
1 
 

 

 

APOSTILA 
CURSO: COMO FAZER UMA HORTA DOMÉSTICA 

 

 
 

 

Ingrid Ferreira 

Bióloga, Esp. Gerenciamento Ambiental 

 

 

 



2 
 

INTRODUÇÃO.....................................................................................................3

CONSIDERAÇÕES SOBRE O LOCAL DA HORTA..........................................4 

1-SOLO...............................................................................................................4 

1.1-FORMAÇÃO DO SOLO.................................................................................4 

1.2-PROPRIEDADES DO SOLO.........................................................................6 

1.3-CAMADAS DO SOLO....................................................................................7 

2-NUTRIENTES...................................................................................................8  

2.1-PRINCIPAIS SINTOMAS DA FALTA DE NUTRIENTES..............................9 

3-AMOSTRAGEM DO SOLO PARA ANÁLISE................................................10 

3.1-PROFUNDIDADE DE COLETA DAS AMOSTRAS.....................................10 

3.2-TIPOS DE ANÁLISE....................................................................................11 

3.3-INTERPRETAÇÃO DA ANÁLISE DE SOLO...............................................11 

4-ADUBAÇÃO ORGÂNICA..............................................................................12 

5-CALAGEM......................................................................................................13  

5.1-A IMPORTÂNCIA DA CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO.......................13 

5.2-BENEFÍCIOS DA CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO..............................14 

5.3-QUANTIDADE DE CORRETIVO A APLICAR.............................................14 

5.4-ÉPOCA DE APLICAÇÃO DO CORRETIVO................................................14 

5.5-DISTRIBUIÇÃO DO CORRETIVO..............................................................14 

6-CONSERVAÇÃO DO SOLO..........................................................................15 

6.1-COBERTURA DO SOLO.............................................................................15 

6.2-MELHORAMENTO DO SOLO COM CAPTURA(EM).................................15 

6.2.1-Quem são os microorganismos eficientes (EM).......................................15 

6.2.2- Como trabalham os microorganismos eficientes.....................................16 

6.2.3-Captura dos microorganismos eficientes..................................................17 

6.2.4-Ativar os microorganismos eficientes ......................................................18 

6.2.5-Onde utilizar os microorganismos eficientes............................................18 

6.2.6-Formas de utilização.................................................................................20 

7- CONSTRUINDO SUA HORTA......................................................................22 

8-PLANTANDO MUDAS PRODUZIDAS..........................................................24 

9-MINHOCÁRIO À MODA CAMPEIRA............................................................31 

10-COMPOSTAGEM........................................................................................33 

10.1-ONDE MONTAR A COMPOSTEIRA........................................................33 

10.2-QUE MATERIAIS PODEM SER USADOS PARA FAZER A 

COMPOSTAGEM..............................................................................................33

10.3-COMO CONTROLAR A PREPARAÇÃO DO COMPOSTO......................34 

10.4-COMO FICA O COMPOSTO CURADO....................................................34 

10.5-COMO APLICAR O COMPOSTO.............................................................34 

11-CONHEÇA ALGUMAS PRAGAS DE HORTAS E POMARES...................35 

12-DEFENSIVOS ALTERNATIVOS..................................................................36 

13-RECEITAS ECOLÓGICAS PARA CONTROLE DE PRAGAS....................37 

14-OUTRAS RECEITAS...................................................................................41 

15- REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS............................................................42                            

16- ANEXOS......................................................................................................44 



3 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
O QUE É UM ALIMENTO ORGÂNICO?  
 
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem agrotóxicos. É o 

resultado de um sistema de produção agrícola que busca manejar de forma 

equilibrada o solo e demais recursos naturais (água, plantas, animais, insetos, 

etc.), conservando-os a longo prazo e mantendo a harmonia desses elementos 

entre si e com os seres humanos. 

 Deste modo, para se obter um alimento verdadeiramente orgânico, é 

necessário administrar conhecimentos de diversas ciências (agronomia, 

ecologia, sociologia, economia, entre outras) para que o agricultor, através de 

um trabalho harmonizado com a natureza, possa ofertar ao consumidor 

alimentos que promovam não apenas a saúde deste último, mas também do 

planeta como um todo.  

Para alcançar este objetivo, existe uma disciplina teórica que integra as 

descobertas de várias ciências, buscando compreender em profundidade a 

natureza e os princípios que a regem. Esta disciplina é a Agroecologia. 

 

 

O QUE É A AGROECOLOGIA?  

 

A Agroecologia é uma nova abordagem da agricultura que integra diversos 

aspectos agronômicos, ecológicos e socioeconômicos, na avaliação dos efeitos 

das técnicas agrícolas sobre a produção de alimentos e na sociedade como um 

todo.  

Fazendo uma analogia da Agroecologia com uma grande árvore, podemos 

imaginar essa disciplina como o tronco principal, de onde partem diversos 

galhos, que são as correntes alternativas da agricultura. Essas correntes são 

as seguintes: Orgânica e biológica, biodinâmica, natural e permacultura. 
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CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES NA ESCOLHA DO LOCAL DA HORTA 
 
 
Apenas 10m2 são necessários para o cultivo de uma HORTA. Algumas regras: 

1- A horta deve ser cercada para evitar a entrada de animais; 

2- O local escolhido deve receber a luz do sol por no mínimo 5 horas diárias. 

