com estudantes do Ensino Fundamental II.

O projeto foi desenvolvido durante 12 meses e teve a participação de pesquisadores,
professores e estudantes da UFG, bem como todo o corpo escolar do referido Colégio. O
projeto de extensão realizou atividades contínuas de minicursos e rodas de conversa sobre
a temática da agricultura de base familiar camponesa, agricultura urbana, justiça social,
agroecologia e soberania alimentar. Em conjunto, foram desenvolvidas atividades que
contaram com um trabalho de campo à uma experiência agroecológica na UFG, além de
atividades práticas de compostagem e plantios, para a construção de uma horta escolar,
construída pelas mãos dos próprios alunos participantes.

Buscou-se a construção de um olhar crítico da paisagem, especialmente do lugar vivido, de
maneira que os sujeitos sociais pudessem se entender e se colocar como agentes de
transformação local, estimulando o protagonismo social. A educação e a comunicação 
popular devem dar ao povo autonomia para pensar e estabelecer sua consciência como
expressão de sua relação com o mundo. Essa cartilha oferece elementos e mecanismos
para discussão, verticalização e uso de práticas associadas a agricultura urbana
agroecológica, pois se considera uma forma de promoção da cidadania, que passa
necessariamente pelo direito à comida, tanto no acesso a alimentos saudáveis, como na
consciência do consumo responsável. 

Entende-se a produção de   alimentos de forma agroecológica como um processo de
transição,  um caminho  para reduzir os efeitos dos agrotóxicos e do agronegócio, no que
diz respeito as consequências socioambientais. Portanto, na interface entre meio ambiente
e pessoas saudáveis, está a construção de um outro paradigma de produção e consumo 
de alimentos. 

Assim, essa cartilha é dedicada a todos e todas que acreditam na importância de se
produzir e consumir alimentos saudáveis, bem como na emergência de se pensar o
ambiente urbano mais verde, habitável e acessível a todos os sujeitos. O intuito é que a
agricultura urbana agroecológica se multiplique. 

Vamos juntos?

apresentação
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Em torno de 12.000 A.C. começaram a surgir as primeiras formas  de
agricultura (reservar sementes e realizar plantios) e pecuária  (domesticar
animais), junto com a formação das primeiras aldeias agrícolas. Nesse
período, o uso do fogo e de algumas ferramentas,  assim como do esterco
animal, passaram a fazer parte do cotidiano do que foram as primeiras
cidades. Estas sempre estiveram localizadas próximo aos cursos d’água.
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Durante milhões de anos, o ser humano se alimentou por
meio  da caça, pesca e coleta de frutos e raízes. Havia povos
nômades que andavam de lugar em lugar em busca das
melhores condições: rio, clima, alimento disponível para
caça e coleta.

Para começar, vamos fazer um breve histórico.
Você conhece a história da Agricultura no  Mundo?



Esses pequenos aglomerados foram
se ampliando e  desenvolvendo uma
série de tecnologias que garantiram a  
constituição de grandes civilizações.
Um exemplo disso  são os Incas, você
conhece a história deste povo?

Por volta de 1450, o povo  Inca
formou uma grande  civilização,
também chamada "cidade perdida
dos Incas": Machu Picchu, localizada
no Peru, país pertencente à América
do Sul. Eles desenvolveram diversas
técnicas agrícolas que  aprimoraram
a produção de  alimentos.

Um exemplo são as curvas de nível. Esta
técnica ajuda a reter os elementos vivos do
solo, evitando que ele seja carregado pelas
águas da chuva e permitindo a intensificação
da produção. Os principais alimentos
cultivados eram a batata, o milho, pimentas,
algodão, tomate, amendoim, mandioca e
quinoa.

Você sabia que o milho é originário da América Latina?
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Com a chegada dos portugueses ao Brasil, este  modo tradicional de cultivo de
alimentos foi substituído pelas Plantations. As Plantations, ou monocultivos,
substituíram as florestas  brasileiras e o modo de produzir alimentos do povos
tradicionais  que aqui viviam. Este modelo de produção foi ancorado na força
de trabalho escravo, inicialmente indígena e posteriormente africana, que foi
progressivamente sendo incorporada.

No Brasil,  as  populações originárias, posteriormente denominadas pelos
portugueses de "indígenas", que viviam no litoral, alimentavam-se basicamente
de peixes e crustáceos, abundantes na costa  brasileira. A mandioca e o
milho, alimentos típicos, eram  cultivados no meio da floresta, que possuem
os solos mais  férteis, conforme veremos logo mais.

O milho é componente  essencial de
grande parte da  culinária indígena em
todo o  continente Americano. Sempre  
foi cultivado em diversas espécies,
variando em formato,  cor e textura.



A vegetação litorânea brasileira foi devastada para a
exportação do Pau-Brasil, utilizado como matéria-
prima para tingir tecidos.  

Ao longo do tempo, foram produzidas no Brasil
outras culturas voltadas para o mercado externo,
como a cana-de-açúcar, nos séculos XVI a XVIII, e o
café no início do século XX.  

Ainda hoje o Brasil se destaca pela atividade
agroexportadora, principalmente as commodities.
Você sabe o que significa? Esse termo vem do Inglês
e originalmente tem significado de mercadoria. São
matérias-primas, sem agregação de valor via
processamento industrial, produzidas em larga
escala. Seu preço é determinado pelo mercado
mundial como uma consequência da oferta e
demanda.

A palavra “brasil” deriva
de “brasa”, porque a cor

vermelha do tronco
lembra o fogo. Alguns

historiadores acreditam
que o nome do país,
Brasil, vem do nome

dessa árvore.

Café

Cana-de-açúcar

Você sabe quais são as
principais commodities

brasileiras hoje?

Soja, Açúcar, Milho, Petróleo, Trigo e Café.
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A exportação desses produtos no Brasil está relacionada à produção em larga
escala e a padronização do produto final. Neste sentido,  ao longo da
modernização do Brasil, a agropecuária se  uniu com a indústria de base,
configurando a  agroindústria e, posteriormente, o Agronegócio. Esta união
trouxe uma  série de modificações no modo de produzir alimentos.

