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Plantando 
cidadania 

22

Criada em 18 de setembro de 1973, a Fundação Cargill fi xou como 
primeiro objetivo a promoção da tecnologia e a divulgação de estudos 
científi cos na área da agricultura e tecnologia de alimentos, combate a 

doenças, irrigação, plantio direto, entre outros. No fi m dos 
anos 1990, ampliou sua atuação e, com o apoio de uma rede 
de voluntários das diversas unidades da Cargill de todo o 
Brasil, criou programas para incentivar o desenvolvimento 
social e educacional das comunidades brasileiras nas quais 
a empresa está inserida.

Entre 1999 e 2011 o Programa de Apoio ao Ensino 
Fundamental Fura-Bolo concentrou sua atuação no objetivo 
de resgatar a cultura popular brasileira por meio da literatura 

infantil. Foi um programa de sucesso, com mais de 1 milhão de livros 
impressos e distribuídos ao longo de sua existência. Em 2004, nasceu o 
Programa “de grão em grão”, com o propósito de disseminar o conceito 
de alimento seguro e agricultura familiar, que benefi ciou milhares de 
alunos e educadores das redes municipais de ensino do Brasil.

A partir de 2012, a Fundação Cargill volta seu foco de atuação para 
a ALIMENTAÇÃO, com a missão de promover a alimentação saudável, 
segura, sustentável e acessível — do campo ao consumidor.
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33

A Fundação Cargill, sensibilizada com o estado da alimentação no 
mundo e com vistas no alinhamento do foco ao negócio da empresa, 
decidiu trabalhar nas questões ligadas à prevenção da má nutrição 
nos temas obesidade e desnutrição, apoiando projetos que tratam de 
alimentação e nutrição, acessibilidade, aproveitamento dos alimentos e 
consumo consciente, com um olhar especial para a produção no campo, 
por meio de promoção e disseminação de conhecimentos e competências 
sobre boas práticas, combate ao desperdício, produção sustentável, 
fomento da economia local, educação profissional e qualificação de mão 
de obra para o mercado de trabalho. 

Para colocar em prática mais esse compromisso, a instituição alia a 
vivência da Cargill no agronegócio e em alimentação às experiências de 
vários anos de ações voluntárias incrementadas nas comunidades nas 
quais a empresa está presente.

Dedicamos este material a todos os interessados em desenvolver 
atividades de produção de alimentos no campo e esperamos que ele se 
transforme numa referência e sirva como fonte de aprendizado. 

Boa leitura! 
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Mais que simplesmente implantar uma horta é preciso atentar para o seu 
entorno. Ainda nas etapas de planejamento, é fundamental observar fatores 
como existência de água, luminosidade, proteção do vento, longe de fossas e 
limpeza do local que receberá a horta, além de sua ambientação quanto à 
presença de animais e quanto à disposição de resíduos em geral, ou mesmo lixo.

Caso se observem situações que remetam a qualquer um desses fatores 
deve-se, de imediato, lançar mão de medidas de controle e resolução dessas 
questões como requisitos básicos à implantação de uma horta. 

Cuidados com sua horta

44
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Observe atentamente 
o entorno na hora de 
escolher o local para 
implantar sua horta, 
longe de fossas e lixos.

Atencao!-
,

55
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Observando se tudo está bem

Cor da terra adubada
  Preta  (parece estar bem...)
  Vermelha ou amarelada (du' vida)

Consistência “seca” da terra afofada
  Torrões leves e soltinhos  (parece estar bem...)
  Torrões grandes e duros  (du’ vida)

Consistência “úmida” da terra irrigada
  A terra fi ca “moldável”  (parece estar bem...)
  A terra fi ca “pastosa”  (du’ vida...)

a

b

c

Sera que a terra esta 

bem cuidada?

Vamos observar?

66
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Sera que as plantas 

estao sadias?

Vamos observar:

(Parece que as coisas VA
-O bem. . . ) 

  As folhas estão verdinhas e vigorosas?

  No caso de hortaliças coloridas, a tonalidade das folhas é viva e forte?

  As folhas estão tenras, com aparência suculenta?

  As folhas estão esbranquiçadas ou amareladas?

   As folhas estão com as pontas ou bordas queimadas?

  As folhas estão duras e aparentemente desidratadas?

  As folhas estão comidas por insetos?

  As folhas estão meladas, como que há muito tempo em geladeira? 

  Esses são alguns dos principais sintomas de que as plantas estão 

doentes e precisam ser tratadas.