3- Os canteiros devem ser feitos na direção norte-sul, ou voltados para o norte 

para aproveitar melhor o sol. 

4- De maneira geral ventos fortes, de qualquer direção, não são bem vindos. 

Caso o local que você escolheu tenha a face sul desprotegida você deve 

protegê-la fazendo um “quebra vento”, que pode ser com o plantio de uma 

cerca viva de arbustos ou mesmo com a construção de uma mureta ou de uma 

cerca bem fechada. 

5- O local escolhido não pode estar sujeito a alagamentos, nesse caso você 

deverá elevar os canteiros  

6- Dê preferência a um local que tenha uma fonte de água potável próxima e 

aonde possa ser construído um abrigo para os equipamentos e materiais. 

7 - As dimensões de um canteiro podem variar. A largura deve possibilitar o 

trabalho no canteiro de um só lado- onde alcance o braço- até 1 metro a 1,20 

metros.  

 

Dica importante: A melhor água para a rega da sua HORTA é a água de 

CHUVA. Aproveite a água de chuva colhendo-a através da calha de seu 

telhado armazenando-a em um tambor ou em uma caixa d’água. 

 

1- O SOLO 
 
1.1- FORMAÇÃO DO SOLO 

 
O solo é o resultado do desgaste das rochas. Os fatores responsáveis por este 

processo são: o clima (chuva, calor), organismos vivos (plantas, animais), 

relevo (declividade do terreno), tipos de rochas (mais resistentes ou menos 

resistentes). 

Este processo leva muitos anos para acontecer, por isso a importância de se 

conservar o solo. 
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O solo compõe-se por quatro partes misturadas de: ar; água; matéria orgânica; 

porção mineral (areia, silte, argila). 

 

                      
A partir da 
Rocha exposta às 
intempéries.... 

                        
 
 
 
 
 

 
 
Todo este processo leva muito tempo para ocorrer! 

Calcula-se que cada centímetro do solo se forma num intervalo de tempo de 

100 a 400 anos! 

 

A matéria orgânica confere ao solo a cor escura e é responsável por: 

1) Reter a água no solo; 

2) Manter a estrutura do solo; 

3) Dar as condições ideais para a vida do solo (microorganismos); 

4) Melhorar a estrutura física do solo (aeração); 

5) Fornecer nutrientes para as plantas; 

6) Aumentar a drenagem do solo, entre outras coisas. 

 
 

Trincas e rachaduras permitem a 
acumulação de água e microorganismos 
que iniciam o processo de transformação 
da rocha em areia.. 

Com a acumulação 
de resíduos orgânicos o 
solo vai se formando.... 
As primeiras plantas já 
evoluem.... 

Após muito tempo. Os 
Resíduos vegetais e 
animais já promovem um 
solo agricultável.... 
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1.2- PROPRIEDADES DO SOLO 
 
 
Propriedades físicas: se referem à sua textura e estrutura. A textura de um 

solo se relaciona ao tamanho dos grãos que o formam. Um solo possui 

diferentes quantidades de areia, argila, matéria orgânica, água, ar e minerais. A 

forma como estes componentes se organizam, representa a estrutura do solo.  

 

Propriedades químicas: se relaciona com os nutrientes que vão ser utilizados 

pelas plantas. Esses nutrientes, dissolvidos na água do solo (solução), 

penetram pelas raízes das plantas.  

No sistema orgânico de produção os nutrientes podem ser supridos através da 

adição de matéria orgânica e compostos vegetais. As propriedades químicas 

são as reações químicas que ocorrem no solo (os nutrientes e o ph).  

 

 

pH – Potencial de Hidrogênio 

 

O pH do solo é medido por uma escala que vai de 0 a 14, onde o 7 

equivale ao neutro, abaixo ácido e acima alcalino. 

 

 

 

 

 

Propriedades biológicas: trata dos organismos vivos existentes no solo, e que 

atuam nos aspectos físicos e químicos de um solo. A vida no solo só é possível 

onde há disponibilidade de ar, água e de nutrientes.  

Um solo com presença de organismos vivos indica boas condições de estrutura 

do solo. Os microorganismos do solo são os principais agentes de 

transformação química dos nutrientes, tornando-os disponíveis para absorção 

pelas raízes das plantas. 
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1.3- CAMADAS DO SOLO 
 
O solo é formado por vários horizontes, seguidos uns dos outros. O conjunto de 

todos os horizontes chama-se “perfil” do solo. 

O primeiro horizonte, rico em matéria orgânica, portanto mais escuro é 

chamado de horizonte A. Ali se desenvolvem a maior parte das raízes das 

plantas; daí a importância de se tomar cuidado no manejo do solo, para que as 

raízes não sejam danificadas. Por ser esse horizonte normalmente trabalhado, 

ele é denominado de camada arável.  

Logo abaixo vem o horizonte B, às vezes chamado de subsolo. 