Neste contexto, situa-se o processo de
desenvolvimento da Revolução Verde, enquanto
política direcionada à difusão de tecnologias
agrícolas que permitiram um aumento considerável
na produção, a partir da modernização das técnicas
utilizadas, que  ocorreu principalmente entre 1960 e
1970.

A Revolução Verde 
baseou-se na  utilização de
sementes geneticamente

alteradas, fertilizantes,
agrotóxicos, mecanização e
diminuição do uso de mão-

de-obra

As sementes híbridas são aquelas selecionadas em laboratório devido a
suas características de alto vigor e  produtividade. São mais homogêneas, o
que possibilita a maior eficiência na aplicação de tecnologias - o que se torna
necessário já que são altamente suscetíveis às pragas e  doenças.

Além disso, após apresentarem seu vigor máximo no  primeiro plantio, há
uma esterilização parcial das sementes colhidas, sendo necessária a compra
anual destas.



Esses cultivos interagem no ambiente
eliminando insetos e microrganismos

benéficos ao equilíbrio ecológico, provocando
perda da diversidade genética

O cultivo de transgênicos e
híbridos significa perda da

autonomia camponesa e maior
dependência destes às empresas

multinacionais

Desta forma, para semear esses tipos de sementes, faz-se necessária a
utilização dos insumos químicos. Essas novas sementes, exóticas ao ambiente,
necessitam de adubação especial e de agrotóxicos para exterminar as pragas,
as quais  ficam mais suscetíveis.
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Já  as sementes transgênicas são aquelas que receberam genes de diferentes
organismos (animais, plantas e microrganismos), com o objetivo de  adquirir
uma característica “desejada”, por  exemplo, apresentar propriedades tóxicas
em insetos, adquirir resistência ao glifosato (herbicida usado nas  lavouras para
controle de plantas espontâneas), etc.. Os principais  cultivos transgênicos
têm sido a soja e o milho.



Você sabia?
Após as duas grandes guerras, os materiais
explosivos transformaram-se em adubos

sintéticos; os gases mortais em agrotôxicos;
e os tanques de guerra em tratores

(Dicionário da Educação no Campo, 2012).

As consequências disso são devastadoras, uma vez que  os agrotóxicos são
venenos. Permanecem nos alimentos, no  solo, vão para os cursos d’água, são
carregados com o ventos.  E, já foram encontrados, até mesmo, no leite
materno.

Pa
bl

o 
Pi

ov
an

o Existe uma 
campanha nacional 

contra os Agrotóxicos!
Você  conhece? 

Entre no site e confira mais
dados e informações

https://contraosagrotoxicos.org/
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Indicações de filmes e documentários disponíveis na internet:

Brincando na Chuva de Veneno
Diretora: Dagmar Talga, 2018

O veneno está na mesa I e II
Diretor: Silvio Tendler, 2011
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Outro detalhe que não se pode esquecer é o uso intensivo da
mecanização. Como os maquinários são extremamente caros, fica muito
acessível ao agronegócio, dificultando ainda mais a produção dos
agricultores familiares.

Por agronegócio, entendemos o conjunto de base empresarial que
envolve desde a fabricação de insumos, a produção, a comercialização e o
consumo. 

Por agricultura familiar ou camponesa entendemos o conjunto de
indivíduos de base familiar, voltados para a produção, com a finalidade de
atender ao autoconsumo e à demanda da sociedade por alimentos e por
outros bens e serviços (Lei 11.326/2006).

As máquinas pesadas  compactam o solo, que acabam perdendo sua
fertilidade e  se tornando mais propícios  aos processos erosivos. Isso  afeta
a qualidade dos  solos e das águas.

Desta forma, a tecnologia que poderia ser utilizada
para auxiliar os trabalhadores rurais, veio como
substituta de sua mão de obra. O exôdo rural, que
se intensificou com a Revolução Verde, acabou por
ocasionar o inchaço das periferias urbanas e
consequentemente a desigualdade social.
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Exercício
Vá até a dispensa da sua casa e

verifique se há produtos
industrializados. Faça uma

breve pesquisa com as
informações do rótulo.

Grande parte dos produtos do agronegócio é exportada  como commodities
e outra parte é direcionada ao mercado  interno. A indústria de alimentos
ultraprocessados no Brasil é muito forte e nas  últimas décadas acarretou
em uma verdadeira revolução alimentar junto à nova geração. Um exemplo
muito presente no cotidiano dos jovens é o consumo do salgadinho de
milho, que como outros alimentos, utilizam milho transgênico.

No entanto, esses produtos são carregados de ingredientes para
sua conservação, como por exemplo o sódio, além de muita
gordura e açúcar. Um produto que passa meses em uma
prateleira de supermercado pode ser considerado um alimento?

Esses produtos industrializados, ou seja,
produzidos em escala industrial, são mais
baratos e acabam sendo facilmente acessados
pelas famílias nas periferias urbanas.

Esses produtos são pobres em nutrientes e, além disso,  fazem mal a
saúde. Por isso, obesidade e desnutrição são duas faces da mesma moeda.

Desnutrição
Obesidade
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Desse modo, a partir do momento em que as
grandes  indústrias e empresas passaram a se
integrar de maneira mais  sólida e a dominar os
circuitos ligados à agricultura, gradualmente, 
 estruturou-se o agronegócio.

Este setor é coordenado em escala  global pelos
impérios agroalimentares. Este domina desde
a produção de sementes e agrotóxicos, até o
circuito de distribuição dos produtos para os
supermercados e para a exportação de  produtos
primários. 

Indicação de música: 
Reis do Agronegócio (Chico César)

O Brasil é um território com amplos recursos
naturais e energéticos. Contudo, sem soberania
popular, acaba por oferecer suas riquezas para
outros países e fica com o ônus socioambiental.
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Com base nos dados do gráfico:

a) Quem gera mais emprego e renda para os trabalhadores (mão de obra)?
b) Quem produz mais comida?