É importante destacar que, 
em caso de dúvidas, um profi ssional 
habilitado e com conhecimento 
técnico adequado deve ser 
consultado para ajudar com 
orientações mais específi cas.

doentes e precisam ser tratadas.

77

(Parece que as coisas NA
-

O va- o bem. . . )
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Adubar a terra com 
compostos orgânicos de 
origem desconhecida ou 

sem o conhecimento da quantidade 
e qualidade adequadas. Ainda que 
orgânicos, podem fazer mal às plantas 
se a sua aplicação for inadequada.

Fertilizantes minerais colocados 
em quantidades acima do 
necessário ou em um momento 

não adequado podem ter o efeito contrário 
ao esperado e danifi car as plantas! 

Há, ainda, a possibilidade
de se lançar mão de processos
de compostagem como

integrante de programas de adubação
para as hortas. Contudo, é preciso
atentar para o fato de que não basta
enterrar ou amontoar resíduos orgânicos
de cozinhas e de outras procedências
para se conseguir fertilizantes. Temos
de nos lembrar de que o desenvolvimento
de um composto orgânico sofre
reações químicas e demanda um
acompanhamento adequado.
Na dúvida, peça ajuda! 

O que NÃO se deve fazer!

88
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Percebendo sintomas de ataque 
por insetos, consulte algumas 
boas dicas no manual Como 

montar uma horta em casa.

Em caso de quaisquer dúvidas, 
por mais simples que pareçam, 
receber orientações de um 

profi ssional de campo é fundamental.

E lembre-se: somente um 
agrônomo pode receitar 
defensivos químicos tanto 

para o combate a pragas quanto a 
doenças. Não se arrisque por conta 
própria. Você poderá contaminar 
animais domésticos, fontes de água, 
as próprias hortaliças ou, pior, se 
intoxicar com o produto.

A torta de mamona e a farinha de osso
são boas opções de adubação orgânica 
prática e conveniente. Mas, se tiver

qualquer dúvida sobre a quantidade ou a maneira 
de utilizá-las, busque orientação adequada. 

Algumas dicas

99
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Os cuidados com a horta começam pela organização e limpeza do espaço. 
Papéis, lixo, peças de madeira ou ferro, tudo o que não fi zer parte da horta deve 
fi car do lado de fora. Assim evitamos atrair insetos, que podem, até mesmo, 
ser pragas para as nossas hortaliças. E lembre-se: resíduos de cozinha não são 
fertilizantes orgânicos. Para se tornarem uma boa fonte de adubação, precisam 
ser tecnicamente manejados. Até lá, temos que mantê-los do lado de fora da horta.

Manter os canteiros elevados em 30 centímetros, em relação ao nível do terreno, 
assim como regularizados de forma a permitir o manuseio das plantas em qualquer 
região da área plantada é outra operação importante. A sugestão é manter uma 
largura aproximada de 1 metro. Com essa dimensão, é possível cuidar de todas as 
plantas, até mesmo das que estiverem mais centralizadas e distantes das bordas dos 
canteiros. Em relação ao comprimento, não há restrições, podendo ser aproveitada 
toda a área disponível. Caso seja uma área bem extensa, uma sugestão é dividir e 
padronizar canteiros com 10 metros de comprimento. Ah, lembre-se: não se deve 
pisar nos canteiros, para evitar a compactação do solo. Como o solo deve ser bem 
leve e fofi nho, quando submetido a pressões como estas, as raízes acabam tendo 
difi culdades em penetrar no solo para extrair água e oxigênio.

O controle do mato é uma operação muito importante. As ervas daninhas competem 
com as hortaliças dos canteiros por água, nutrientes do solo e, acredite, até pelo sol! 
Em uma horta de pequeno porte, o controle manual é o mais indicado. Se o mato 
estiver muito vigoroso e de difícil solução, não demore a buscar orientações para 
outros métodos de controle das ervas daninhas. E vale, mais uma vez, reforçar: 
somente um agrônomo pode indicar a utilização de defensivos químicos e, entre 
eles, os herbicidas.

Cuidando da horta

1010
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Observar todo o entorno 
da horta, verifi car se 
há muito mato, lixo, 
entulho e outros materiais 
descartáveis entre os 
canteiros. Se houver, 
efetuar a limpeza, pois 
isso evita que animais 
peçonhentos frequentem
o espaço.

10-ºpasso

1111
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Efetuar a limpeza dos canteiros, pois 
as ervas daninhas que crescem entres 
as plantas cultivadas se alimentam da 
mesma fonte de nutrientes. Portanto, 
é necessário retirá-las para que as 
hortaliças cresçam lindas e sadias.