Existem vários tipos de horizonte B, que são classificados de acordo com a 

profundidade, formação, fertilidade. Plantas com raízes profundas também 

podem atingir esse horizonte e retirar água e nutrientes. Na maioria das vezes, 

o horizonte B é mais avermelhado ou amarelado que o horizonte A. 

O próximo horizonte é o início do processo de formação do solo, ainda com 

partes da rocha, conhecido como horizonte C. E por último, se ainda estiver 

presente a rocha, segue a camada R. 
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2- NUTRIENTES DO SOLO 
 

 
Os nutrientes minerais se dividem em macronutrientes (primários e 

secundários) e micronutrientes. A falta de qualquer um deles diminui o 

crescimento das culturas. 

Os macronutrientes (macro = grande) são assim chamados por serem 

absorvidos em grande quantidade pelas plantas. Os micronutrientes (micro = 

pequeno) são absorvidos em pequena quantidade pelas plantas. Se os 

micronutrientes estiverem no solo em quantidades muito maiores do que a 

planta precisa, podem ser tóxicos, sendo prejudicial a ela. Portanto, o produtor 

rural, deve evitar a adubação excessiva com micronutrientes. Mesmo em 

pequenas quantidades, os micronutrientes são essenciais à sobrevivência das 

plantas. 
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2.1- PRINCIPAIS SINTOMAS DA FALTA DE NUTRIENTES 
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3 - AMOSTRAGEM DO SOLO PARA ANÁLISE 
 
 
 

3.1- PROFUNDIDADE DE COLETA DAS AMOSTRAS  
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Após a coleta, mistura-se bem no balde as amostras dos 15 a 20 locais da 

gleba, colocando 300 gramas em um saco plástico bem limpo. 

Caso o solo estiver muito úmido, deixar secar à sombra. Colocar uma etiqueta 

por fora do plástico, anotando a profundidade, a área em que as amostras 

foram retiradas, e o nome do produtor rural. 

Após esses procedimentos, a amostra deve ser enviada para o laboratório. 

 

 

3.2- TIPOS DE ANÁLISE 

 

Podem ser realizadas dois tipos de análise de solo. Estas análises permitem 

determinar possíveis problemas nutricionais e conhecer as características do 

solo.  

- A análise química do solo avalia a fertilidade, determinando o seu pH 

(acidez) e disponibilidade de nutrientes para as plantas. Através desta análise 

pode-se verificar a necessidade do uso de corretivos para a acidez (calcário) e 

fertilizantes (adubos) no solo. Esta análise é feita de 1 a 3 meses antes do 

plantio, geralmente com intervalo de 2 a 4 anos (dependendo do tipo de cultura 

e de solo). 

 

- A análise física (granulométrica) determina a quantidade de areia, silte e 

argila no solo. 

 

 

3.3- INTERPRETAÇÃO DA ANÁLISE DE SOLO 

 

A interpretação da análise é uma etapa muito importante para o entendimento 

dos valores obtidos na análise de solo (laudo técnico entregue pelo 

laboratório). Com isso, pode-se avaliar se o solo está adequado para o tipo de 

cultura que será implantada, podendo haver a necessidade de aplicação de 

adubos e corretivos no solo (calcário). 

A interpretação da análise de solo deve ser feita por profissional habilitado 

(Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal ou Zootecnista). 



12 
 

Esse profissional com base na análise de solo e/ou planta poderá indicar se o 

solo apresenta adequada disponibilidade de nutrientes para as culturas, e 

recomendar, caso necessário, a adubação e calagem para cada caso. 

Na análise química do solo, a qual é realizada em laboratório, normalmente são 

determinados: pH, as quantidades de alumínio (Al3+), cálcio (Ca2+), magnésio 

(Mg2+), potássio (K+), fósforo (P), matéria orgânica (MO) e carbono (C), 

capacidade de troca de cátions (CTC ou T) e a saturação por bases (V). 

O pH representa o quanto o solo está ácido, demonstrando a necessidade da 

aplicação de corretivos (calcário) para que a acidez do solo diminua e ocorra 

um adequado desenvolvimento da cultura. 

A quantidade de alumínio (Al) existente num solo é muito importante ser 

conhecida, pois para a maioria das culturas esse elemento químico é tóxico, 

não sendo um nutriente. Se o alumínio estiver presente na análise do solo é um 

sinal de que ele poderá afetar a produção das culturas. 

 
 
4- ADUBAÇÃO ORGÂNICA 
 
 
A adubação orgânica é uma técnica que permite melhorar a qualidade da terra 

através da adição de um adubo orgânico, isto é, de forma natural. Para obter 

um melhor resultado na aplicação dessa adubação deve-se preferencialmente 

aplicar na superfície da terra (solo), ou então, incorporar a uma profundidade 

de até 10 cm. É importante não ir além disso pois, quando incorporados a 

profundidades maiores, irão apodrecer afetando a vida dos microorganismos.  