E então? frente a todas essas mazelas sociais e  ambientais, outro modelo de
produção e consumo de alimentos é possível?

 
Claro que sim! Observe este gráfico e confira você mesmo:

Vamos conhecer mais sobre esta Agricultura Camponesa, então!
Veja o vídeo Comida que alimenta, no youtube.

No vídeo, o agricultor fala sobre
os princípios da  agroecologia e
sementes crioulas, você sabe
sobre isso?

17

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=z6xAkNPV3QI



Resgate de 
saberes 

ancestrais
 

Agroecologia Autonomia
Camponesa

Justiça 
Socioambiental

Saúde
Coletiva

Respeito 
à 

diversidade

Luta pelos
direitos das 

Mulheres

Soberania
Alimentar

Economia 
Solidária

São sementes fortes, adaptadas as condições
ambientais, selecionadas ao longo das
gerações pelos agricultores  camponeses.

É um dos elementos da agrobiodiversidade. Fazem parte do  cotidiano dos
agricultores camponeses. São multiplicadas e  trocadas entre as comunidades
próximas e as famílias. No entanto, com a redução de seus cultivos em
detrimento  ao estímulo ao cultivo de sementes transgênicas e híbridas, estas
sementes estão se perdendo e, com isso, nossa biodiversidade está sendo
transformada em monoculturas.

Os princípios da  agroecologia 
 propõem mudanças  sociais,

culturais, políticas e  econômicas,
trata-se de um projeto de 

 sociedade para um mundo 
 melhor.

Já as Sementes Crioulas...
Essas são os tesouros da Agroecologia!

 Como disse José Martí: 
“Um povo que não produz o próprio
alimento é um povo escravo”. 
Isso tem relação direta com a soberania
popular e alimentar.

18



Soberania 
hídrica

Soberania 
energética

Soberania 
alimentar

Soberania 
popular

LOCAL

Para isso é fundamental uma
Reforma Agrária Popular no
Brasil (Art. 184 da Constituição
Brasileira), distribuindo terras
para que os/as agricultores/as
cultivem os alimentos do povo
brasileiro. 

Além disso, a agricultura de
base camponesa representa um
território de resistência ao
avanço da fronteira agrícola  do
agronegócio, ou seja, ajuda a
preservar nossa  Biodiversidade.

A produção em pequena escala abastece os mercados  locais; pouco uso dos
recursos hídricos; diminui a circulação e consequentemente o uso de
recursos  energéticos; diminui o impacto sobre a natureza; distribui terras e,
gera renda e oferta alimentos saudáveis para os  povos do campo e da
cidade. Por isso, a grande lição que fica é que a saída é o local.

Os circuitos curtos de comercialização
são canais de comercialização onde há
uma maior proximidade entre o
consumidor e o produtor, tanto em
termos geográficos (menor distância),
como em termos relacionais (menos
intermediários), estabelecendo a partir da
proximidade, laços de confiança na
qualidade do alimento, como por
exemplo, as feiras.

Vejam:
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Então, como fortalecer a agricultura familiar ou camponesa da  sua região?
            
1) Vá as Feiras dos pequenos produtores!

Acesse o site
feirasorganicas.org.br 

 
Lá você acessa um  mapa
interativo e  localiza a feira
mais  próxima. Além disso,
conta com uma ótima
biblioteca relacionada a essa  
temática.

Confira as Feiras Agroecológicas e de Orgânicos que  acontecem em Goiânia:

20



Priorize os alimentos locais e regionais!
Vejam alguns alimentos produzidos por meio de saberes locais e utilizando
produtos do Cerrado

O Cerrado é um verdadeiro pomar,
mas essa riqueza está diminuindo a
cada dia devido ao desmatamento
muito vinculado ao avanço da fronteira
agrícola. Algumas entidades se
articularam na organização de uma
campanha nacional permanente em
Defesa do Cerrado, que tem como
tema Cerrado, Berço das Águas:
Sem  Cerrado, Sem água, Sem vida. 

O objetivo é alertar a sociedade e
denunciar a destruição do Cerrado e as
violências contra os povos e
comunidades que vivem neste espaço.

Sabia que a casca do Barbatimão é
considerado um remédio natural? Muito
bom para combater infecções e
inflamações. Pesquise mais  sobre isso.
É muito  interessante!

Doce de Buriti Suco de Murici Polpa de Pequi Frango Caipira
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Atualmente (2020) quando os governos
impõem restrições a viagens e comércio e o
bloqueio de cidades inteiras para impedir a
disseminação da COVID-19, a fragilidade do
sistema alimentar globalizado se torna muito
evidente. 

Claramente, este é um sistema alimentar
altamente insustentável, facilmente perturbado
por choques externos, como desastres naturais
ou uma pandemia.

O acesso a alimentos também é crítico para
cidades com mais de 5 milhões de habitantes,
pois para alimentar seus cidadãos, precisam
importar não menos que 2.000 toneladas de

alimentos por dia, percorrendo uma média de
1.000 quilômetros.

O papel dos consumidores é fundamental. Precisamos  entender que comer é
um ato político e ecológico e temos a  escolha de apoiarmos os agricultores
locais e não a cadeia  alimentar global.
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Por isso, outra alternativa local pode ser a agricultura  urbana…

Ou conhece alguém que produz alimentos no quintal de casa? 

Você já viu no seu bairro?

Na varanda?

Na sua escola tem horta?

23



A agricultura urbana não é uma atividade nova. É prática tão antiga
quanto o surgimento das primeiras cidades. Mas, recentemente, tem se
configurado como um  amplo movimento social, em várias cidades do Brasil e
do  mundo. Só para dar alguns exemplos, Em Goiânia temos o Programa da
Prefeitura municipal: Horta para todos!

Esse projeto é modelo para que os espaços e lotes
baldios urbanos sejam aproveitados.
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Paralelamente, a atividade traz outros benefícios
importantes. Na perspectiva do urbanismo, a
agricultura urbana tem o potencial de contribuir
na recuperação e revitalização de espaços
degradados e subutilizados na cidade,
ocupando produtivamente lotes baldios,
margens de rodovias, praças e áreas públicas, e
toda sorte de espaços não edificados, criando
espaços de convívio e de produção de alimentos. 