20-ºpasso

1212
observacao: esta limpeza pode ser feita com as maos,
mas, se preferir, utilize também o ancinho.
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30-ºpasso
Preparando o canteiro para um 
novo plantio
•  Com uma ferramenta apropriada 

(enxada ou pazinha), vamos afofar
a terra até que esteja bem soltinha.

•  Depois vamos colocar uma porção 
de composto orgânico e/ou substrato
e espalhar uniformemente com
um ancinho e/ou rastelo, para que
possam se misturar com a terra do canteiro.

•  Após a adubação, deixe o canteiro por 
10 dias em repouso antes de plantar.

•  Pronto! Já podemos plantar algumas 
mudinhas novas!

•  Após o novo plantio é importante molhar 
os canteiros na frequência de uma ou 
duas vezes ao dia, caso não chova.

1313
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Você sabia que todos os alimentos vegetais, depois de colhidos, 
continuam vivos e respirando? E quanto maior a intensidade dessa 
respiração menor será a vida útil dos alimentos e por menos tempo 
poderemos mantê-los, com qualidade, armazenados antes de 
consumi-los? E, para diminuir a taxa de respiração das hortaliças, 
temos de controlar a temperatura?

Assim como ocorre com o ser humano, quanto maior a temperatura, 
maior a taxa de respiração. Então, o melhor horário para colhermos 
as hortaliças será sempre no período mais fresco do dia. De manhã, 
bem cedinho, é uma ótima opção. Afi nal, o sol ainda não está 
contribuindo negativamente para a colheita.

E, claro, logo após colhermos as hortaliças, devemos colocá-las na 
sombra. Se possível, levá-las imediatamente para a cozinha!

Colheita e processos de pós-colheita

Colhendo as hortalic, as

Lembre-se: machucando ou ferindo 
as hortalicas apos a colheita, a sua 
respiracao também aumenta .

1414
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Controlando as perdas apos a colheita

1616

Você saberia dizer o que é pós-colheita e o porquê de dispensarmos 
tanta atenção a este assunto? Sempre que fazemos alguma 
refeição, para cada porção de alimentos que ingerimos, podemos 
estimar que duas outras porções foram desperdiçadas ao longo 
da produção, da colheita, do transporte, da armazenagem e até 
mesmo na geladeira e na mesa de quem consome os alimentos. Há 
estudos que dizem que cerca de 30% dos alimentos são jogados no 
lixo entre a produção e o consumo. 

Isso mesmo! Muito do que produzimos no campo é simplesmente 
desperdiçado. Então, falando de alimentação saudável, segura, 
sustentável e acessível, o primeiro ponto que merece a nossa 
atenção é evitar comprar ou colher mais do que precisamos e 
procurar não servir além do necessário a uma nutrição adequada. 
Descartar bons alimentos como sendo sobras, nem pensar!
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E como evitar as tais “perdas”?

1717

E como evitar as tais “perdas”?

Mas o que seria essa tal “pos-colheita”?

  Como já vimos, os alimentos permanecem vivos após 
a colheita. Então, é preciso manter a qualidade deles e 
reduzir a velocidade de sua deterioração, uma vez que 
não é possível impedi-la.

  As hortaliças, em especial, têm características de alta 
perecibilidade em relação aos alimentos que chamamos 
de “duráveis”, como arroz e feijão, por exemplo.
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Veja, no quadro da página ao lado, as principais causas e 
meios de controle de perdas nos alimentos que normalmente 
temos plantados em uma horta. Observe que há uma 
palavrinha diferente: “senescência”. 

Senescência se refere às alterações normais ou “inevitáveis” 
pelas quais passam todos os seres vivos, até os vegetais. 
Você se lembra de que mencionamos que as hortaliças, após 
serem colhidas, estão vivas? O processo de senescência nada 
mais é que o envelhecimento dessas hortaliças, fazendo com 
que ocorram alterações de sabor e de crocância e perda de 
nutrientes. Raízes e tubérculos, como a batata e a cebola, 
podem até mesmo brotar. O que temos de fazer? Reduzir a 
velocidade de senescência dos produtos colhidos, pois não 
há como impedir o processo.há como impedir o processo.

Evite o desperd cio...

1818
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Produto Causa de perda Prevenção

Hortaliças
(folhas e talos)

Esmagamento
Colheita e manuseio cuidadosos. 

Armazenamento em recipiente protetor.

Apodrecimento

Manter a casca intacta.

Boa higienização dos alimentos.

Armazenamento a frio.

Senescência
Armazenamento a frio.

  Preparo e consumo imediatamente após a colheita.