 

Os adubos orgânicos mais comuns são: 

 

Húmus de Minhoca: 

É um adubo orgânico, produzido a partir de estercos de animais previamente 

estabilizados (curtidos) ou de restos vegetais decompostos. Podemos dizer que 

o húmus é o esterco da minhoca. Apresenta cor escura semelhante a um pó de 

café, podendo ser utilizado em sementeiras, hortas e pomares em contato 

direto com as raízes. 
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Esterco Animal: 

É uma importante fonte de matéria orgânica para ser utilizada na adubação 

orgânica. No entanto, o esterco deve ser curtido coberto com um plástico ou 

palha para evitar que a água da chuva leve embora boa parte dos nutrientes, 

que infiltra na terra. 

 

Compostos orgânicos: 

O composto é o resultado da decomposição de restos vegetais, aos quais se 

adicionam estercos animais (bovino, caprino, aves e etc.), que irão acelerar a 

decomposição dos restos vegetais transformando-os em excelente adubo. A 

composição do composto orgânico compreende uma fonte de nitrogênio 

(estercos, aparas de grama, farinha de osso, farinha de sangue) e uma fonte 

de carbono (folhas, palhas, serragem, restos de galhos secos).  

 

 
 
 
 
 
5- CALAGEM 
 
5.1 A IMPORTÂNCIA DA CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO 

 

A maioria dos solos do Rio Grande do e do Brasil são ácidos. A acidez dos 

solos promove o aparecimento de elementos tóxicos, como o alumínio (Al), 

além de causar a diminuição da presença de nutrientes importantes para as 

plantas. Os efeitos causados pela acidez levam à baixa produtividade das 

culturas. Aplicando-se o calcário, ocorre a correção da acidez do solo (indicada 

pelo pH). 
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5.2-- BENEFÍCIOS DA CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO 

 

- fornecimento de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) como nutrientes para as plantas; 

- diminuição ou eliminação dos efeitos tóxicos do alumínio (Al), e também do 

excesso de manganês (Mn), ferro (Fe) e cobre (Cu) para as plantas; 

- liberação do nutriente fósforo (P) para a planta; 

- aumento da disponibilidade enxofre (S) e molibdênio (Mo); 

- melhora a eficiência na absorção pela planta, de adubos que tenham potássio 

(K), 

- aumenta a liberação de nutrientes (nitrogênio-N, fósforo-P, enxofre-S) que 

estão na matéria orgânica do solo; 

 
 
5.3- QUANTIDADE DE CORRETIVO A APLICAR 
 
 
Somente através da análise química do solo pode-se chegar à quantidade 

adequada de calcário a aplicar, sendo que a falta ou o excesso podem 

prejudicar as plantas cultivadas. Existem alguns produtores rurais que aplicam 

calcário sempre, achando que estão melhorando o solo, mas na verdade 

podem estar prejudicando a cultura devido ao aumento do pH, acima da 

necessidade.[ 

 
 
5.4 ÉPOCA DE APLICAÇÃO DO CORRETIVO 
 
Para se obter os efeitos esperados, o calcário deverá ser aplicado, três meses, 

ou mais, antes da cultura para que o corretivo tenha o tempo necessário para 

reduzir a acidez do solo com eficácia. 

 

 
5.5 DISTRIBUIÇÃO DO CORRETIVO 
 
Recomenda-se efetuar a distribuição o mais uniforme possível, podendo ser 

manual (a lanço), 
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6- CONSERVAÇÃO DO SOLO 
 
6.1- Cobertura do Solo : 
 

Nas épocas mais quentes do ano, quando altas temperaturas ocorrem quase 

todos os dias, é muito importante a utilização de uma cobertura. Isso protege o 

solo contra o calor e também contra o impacto da chuva e a ação dos ventos. 

A cobertura morta pode ser feita com materiais disponíveis na pequena 

propriedade, tais como: palhas, bagaço de cana, cascas de árvores, capim 

picado. Mas deve-se tomar o cuidado de utilizá-los após uma secagem inicial, o 

que reduz as queimas nas plantas, provocadas pela fermentação, e 

desequilíbrios na relação carbono nitrogênio. 

 

 

6.2- Melhoramento do solo com a captura de microorganismos eficientes 

 

O estudo sobre os microrganismos eficientes (effective microorganismos ‒ EM) 

foi iniciado na década de 70 pelo Dr. Teruo Higa, professor da Universidade de 

Ryukyus (Japao). O objetivo era melhorar a utilização da matéria orgânica na 

produção agrícola. 

 

A micro-vida e muito ativa e eficiente. Essa micro-vida eficiente 

(microrganismos) libera os nutrientes da matéria orgânica, fixa o nitrogênio do 

ar e produz substancias protetoras das plantas. 

Na agricultura natural são usados: composto, cobertura morta, adubação 

verde, microrganismos do solo, controle biológico de insetos, controle 

biomecânico de plantas espontâneas. 

 

 

6.2.1-Quem são os Microrganismos Eficientes (EM)? 

 

Os microrganismos são minúsculos seres vivos. Apesar de extremamente 

pequenos e simples, exercem função primordial, desde a captação de energia 

solar, ate suas transformações na Terra. São dois grandes grupos: os 

microrganismos de regeneração, e os microrganismos degenerativos. 
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microrganismos regenerativos produzem substancias orgânicas uteis as 

plantas, e via metabolismo secundário podem produzir hormônios e vitaminas. 