O principal papel da agricultura urbana se refere especificamente à produção
de alimentos para abastecimento de mercados locais. Atende a um segmento
de mercado que, com a expansão das grandes cidades, só cresce: a demanda
por alimentos. 

A agricultura urbana tem o potencial
de contribuir para a manutenção de
áreas verdes e da permeabilidade
do solo, para o aumento da
biodiversidade urbana e para
recuperação de áreas de risco.

25



Há ainda uma relação direta entre a agroecologia urbana e a promoção da
saúde, pois com o desenvolvimento de hortas há a redução de roedores e
vetores de doenças, além da diminuição do acúmulo de lixo, uma vez que
terrenos não edificados podem ser usados para a produção de alimentos para
os próprios moradores.

É importante destacar o cuidado com a escolha da área para o plantio, pois em
áreas urbanas, o solo pode estar contaminado com metais pesados,
substâncias radioativas ou hidrocarbonetos. Assim, antes de iniciar o plantio é
importante saber qual uso aquela área tinha anteriormente.

A agricultura urbana tem o potencial de contribuir para a melhoria da
segurança alimentar e nutricional, aumentando a disponibilidade de
alimentos  para a população mais pobre e garantindo a chegada de alimentos 
 frescos para  os consumidores de baixa renda, incrementando  a  variedade e
valor nutritivo dos alimentos disponíveis. 

Assim, estamos construindo o bem viver nas cidades!!!

“Comece por você mesmo a  mudança que
propõe ao mundo”

(Gandhi)
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Os insetos e microrganismos estão em maior
abundância em solos  saudáveis. Eles são
fundamentais para manter o solo saudável e
abrem caminhos pelo solo, permitindo passar
água e o ar. Além disso, eles também são
responsáveis por decompor folhas, outros insetos
e outras matérias orgânicas em nutrientes para o
solo.

O solo é um elemento natural que contém matéria orgânica. Em boas
condições, além de matéria orgânica, contém também diversos
microrganismos e material mineral, sendo meio natural para o
crescimento e  desenvolvimento de diversos organismos vivos. 

Vamos colocar a mão na terra e aprender mais sobre essa prática da 
 agricultura urbana?

Para começar, vamos entender melhor o que é o solo?

O solo se inter-relaciona com as plantas, o ar, a
água e, consequentemente, com a produção de
alimentos, os seres, numa teia interdependente.

Saiba mais em:
projetosolovivo.com.br
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Apesar disso, a sociedade tem destruído o solo na medida em que:

Desmata Queima Polui

Tudo isso faz com que os solos se
tornem degradados.

Por isso é preciso entender que o solo necessita de respeito e  cuidados, já
que é a morada da vida. Nesse sentido, o ser humano também pode
interagir de forma positiva com natureza. Vamos fazer um experimento e
ver isso na prática???

1) Pegue 3 garrafas PET e corte como na
imagem;
2) Preencha as 3 com terra;
3) Cubra a primeira com grama; a
segunda com folhas secas; e a terceira
deixe sem cobertura;
4) Regue com água as 3 garrafas e
observe o que acontece...

Perceba que a cobertura vegetal protege
o solo. Na garrafa 3 a água escorre mais
rapidamente e a água sai mais suja, ou
seja, a vegetação é fundamental para
infiltração da água e proteção dos
nutrientes do solo.

1 2 3
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No site do Programa Solo na Escola podemos encontrar outros
experimentos pedagógicos, como essa mesa que apresenta a estrutura e a
formação dos solos, tipos e cores.

Outra atividade prática muito legal é a fabricação da composteira
doméstica. Ela vai servir para transformar restos  orgânicos da cozinha em
um composto rico em nutrientes para o solo.

O rejeito orgânico da cozinha
poderá enriquecer nosso solo em
Nitrogênio. Para evitar de atrair
insetos e outros animais, devemos
cobrir o rejeito orgânico com folhas
e capina seca. Isto também servirá
para devolver Carbono ao solo.

Acessem o Programa Solo na Escola:
http://www.escola.agrarias.ufpr.br/index_arquivos/experimentoteca.htm
ou o Projeto Solo na Escola da UFG, em Goiânia - GO. Contato: rsmomoli@ufg.br
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Recebe os restos de
alimentos orgânicos e 
 minhocas, cobrindo 

 com folhas secas

Armazena o húmus, 
 ou seja, a excreção da 

 minhoca, o nosso
adubo orgânico

Armazena o 
 Biofertilizante,  o nosso

adubo  líquido

 

Para confeccionar uma composteira você precisará:
 - 3 baldes grandes com tampa (aproximadamente 15 – 20Kg);
- 1 torneira.
 É fácil encontrá-los em padarias, por exemplo, mas talvez você até tenha em
casa.

Fazer furos de ventilação em toda
lateral superior, com broca de 2 mm.
Esses furos serão feitos nos dois
baldes superiores.

Fazer furos de passagem com broca
de 3 a 5 mm. Esses furos serão feitos
nos dois baldes superiores.

Vamos aprender??

Armazenar  
serragem,  capina 

ou folhas secas

A ideia é reaproveitar!!!

Passo 1:
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Passo 2:

A utilização da torneira ajuda na retirada do biofertilizante. O
furo deverá ficar cerca de 1,5 com do fundo do balde. A broca
utilizada é de 15 mm. A torneira ficará no bolde inferior
(biofertilizante).

Torneira:

Preparando a tampa:

a) Marque a tampa do balde para recortá-la; b) Deixe mais ou menos 3 cm para apoiar o balde
que vai em cima; c) Recorte e retire o círculo; d) Serão duas tampas recortadas e uma ficará no
primeiro balde digestor sem recortar. 

a) b) c) d)

Passo 3:

O balde armazenador de biofertilizante deverá ficar
em cima de alguma superfície para facilitar a
retirada do líquido (tijolo é um bom exemplo).