Murchamento
  Manter em ambiente de elevada umidade relativa 

(na geladeira, armazenar no compartimento 
específi co para hortaliças).

  

Raízes e
tubérculos

Apodrecimento

  Manter a casca intacta.

  Boa higienização dos alimentos.

  Armazenamento a frio.

Brotamento

  Armazenamento a frio.

Colheita e manuseio cuidadosos.

Acondicionamento protetor.

Senescência
  Preparo e consumo imediatamente após a colheita.

  Armazenamento a frio.

      Fonte: Chitarra & Chitarra, 2006.
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Como já vimos, com boas práticas de manuseio
desaceleramos os processos de senescência, pois
ferimentos e amassamentos nas hortaliças causam:

  evaporação de água;

  ataque por micro-organismos, que leva à podridão;

  redução do valor nutricional dos alimentos;

  comprometimento da atratividade visual.

Duas perguntas e respostas 
para reforcar os conceitos

É importante manter a integridade física das 

hortaliças, evitando-se a quebra excessiva 

de folhas ou danos nas cascas de tomate ou 

beterraba, por exemplo? Por quê?

Pergunta: 

Resposta:
SIM!

2020
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2121

Atuar nas três etapas abaixo:

Resposta:

Qual o melhor método para a redução e o controle de perdas na pós-colheita?

Pergunta: 

  Colheita no ponto ideal; em caso de dúvida, solicite orientações técnicas.

  Manutenção da integridade física das plantas colhidas.

  Prolongamento da vida natural por manipulação adequada e boa higienização 
dos produtos.
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Para fechar o tema
de pós-colheita...

Nas hortaliças de folhas, lave-as 
uma a uma, descartando aquelas 
que não estiverem boas para
o consumo.

No caso de raízes e tubérculos, 
lave-os em água corrente antes 
de descascá-los.

Higienizacao das hortalicas

2222
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Coloque-as numa solução 
preparada com 1 gota de 
água sanitária para cada
1 litro de água e deixe 
por 5 minutos. 
Em seguida, escorra bem. 

Após estarem lavadas

2323
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Ficha de acompanhamento das hortas – Campo

Como estão os canteiros?

Não produtivos

  Com muitas ervas daninhas 

  Sem ervas daninhas, mas com torrões grandes e duros

  Sem ervas daninhas, com a terra fofa e “vermelha” ou “amarela”

  Sem ervas daninhas, com a terra fofa e “preta”

Produtivos

  Com plantas bonitas e sadias 

  Com plantas “não sadias” 

Os canteiros estão produzindo e os produtos sendo colhidos?

  Sim
   Em quantidade sufi ciente para o seu consumo e de sua família?
   (PARABÉNS)

DICA
Faça uma análise do seu canteiro periodicamente,

pelo menos uma vez por semana.
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Ficha de acompanhamento das hortas – Gabarito

Como estão os canteiros?
Não produtivos

  Com muitas ervas daninhas
   Vamos capinar os canteiros
   (Somente usar herbicidas com orientações de um agrônomo.) 

  Sem ervas daninhas, mas com torrões grandes e duros
   Vamos afofar e adubar

  Sem ervas daninhas e com a terra fofa, mas “vermelha” ou “amarela”
   Vamos adubar

  Sem ervas daninhas, com a terra fofa e “preta”
   Vamos plantar! 

Produtivos

  Com plantas bonitas e sadias 
   Com muitas folhas, raízes ou frutos
   • Irrigar 1 ou 2 vezes ao dia, pela manhã ou ao fi nal da tarde
    (mantendo a terra úmida, mas não “encharcada”) (página 13 deste manual)
   • Capinar sempre as ervas daninhas
    (podem-se usar ferramentas ou as próprias mãos) (página 10 deste manual)

  Com plantas “não sadias” 
   Com muitas folhas amarelas ou poucas folhas, mas sem pragas
   • Vamos observar se estamos irrigando demais? 
   • Vamos observar se o solo está bem adubado?

    Com folhas bonitas, em tons de verde forte, azul ou roxo,
mas frutos ou raízes com insetos

   • Vamos observar se há ovos sob as folhas? 
   •  Vamos observar se há lagartas comendo as folhas ou

andando nos canteiros?
   • Vamos observar se há mariposas voando pela horta?

   Com folhas “meladas”
   •  Neste caso, temos uma doença na horta e o ideal é buscar 

ajuda com um agrônomo ou técnico agrícola.

Consulte a página 16
do manual Como montar
uma horta em casa

Consulte a página 7
deste manual

Consulte a
página 6 
deste manual
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