Melhoram as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Estão nesse 

grupo os microrganismos que constituem o EM. 

Os microrganismos degenerativos produzem no seu metabolismo primário 

substancias como amônia, sulfeto de hidrogênio, com ação prejudicial a planta 

e endurecem o solo. Conseqüentemente impedem o crescimento das plantas e 

favorecem infestações de pragas e doenças. 

O EM e formado pela comunidade de microrganismos encontrados 

naturalmente em solos férteis e em plantas, que coexistem quando em meio 

liquido. 

 

Quatro grupos de microrganismos compõem o EM: 

 

‒ Leveduras (Sacharomyces): utilizam substancias liberadas pelas raízes das 

plantas, sintetizam vitaminas e ativam outros microrganismos eficazes do solo. 

 

‒ Actinomicetos: controlam fungos e bactérias patogênicas e também 

aumentam a resistência das plantas. 

 

‒ Bactérias produtoras de acido lático (Lactobacillus e Pediococcus): produzem 

acido lático que controla alguns microrganismos nocivos como o Fusarium. 

Pela fermentação da matéria orgânica não curtida liberam nutrientes as 

plantas. 

 

‒ Bactérias fotossintéticas: utilizam a energia solar em forma de luz e calor. 

Também utilizam substancias excretadas pelas raízes das plantas na síntese 

de vitaminas e nutrientes, aminoácidos, ácidos nucléicos, substancias bioativas 

e açúcares, que favorecem o crescimento das plantas. Aumentam as 

populações de outros microrganismos eficazes, como os fixadores de 

nitrogênio, os actinomicetos e os fungos micorrízicos. 

 

6.2.2- Como trabalham os microrganismos eficientes? 
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Os microrganismos retiram da matéria orgânica (restos vegetais e animais) os 

seus alimentos. Nesta decomposição há redução do todo em partes e 

compostos menores são liberados no ambiente. Muitos destes compostos são 

nutrientes, hormônios, vitaminas que alimentam a própria comunidade 

microbiana, alem de animais e plantas. Os microrganismos ainda liberam no 

ambiente alguns compostos que aumentam a resistência das plantas aos 

insetos e doenças. 

A decomposição da matéria orgânica no solo faz proliferar grupos de 

microrganismos, que estruturam o solo, agregam melhor as partículas minerais, 

evitam compactação e aumentam: a porosidade, a infiltração de água, a água 

disponível e a profundidade de enraizamento. Ha redução da erosão e da 

freqüência de irrigação. A matéria orgânica de origem animal e decomposta 

pelos microrganismos do EM, liberando substancias uteis ao crescimento das 

plantas e ao equilíbrio do solo. 

No solo vivo e saudável os microrganismos transformam a matéria orgânica 

que sustenta plantas vigorosas e produtivas, como nas matas, provendo 

alimento a toda a vida na Terra. 

 

6.2.3- Captura dos Microrganismos Eficientes 

 

Cozinhe aproximadamente 700 gramas de arroz sem sal. Coloque o arroz 

cozido em bandeja de plástico ou de madeira ou ainda em calhas de 

bambu.Cobrir com tela fina visando proteger. 

Coloque a bandeja com arroz e a tela em mata virgem (na borda da mata) e 

deste modo capturar os microrganismos. 

No local onde vai deixar a bandeja, afastar a matéria orgânica (serrapilheira). 

Apos colocar a bandeja, a matéria orgânica que foi afastada deve cobrir a 

bandeja sobre a tela. Apos 10 a 15 dias os microrganismos já estarão 

capturados e criados. 

Nas partes do arroz que ficarem com as colorações rosada, azulada, 

amarelada e alaranjada estarão os microrganismos eficientes (regeneradores). 

As partes com coloração cinza, marrom e preto devem ser descartadas (deixe 

na própria mata. 
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6.2.4- Ativar os Microrganismos Eficientes 

 

Distribuir o arroz colorido em mais ou menos 5 garrafas de plástico de 2 litros 

Colocar 200 mL de melaço em cada garrafa. Completar as garrafas com água 

limpa (sem cloro) ou água de arroz. Fechar as garrafas e deixar a sombra por 

10 a 20 dias. Liberar o gás (abrir a tampa) armazenado nas garrafas, de 2 em 2 

dias. 

Coloque a tampa e aperte a garrafa pelos lados retirando o ar que ficou dentro 

da garrafa (a fermentação deve ser anaeróbica, ou seja, sem ar, sem presença 

do Oxigênio). Aperte bem a tampa. 

Esta pronto o EM (neste momento não ha mais produção de gás dentro da 

garrafa). 

O EM tem coloração alaranjada. Pode ser mais clara ou mais escura, o que 

depende da matéria-prima, não implicando, porem, na qualidade do produto. O 

cheiro e doce agradável. No caso de apresentar mau cheiro, o EM não deve 

ser usado. Pode ser armazenado por ate 1 ano. 

 

Observações: 

‒ A água tratada com cloro (água de rua, água de cidade) deve ser  

previamente colocada em recipiente destampado. 