Último Passo:
Fique à vontade para decorar sua composteira!
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2° Agora pique ao máximo o rejeito orgânico (cascas de frutas, verduras,
cascas de ovos, borra de café, entre outros rejeitos orgânicos) para facilitar
o trabalho das minhocas e acelerar o  processo). Colocar na composteira 
 por cima do manto de minhocas.

Por fim, cubra com folhas, serragem ou capina.
A ideia é que mantenha a temperatura, aeração
e umidade dentro da composteira, evitando
também a exposição dos rejeitos orgânicos à
insetos e outros animais

Para a composteira começar a funcionar, você precisará:

1° Colocar um manto de terra com minhocas no primeiro balde, o superior.

As minhocas fragmentam a matéria
orgânica, facilitando  a decomposição pelos
microrganismos. Opte pela minhoca
Californiana, que melhor se  adaptam a
viver em minhocário. Onde encontrar? Em
casas de produtos rurais.

Mantenha a composteira em local arejado, porém, fora do contato direto com
chuva e sol!

Em síntese:

O que pode colocar à vontade:

Frutas Legumes Verduras GrãosSachê de chá
(sem etiqueta

e erva de chimarrão)

Casca de ovo

Borra e
 filtro de café
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O Húmus: que é um produto sólido que pode ser utilizado para enriquecer
o solo de seus cultivos. Os nutrientes desse  composto orgânico irá se
agregando às estruturas do solo.
O biofertilizante: que é o líquido oriundo da compostágem, ele deve ser
diluído em água na porção  de 1/10 e utilizado para irrigar as plantas de 15
em 15 dias,  pois, por ser líquido, sua absorção e agregação no solo é mais
rápida.

O que não pode colocar :

Carnes Limão Temperos 
fortes

Óleos e 
gorduras

Líquidos
(leite, iogurte,
feijão, sopa)

Fezes de animais 
domésticos

Papéis
(higiênico, jornal,

papelão)

Evitar colocar em grandes quantidades:

Frutas cítricas Alimentos
Cozidos

Guardanapos 
e papel toalha

Fique de olho, pois logo você irá retirar da  sua composteira:.

Bom, já que a gente sabe uma maneira orgânica  de adubar o solo, vamos
preparar o solo para o  nosso plantio?

Procure o lugar do quintal ou da casa que recebe maior incidência de sol;

Saiba qual era o uso anterior deste local, alguns terrenos podem não ser
apropriados para o cultivo de alimentos devido à contaminação do solo,
água e/ou do ar.
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Enxada e enxadão;
Palha de arroz, capina, folha seca, serragem (fonte de  carbono)
Esterco  de  gado  ou  galinha  curtido (fonte de nitrogênio);
Calcário (para diminuir a acidez do solo);
Cinza de madeira (fonte de potássio);
Farinha de osso (rico em fósforo e cálcio);
Mangueira ou regador de água.

           Devemos fazer o mesmo com cinza de madeira e a farinha de osso.

Para preparar o solo nós vamos precisar destes materiais (caso não tenha
todos, o importante é a criatividade) :

Vamos começar por descompactar o solo, utilizando a enxada e o enxadão.
Se o solo estiver muito compactado, podemos utilizar a Tobata, que é um
pequeno trator com arado.

Assim que o solo estiver bem solto, iremos polvilhar o calcário por  toda a área.

Adicionamos o esterco curtido cobrindo toda a área com uma grossura de 3
dedos.

Cobrimos tudo com capina, folha seca ou serragem para manter o solo
úmido e protegido do sol direto.

Deixe descansar por aproximadamente 30 dias, para que o solo agregue este
insumos. Enquanto isso, irrigue a área todos os dias.  
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Outra forma de adubar o nosso solo pode ser a partir da técnica do Adubo
Verde.

Conhece?

Consiste no plantio de leguminosas, suas raízes trazem nutrientes de
partes mais profundas do solo, além de manterem sinergia com bactérias
que incorporam nitrogênio no solo.  Neste plantio, antes que a planta
cresça completamente, ela é cortada para deixar nutrientes no solo.

O adubo verde cortado deve cobrir o solo, onde posteriormente serão
cultivados nossos alimentos. As leguminosas podem ser usadas em pré-
plantio ou rotação de culturas, em consórcios e em faixas intercalares, em
conjunto com diversas culturas, podendo ser usadas por um certo período
ou durante o ano todo.

Enquanto o nosso solo vai agregando os
insumos orgânicos que inserimos, que tal
conhecermos algumas experiências exitosas
de produção agroecológica de alimentos? 

Feijão guandú Feijão de porco

Isso pode nos inspirar na elaboração
de nossos projetos de produção

Mucuna  Preta

Crotalária
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Agende sua visita!
Entre em contato: @stefanny_no ou email: wilsonufg@gmail.com 

O Grupo de Estudos e Manejo Agroecológico da 
 Escola de Agronomia da UFG desenvolve em sua área
experimental uma horta em formato mandala,
ervanário de plantas medicinais, minhocário e
compostagem.

Essas fotos mostram um trabalho de campo realizado com alunos de uma Escola
Pública de Goiânia, da Rede Estadural de Ensino

O Parque Cultural Florata conta com uma
Agrofloresta, com produção de hortaliças em
conjunto com a recuperação de uma área
degradada de pastagem, interligando uma área
de proteção permanente com uma nascente do
córrego Capivara.

Agende sua visita!  
Entre em contato: @parqueculturalflorata
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Agora que nosso solo agregou uma parte dos insumos e que conhecemos e
trocamos experiências, vamos retomar a nossa prática de agricultura
urbana. 
Pegue uma trena, um papel e uma caneta!

Este é o momento de desenhar e sonhar!

Meça a largura e o cumprimento da área que
temos para o plantio. Divida esta área e idealize
o seu plantio da maneira que a criatividade
permitir aproveitar o espaço.

Dica: Leve em consideração um
formato que lhe permita alcançar de
um lado e do outro, para os futuros
manejos  do plantio.

Agora, vamos selecionar nossas mudas, para isso, leve em
consideração a quantidade de sol que a área do plantio
recebe ao longo o dia. 

Uma boa ideia é plantarmos as PANCs, você conhece?
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O resgate e a valorização dessas
hortaliças na alimentação representam
ganhos importantes do ponto de vista
cultural, econômico, social e nutricional,
além de resgatar a biodiversidade local. 

PANCs são as plantas alimentícias não convencionais. São aquelas
presentes em determinadas regiões, importantes na expressão cultural de
populações locais, compondo pratos típicos regionais. De modo geral, são
hortaliças que em algum momento foram largamente consumidas, e por
mudanças no comportamento alimentar, passaram a ter expressões
econômica e social reduzidas, perdendo espaço e mercado para outras
hortaliças mais comuns hoje.

A capuchinha  (nome científico: Tropaeolum majus) é a mais deliciosa
e bela flor que fará nosso jardim comestívelÉ originária da América Central
e da América do Sul.

Plantio: É uma planta anual, suculenta e que se alastra
com facilidade. Sua muda é feita a partir de estacas, que
devem ter de 10 a 15 cm, deve-se utilizar a parte
intermediária do caule. Pela sensibilidade da planta a
ambientes encharcados, recomenda-se o plantio em
canteiros, com espaçamento de 0,50 m x 0,60 m.
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Cuidados: É necessário um cuidado especial nas regas para evitar o
ressecamento das estacas. Ela se desenvolve melhor em temperaturas mais
elevadas, com necessidade de pelo menos 4 horas de exposição direta ao
sol para que a capuchinha floresça bem. 
Colheita: 50 dias após o plantio, colhendo folhas e flores.
Utilização: Pode ser utilizada tanto como planta ornamental, como planta
alimentícia. Como hortaliça possui toda a parte aérea comestível, incluindo
caules, folhas, flores, botões florais e frutos verdes. As sementes em
conserva lembram alcaparras. As folhas e flores apresentam sabor picante,
muito parecido com agrião. Suas flores são tão coloridas que os insetos são
atraídos. Isto é muito bom, tanto por atrair polinizadores para o nosso
plantio, como também por atrair insetos que por ventura estivessem
interessados em se deliciar com outras plantas cultivadas no lugar.  
 

Cuidados: Recomenda-se podá-la a cada 3
meses, para sempre dispor de folhas
novas e fortes. Desenvolve-se bem tanto
no sol como na sombra e exige pouco em
fertilidade do solo. 
Colheita: As flores brotam de janeiro a
abril. De junho a julho, ocorre a produção
de frutos em bagas amarelas e redondas.
Como hortaliça, ela é pouco sazonalizada,
pois produz folhas quase o ano todo.

A Ora-pró-nóbis (nome científico: Pereskia aculeata) é da família dos
cactos e pertence ao único gênero com folhas desenvolvidas. É originária das
zonas tropicais do continente americano. 
Plantio:  Sua propagação é feita por meio de estacas de aproximadamente
20 cm de comprimento. Recomenda-se plantar no início do período
chuvoso.
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A Ora-pró-nóbis seca e moída pode 
 enriquecer farinhas de trigo ou polvilho de
mandioca e entrar na composição de pães,
massas e tortas. As flores podem ser
consumidas cruas em salada. Os frutos
também são comestíveis, podendo ser
acomodadas em geleias e conservas. Ela
possui uso medicinal por suas propriedades
cicatrizantes e anti-inflamatórias. 

O Peixinho (nome científico: Stachys byzantina), também é conhecido
como lambarizinho da horta. No Brasil é cultivado em localidades de clima
ameno como o das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
Plantio: O ano todo com disponibilidade de umidade. Recomenda-se o
preparo de canteiros semelhante aos utilizados para hortaliças como alface.

Cuidados: O manejo é realizado com a colheita
periódica das folhas e desmembramento dos
propágulos das touceiras para renovação do
plantio, evitando-se o adensamento excessivo
que chega a causar algum apodrecimento de
folhas.  
Colheita: A colheita das folhas é feita a partir
de 60 a 70 dias, à medida que elas atingem
tamanho entre 8 e 15 cm.

Utilização: Esta planta é rica em ferro, cálcio e fósforo, em vitaminas A, B e C,
possui alto teor em proteína. Suas folhas podem ser ingeridas cruas,
refogadas ou ainda desidratadas, o que permite conservá-las durante um
tempo maior. 

Utilização: fonte de fibra alimentar e de
minerais como potássio, cálcio e ferro. Quando
preparadas empanadas e fritas lembram um
leve sabor de peixe, uma vez que sua
composição química é rica em óleos vegetais.
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A flor de feijão borboleta (nome científico: Clitoria ternatea) é nativa
tropical equatorial Ásia, Tailândia e Malásia, mas foi introduzido na África,
Austrália e América. É uma trepadeira com flores azuis.
Plantio: germina com a semeadura direto no solo coberto e úmido, ou
germinação em muda para plantio. Leva de 15 a 20 dias.
Cuidados: cultivada a pleno sol, onde floresce com mais intensidade, mas
tolera à meia sombra.  As regas devem ser regulares, prefere o solo úmido. 

Utilização: como uma leguminosa, funciona como
adubo Verde para o solo. É corante natural azul. É
utilizado principalmente na área medicinal, alivia
sintomas de infecção de garganta, auxilia no
estímulo da memória deixando-a forte e saudável,
como antitérmico contra as febres, infecções nos
olhos, calvície, problemas estomacais, é
hempatoprotetora, sendo antidiabética e auxilia na
cura de feridas na pele causadas pela picada de
insetos e algumas doenças de pele. 

Colheita: quando seu pé estiver florido faça a
colheita, mas não pegue todas as flores, deixe
sempre flores para atrair insetos polinizadores.

Receita de chá: Coloque numa chaleira água
filtrada, logo após adicione sete flores de feijão
borboleta e adoce a gosto.