Somente apos 24 horas a água poderá ser usada. Isso porque o cloro mata os 

microrganismos. A água de mina e usada diretamente. 

 

.‒ O melado (pode ser substituído por caldo de cana) e alimento dos 

microrganismos. Por isso faz crescer a comunidade microbiana ativa que pelas 

reações de fermentação, produzem ácidos orgânicos, hormônios vegetais, 

alem de vitaminas, antibióticos e polissacarídeos, enriquecendo a solução. 

 

 

6.2.5- Onde utilizar os Microrganismos Eficientes? 

 

A) Nos Solos 

O uso do EM contribui com o fortalecimento natural do solo. Os 

microrganismos eficientes tem sido utilizados na revitalização do solo. 
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 A presença dos microrganismos eficientes torna o solo mais rico em energia 

vital fazendo com que a capacidade natural de produção seja plena. 

As respostas do solo tratado com EM são principalmente e diretamente: 

 

a) Recompor a micro biota saudável do solo. Quanto maior a quantidade e 

a diversidade de vida no solo, melhor será a qualidade do alimento 

produzido.  

Lembrete: a diversidade de plantas implica em diversidade de 

microrganismos no solo. 

 

b) Restaurar as condições físico-químicas e microbiológicas do solo 

 

c) Estimular a emergência total das plantas (inclusive as plantas medicinais 

e as plantas companheiras) facilitando o manejo e a cobertura do solo. 

 

d) Atuar juntamente com a adubação verde diminuindo a compactação do 

solo. Aumentar: a agregação, a porosidade do solo, a infiltração de 

água, a água disponível no solo e a profundidade de enraizamento. 

Como conseqüência ha redução da erosão e da freqüência de irrigação. 

 

e) Facilitar a decomposição da matéria orgânica, favorecer a mineralização 

e a disponibilidade de nutrientes essenciais as plantas. 

 

f) Permitir a redução ou a dispensa do fertilizante químico. 

 

g) Biorremediar os solos contaminados neutralizando os metais pesados e 

os resíduos de agrotóxicos. Via compostagem também poderá 

neutralizar resíduos de petróleo e outros óleos. 

 

h) Diminuir ou eliminar doenças e patógenos do solo. 

 

i) Acelerar o processo de compostagem de resíduos. 
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B) Nas plantas 

O EM e utilizado no cultivo de hortaliças, cereais, frutas e flores 

pelas seguintes razoes: 

 

a) Melhora o metabolismo das plantas (exemplo: a capacidade fotossintética). 

b) Ativa o crescimento radicular. 

c) Aumenta a germinação, florescimento e frutificação. 

d) Ativa a maturidade dos frutos e grãos. 

e) Faz adubação foliar (semelhante a adubação nitrogenada). 

f) Aumenta a produtividade agrícola. 

g) Melhora a qualidade dos produtos colhidos (aumenta o teor de proteínas, 

óleos e o peso de grãos). 

h) Reduz os prejuízos causados pelo plantio consecutivo. 

i) Reduz os danos causados por insetos. 

j) Elimina o uso de inseticidas pela maior resistência das plantas 

(principalmente quando e associado à homeopatia). 

 

 

6.2.6- Formas de utilização do EM 

 

I) NOS SOLOS: 

 Cada 1 litro do EM dissolver em 1000 litros de água. Esta pronto o 

EM/solo (solução de aplicação ao solo). 

Lembrete: a água tratada com cloro deve ser colocada um dia antes 

em recipiente destampado, por 24 horas. No dia seguinte acrescente 

o EM. O cloro mata microrganismos. 

O bom preparo do solo e feito cobrindo o solo com produtos naturais 

de origem vegetal (folhas, adubação verde, capim picado seco, 

restos de cultura, etc.) 

Molhar o solo com a solução de EM/solo. Apos a aplicação do 

EM/solo cobrir o solo com capim ou palha. Manter o solo úmido. 

Esperar 7 a 10 dias ate o semeio ou o transplante das mudas. 
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II) PULVERIZAÇÃO DAS PLANTAS:  

A pulverização das plantas e feita com o EM/planta. Como produzir o 

EM/planta?  

Adicione em 100 litros de EM/solo, ½  litro de vinagre. Esta pronto o 

EM/planta. 

E indicado apos a germinação ou em culturas já estabelecidas. 

Aplicar via pulverizações foliares ou via regador. Fazer aplicação 

semanal ate melhorar a estrutura do solo ou melhorar a saúde da 

planta. Depois fazer pulverizações quinzenais. 

No ano em que se começa a usar o EM, o numero de aplicações e 

maior. Se as condições de crescimento das plantas estiverem em 

ordem, ano apos ano, a freqüência pode diminuir. 

Pulverizar no período da manha ou apos a chuva. 
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7- CONSTRUINDO A SUA HORTA 
 
Construindo os canteiros 
 
A seguir vamos apresentar passo-a-passo como construir os canteiros de sua 

horta. 

 

Os canteiros podem ser levantados em relação ao nível do solo, em 30 a 40 

cm. Os canteiros feitos com elevação do solo possuem drenagem natural, 

podem ser constantemente revirados. 