Trata-se também de um indicador de pH. Ao
adicionar limão para temperar o chá, observamos
que o chá muda da cor azul para a cor lilás. Isto
chama bastante atenção dos estudantes, e é uma
experiência que pode ser feita com os alunos
tanto para explicar sobre agroecologia,
quanto propriedades químicas e de pH.  
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O acesso a essas plantas depende muitas vezes de circuitos de
comercialização alternativos, como feirinhas e grupos de consumo
responsável, onde existe proximidade entre consumidor e agricultor. A sua
valorização passa pelo resgate dos conhecimentos populares sobre
seu cultivo, suas propriedades alimentares e medicinais e os modos de
preparo culinário.

Soberania Alimentar é o direito dos povos a definir suas próprias políticas
e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de
alimentos, que garantam o direito à alimentação a toda a população, com
base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a
diversidade dos modos camponeses de produção, de comercialização e de
gestão. Para além disso, é um direito que os povos têm a produzir seus
próprios alimentos (MPA - Movimento dos Pequenos Agricultores).

Por isto, aproveitamos este chamativo para apresentar as PANCs para a
comunidade escolar, durante uma Feira de Ciências. Os estudantes do
Ensino Fundamental II organizaram o espaço intitulado Chá de Idéias:
discutindo PANCs e a Soberania Alimentar no colégio estadual
Professora Vandy de Castro Caneiro, em Goiânia - GO.

Frente à monotonia alimentar, as plantas
"tradicionais" ou "não convencionais"
trazem a biodiversidade no prato. 
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As Plantas Medicinais também são uma boa aposta para nosso plantio. É
muito bom tê-las em casa, pois podemos fugir do uso recorrente de
remédios de farmácia e os seus efeitos colaterais, além de resgatar os
saberes tradicionais de nossas avós.

Com certeza suas avós já lhe deram chazinhos curativos, não é?

Vamos recordar algumas que podemos plantar:

Utilização: muito utilizada nas receitas de carnes mais
fortes, assim como nos legumes. É usada também como
aromatizante de doces e alimentos de conserva, na
preparação de licores e xaropes. A Infusão é indicada
para gripes e resfriados (3 gramas em 100 ml de água
fervente não mais que 5 minutos). Para picadas de
insetos em crianças, colocar rapidamente muitas folhas
amassadas em cima da zona da picada. Para dores
abdominais, tomar um copo de leite aquecido com
algumas folhas de hortelã.

Plantio: as mudas são feitas através da divisão de touças ou por estacas.
Cuidados: a planta tolera sombra, mas precisa de sol diário. Gosta de solos
férteis e  é exigente em água embora não tolere o encharcamento. Regar
logo após a colheita para favorecer o crescimento durante o Inverno.
Colheita: cerca de 40 dias após a realização do plantio, quando, em geral, a
hortelã apresenta-se bem desenvolvida e está para florescer, período em
que o sabor e o aroma são mais intensos.

A hortelã é uma planta herbácea com muitas variedades
adaptadas a algumas regiões brasileiras, pois é originária
de clima temperado.  

O Capim Santo, também conhecido como Capim Cidreira ou Capim Limão,
é originário da Índia, amplamente cultivado em países de clima tropical e
subtropical e se desenvolve bem em praticamente todo o Brasil. 
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Utilização: ajuda a aliviar o estresse e a tensão do corpo. Popularmente é
usado em forma de massa medicamentosa para tratar as dores da artrite e
em banhos para aliviar os músculos doloridos. O chá ou suco de capim-
santo é recomendado para o tratamento de insônia e problemas de
ansiedade, para o combater à febre e em casos de cólicas estomacais e
intestinais e, devido a sua função desintoxicante, ele também é
incorporado em muitas dietas de emagrecimento. Por fim, ela é fonte de
vitamina A e E.

Plantio: É propagado por mudas, que são
formadas por perfilhos retirados da planta
mãe pela divisão de touceiras. 
Cuidados: Na seca o plantio é prejudicado.
Inverno rigoroso também não contribui para o
crescimento da planta. Solo de qualidade, sem
que sejam muito argilosos ou sujeitos a
encharcamentos.
Colheita: A partir do terceiro ou quarto mês
após o plantio.

O Alecrim é originário da Costa do Mar Mediterrâneo e chegou ao Brasil
na época da colonização.

Utilização: Na culinária é recomendado para variadas carnes
e batatas. É usado para aromatizar vinagres e azeites. Como
chá é recomendado no estímulo à circulação; auxilia na
digestão de gorduras e no combate à dor de cabeça
associada com tensão nervosa. Ajuda no combate às dores
articulares e reumáticas. É aromática e suas flores têm
propriedades estimulantes, assim, auxilia o estudante na
concentração. 

Plantio: As mudas são produzidas a partir da divisão de touceiras ou
ramos. Devem ser plantadas com um espaçamento de aproximadamente
50 x 70 cm entre plantas. 
Cuidados: Solo drenado e permeável, vai bem mesmo nos pedregosos.
Precisa ser cultivada em locais ensolarados. A poda primaveril após a
floração permite um crescimento rápido antes da dormência do Verão.
Colheita: Devem ser colhidas apenas folhas adultas, deixando-se 1/3 da
planta para rebrota.
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Plantio: Pode-se fazer a muda a partir de uma estaca tirada da planta.
Enterre aproximadamente 30 cm da estaca.
Cuidados: Regar com certa frequência, mas não é preciso fazê-lo
diariamente, apenas quando vir que a terra está muito seca. Tenha cuidado
para não exagerar na quantidade de água para não deixar o solo
encharcado. Cresce melhor ao sol. 
Colheita: Após cerca de seis meses do plantio do boldo já é possível realizar
a colheita das folhas. A forma ideal para colher as folhas é cortando a parte
final das folhas de boldo.

Utilização: Serve para tratar má digestão, problemas
do fígado, dor de cabeça. Ajudar a desinchar a
barriga, devido à gases intestinais. É um bom remédio
caseiro para limpar o sangue. Para usar no preparo
de infusões pode usar as folhas frescas ou deixar ao
sol durante uns dias para secar.