Os canteiros podem também ser cercados por tijolos ou tabuas ou construídos 

em alvenaria. Ao construir canteiros é necessário estar atento para assegurar a 

drenagem deixando passagem para o excesso de água. Canteiros construídos 

duram mais tempo. 

As dimensões de um canteiro podem variar. A largura deve possibilitar o 

trabalho no canteiro de um só lado- onde alcance o braço- até 1 metro a 1,20 

metros. 

 
 
 

 
 
 
 



23 
 

   
 

         
       Para um canteiro de 6m, foi colocado: 6 carrinhos               Agora você deve revolver bem a mistura virando 
      de mão de terra do mato, 2 carrinhos de folhas secas         o canteiro para que todos os componentes possam agir 
       ou serragem e 2 carrinhos de esterco seco.  

 

 

   
 

ATENÇÃO: O substrato que você deverá colocar no canteiro deve ser sempre 
nas seguintes proporções:  
 
PRIMEIRA OPÇÃO: Para cada 3 porções de terra do mato, 1 porção de folhas 
secas ou serragem, 1 porção de esterco curtido  
SEGUNDA OPÇÃO: 3 porções de terra do mato, 1 de folhas secas  ou 
serragem e 1kg de húmus de minhoca para cada m².  
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8- PLANTANDO MUDAS PRODUZIDAS 
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Fazendo suas próprias mudas: Sementeira em bandeja de isopor 
 

Você deve reservar um espaço da horta para sementeira que não deve ocupar 

1% da área total e deve ficar em local alto, seco e ensolarado. Pode também 

ser um canteiro comum, com cobertura contra sol e chuvas fortes 

As sementes de hortaliças de modo geral são pequenas e exigem cuidados 

especiais como solo rico em nutrientes, peneirado, regas diárias, abundante 

mas não excessiva, sol indireto, profundidade correta de semeio. Em nosso 

caso utilizaremos bandejas de isopor e SUBSTRATO para MUDAS. 

. 
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28 
 

   
 

   
 

   
 
Cada espécie têm seu tempo certo para o transplante, verifique na embalagem 
das sementes o prazo. As mudas devem ser transplantadas quando estiverem 
com o torrão formado, como mostra a foto. 
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9- MINHOCÁRIO À MODA CAMPEIRA 

 

Este é o minhocário mais simples e barato de ser construído. Suas dimensões 

dependem mais da disponibilidade de alimento que será oferecido às minhocas 

do que propriamente do material de construção. Entretanto, sugere-se que seja 

adotada a largura máxima de 1 metro, para facilitar a alimentação das 

minhocas e a retirada do húmus. Abaixo o que você vai precisar:  

- 12 estacas de bambu com cerca de 50 cm comprimento, sendo uma ponta 

em bisel e outra cortada logo depois do nó;  

- 6 varas de bambu com cerca de 1,0 m de comprimento, para as cabeceiras;  

- 6 varas de bambu com 1,80 m de comprimento, para as laterais;  

- 5 metros de sombrite para forração interna  

- 03 carrinhos de mão de esterco(preferencialmente bovino) 

- 1200 minhocas  

- Palha de roçada, ou capim elefante ou palha de milho 

- Marreta para cravar as estacas no solo. 

É preciso que ele seja montado em um local sombreado durante a maior parte 

do dia, especialmente nas horas mais quentes, para evitar o ressecamento da 

camada superficial do alimento e a fuga das minhocas pelo excesso de calor. 

Da mesma forma, deve ser escolhido um terreno com um leve declínio, para 

que a água da chuva ou de escorrimento não acumule em seu interior. 

No minhocário demonstrado foi distribuída uma população de minhocas no 

fundo e, sobre ela, o resíduo orgânico disponível, no caso esterco de bovinos. 

Com esse procedimento, as minhocas são forçadas a se deslocar para cima, 

garantindo sua ampla distribuição pelo alimento.  

Considerando as dimensões especificadas, foram colocadas aproximadamente 

1200 minhocas e 3 carrinhos de mão de esterco fresco semi-curtido (cerca de 

90 kg).  

Essa quantidade, ao final de 20 a 25 dias no verão (no inverno pode levar entre 

30 e 40 dias), resultará em cerca de 50 kg de húmus pronto. 
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Figura 1. Seqüência de montagem do minhocário campeiro de bambu: a) escolha da área; b) 
marcação do minhocário; c) formação das paredes e travamento das cabeceiras com estacas; 
d) forração com sombrite e colocação das minhocas; e) colocação do alimento; f) minhocário 
preenchido; g) cobertura de sombrite; h) cobertura com tapume de bambus. 
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10- COMPOSTAGEM 
 
 
A compostagem é uma prática fácil, rápida, economicamente viável de se 

diminuir os gasto com adubos químicos e também ecologicamente correta por 

aproveitar os restos orgânicos, transformados em um adubo orgânico de boa 

qualidade para aplicar nas culturas, chamado composto. 

A compostagem é um processo de reciclagem dos resíduos orgânicos que 

existem na própria fazenda. A compostagem é um processo desenvolvido por 

diversos microrganismos do solo, onde esses decompõe os restos orgânicos 

(vegetais e animais) em matéria orgânica. 