O Boldo trata-se de um arbusto originário da África. Tem folhas aveludadas
e flores azuladas. Além dele, são populares também o boldo do Chile e o
boldo baiano.

Dica: Não faça uso diário das mesmas plantas medicinais. Faça o uso de
todas, reveze. Pois pode haver o acumulo de substâncias no seu corpo e
quem sabe até causar efeitos colaterais. Tudo em excesso faz mal. Aposte
na diversidade. 
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Não vamos deixar as hortaliças de fora da nossa horta, não é?
Vamos então conhecer algumas...

Hortaliças de fruto e folhas

Milho

 
Jiló
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Berinjela

Abóbora
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Pimenta

Couve
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Não se esqueça que além desses, há vários outros alimentos que você pode
cultivar! 

Salsinha e Coentro
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É caracterizado pelo cultivo de duas ou mais culturas em uma mesma área e ao
mesmo tempo. Devem ser espécies com diferentes características quanto à sua
arquitetura vegetal, hábitos de crescimento e fisiologia. Essa prática é
extremamente importante para a produção de hortaliças, grãos, frutas e outras
culturas, pois tem inúmeras vantagens ambientais. 

Veja alguns exemplos:

Você sabe o que são plantios consorciados?

A couve é uma planta muito atacada pelo
pulgão. Plantando a couve em consórcio com o
Coentro, isso pode ser totalmente minimizado,
pois o coentro hospeda joaninhas, que tanto
nas fases de larva, como de adulta, consome
pulgões e cochonilhas. 

O consórcio destas plantas melhora tanto o
desenvolvimento do coentro, quanto da couve
(conhecido como mutualismo na Biologia).

Este consórcio é muito antigo, os primeiros a utilizá-lo foram os indígenas. O
milho é a planta que domina o consórcio, gosta da luz direta sobre as suas
folhas; o feijão é uma planta que produz bem sobre certo sombreamento.
Assim, quando colocado nas entrelinhas do milho, ele encontra um
sombreamento ideal. Isso também acontece com a abóbora.

O feijão é uma planta da família das leguminosas e nas
suas raízes vivem as bactérias nitrificadoras, que
absorvem nitrogênio do ar e o repassam para o milho;
Com abóbora ou maxixe o solo fica mais encoberto e
protegido, diminuindo a perda de água e, também, evitam
de nascer capim.

Temperos (salsinha, coentro, pimenta, alecrim, cebolinha…) com couve
(ou outras folhosas).

Milho com Abóbora ou Maxixe e Feijão
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Observe sempre o seu cultivo! A limpeza manual da área de cultivo deve
ser feita no máximo semanalmente. Retire os capim e tiriricas que nascerem
em sua horta, diariamente, para evitar que o trabalho se acumule. É
importante também ficar atento à ocorrência de doenças fúngicas, como
queima-das-folhas, e ataques de insetos, como lagartas, formigas, pulgões e
cochonilhas. 

Vamos conhecer algumas receitas que podem nos ajudar nestes casos:.

Ataque de formigas cortadeiras:
É importante lembrar que os ataques são devidos a desequilíbrios nos
ambientes. Quer dizer, muito provavelmente existia um formigueiro no local,
antes da sua horta. Então, vamos tentar afastar as formigas do cultivo. Com
paciência, as formigas podem ir viver em lugares onde não atrapalhem a
convivência..

Quando abrir os berços para as novas vidas, 
 transplante as mudas e aperte com cuidado para
não deixe espaço com ar, e preencha tudo com
terra, cuidando para não machucar as raízes das
mudas.

Outras dicas importantes:

Cobertura: Mantenha sempre o solo de sua
horta coberto por matéria seca, folhas e capina,
pois isso protege as raízes, mantém a umidade no
solo e evita o nascimento excessivo de capim e
outras plantas inesperadas.

Molhe sua horta todos os dias, no início da
manhã e no fim da tarde (pelo menos uma vez ao
dia). O objetivo é manter o solo sempre úmido,
mas não encharcado.
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Algumas opções são:

Borra de café: A borra do café usado (não solúvel)
ou os grãos triturados, além de nutrirem a terra,
afastam as formigas.

Gergelim: Faça um caminho de Gergelim em volta
do canteiro. Ele contém uma substância chamada
sesamina, que é fungicida e ataca o fungo cultivado
pelas formigas e também as formigas, levando ao
definhamento do formigueiro.

Pimenta: Faça um suco de pimentas vermelhas com água e
borrife na planta que foi atacada. A pimenta não é ardida só
pra gente! As formigas também não aguentam seu calor.

Ataque de Cochonilhas e Pulgões

Estes são insetos sugadores de seiva e podem levar a
morte da planta. Para controlar este ataque é indicado
a aplicação da calda de fumo diretamente na planta. É
interessante adicionar sabão na receita pois ajuda a
fixar a calda na planta.

Receita:
100g de fumo e um rolo de aproximadamente 10 cm
de comprimento diluído em 1 litro de água; 1 colher de
sopa de cal hidratada; ½ pedra de sabão de coco
diluída em 5 litros de água.

Esta receita também pode ser utilizada no caso de ataque de Lagartas. No
caso do aparecimento de Lagartas em pequenas quantidades, faça a
catação manual e elimine-as.
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Fazenda Goiana – área de produção agroecológica, comercialização
de alimentos agroecológicos e consultoria em agroecologia urbana;

 Gemas/UFG – area experimental de agroecologia;

Florata – área de recuperação ambiental e produção de alimentos
orgânicos;

Feira Agroecológica Interinstitucional (@feiraagroecologicassan);

Pomar do jucá – produção e venda de mudas nativas e consultoria
em agroecologia urbana;

Laboter/UFG – Laboratório de Estudos e Pesquisas das Dinâmicas
Territoriais; 

Stéfanny Nóbrega – Geógrafa e Educadora Ambiental. 

Obrigada!!! 
 

Faça parte desse movimento por cidades mais verdes, saudáveis e
sustentáveis!

Saiba mais com:
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