Esse processo de compostagem é dividido em duas fases: 

 

- a primeira, de degradação ativa, onde a temperatura deve ser controlada na 

faixa de 45 a 65 °C. 

 

- e a segunda, de maturação ou cura, onde ocorre a humificação 

(transformação) da matéria orgânica e a temperatura nesta deve permanecer 

abaixo dos 45 °C. 

 
 
10.1- ONDE MONTAR A COMPOSTEIRA? 
 
Deve ficar próxima a uma fonte de água ou pelo menos em lugar que possa ser 

alcançado por uma mangueira. Em região de clima frio, poderá ter a ajuda do 

calor do sol para se aquecer a pilha, tomando o cuidado de molhar para esta 

não ficar seca. Em regiões de clima mais quente, a pilha pode ficar na sombra 

para não secar muito rápido. No entanto deve-se tomar cuidado para não 

deixar a pilha de composto encharcada de água. 

 
 
10.2- QUE MATERIAIS PODEM SER USADOS PARA FAZER A 
COMPOSTAGEM? 
 
Cascas de frutas, sobras de verduras e legumes crus, cinza de fogão ou 

lareira, cascas de ovos, borra de café, erva mate, restos de poda, esterco de 

galinha, de gado, porcos, ovelha.  
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10.3- COMO CONTROLAR A PREPARAÇÃO DO COMPOSTO? 
 
Para avaliação do grau de maturação do composto utiliza-se o teste da vara 

de madeira: colocar uma vara de madeira na pilha de composto, deixando-a 

sempre enterrada. No momento de se remover a vara, verificar: 

- Se está fria e molhada: na pilha não está havendo fermentação, 

provavelmente por excesso de água no composto; 

- Levemente morna e seca, com traços de filamentos brancos de micélio de 

fungos: a pilha necessita mais água; 

- Quente úmida e manchada de pardo escuro: as condições para compostagem 

estão corretas; 

- Livre de “barro preto”, com cheiro de terra, podendo ser introduzida de volta 

na pilha com facilidade: o composto está pronto para ser utilizado. 

 

 
10.4- COMO FICA O COMPOSTO CURADO (PRONTO) IDEAL ? 
 
- ser isento de organismos patogênicos ou semente de ervas daninhas; 

- possuir teor adequado de alguns macronutrientes (NPK) e conter alguns 

micronutrientes; 

- o composto deve ser leve e macio, mas não fibroso; 

- apesar de não se parecer com terra, um bom composto curado deve ter 

cheiro de terra, nunca cheiro de bolor ou podre; 

- deve conter pelo menos 25 a 30% de matéria orgânica. 

 

 
10.5- COMO APLICAR O COMPOSTO? 
 
- espalhar o composto produzido em toda área de cultivo, podendo ser 

recomendado para algumas culturas somente nas covas ou linhas; 

- se possível revolver o solo para misturar o composto com o solo; 

- composto curado ou quase curado é bastante eficaz se for utilizado 
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11- CONHEÇA ALGUMAS PRAGAS DE HORTAS E POMARES  

 

 

 

      

     Cochonilhas                              Pulgões                        Fede fede                                               

        

                                   Lagarta                                      Vaquinha 

 

     

       Mosca branca                     Gafanhoto                            Tripes 
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12- DEFENSIVOS ALTERNATIVOS 

 

São considerados para uso como defensivos alternativos, todos os produtos 

químicos, biológicos, orgânicos ou naturais, que possuam as seguintes 

características:  

Praticamente não tóxicos, baixa a nenhuma agressividade ao homem e à 

natureza, eficientes no combate e repelente aos insetos e microrganismos 

nocivos, não favoreçam a ocorrência de formas de resistência, de pragas e 

microrganismos, custo reduzido para aquisição e emprego, simplicidade 

quando ao manejo e aplicação, e alta disponibilidade para aquisição. 

 

Os principais objetivos com o uso de defensivos alternativos, são:  
 
- Obter produtos agrícolas mais saudáveis,  

- Evitar a contaminação do produto e do consumidor,  

- Manter o equilíbrio da natureza, preservando a fauna e os mananciais de 

águas,  

- Reduzir o número de defensivos agressivos,  

- Aumentar a resistência da planta contra a ocorrência de pragas, patógenos e 

sinistros naturais, diminuindo os gastos com a condução das culturas,  

- Reduzir o custo de produção e aumentar a lucratividade,  

- Atender a crescente procura de produtos sadios, á nível local, nacional e 

internacional.  
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13- RECEITAS ECOLÓGICAS PARA CONTROLE DE PRAGAS  

 

Controle de lagarta, pulgão, cochonilha, mosca branca e percevejo do tomate(fede fede) 

 

- 100 gramas de pimenta dedo-de-moça  

- 100 gramas de alho  

- 100 gramas de sabão de coco 

- 02 litros de álcool  

- 02 litros de água quente 

- 05 litros de água fria 

Triturar o alho e colocar em 01 litro de álcool num recipiente com tampa. Picar a pimenta e 

realizar o mesmo procedimento que foi feito com o alho.  

Ralar o sabão de coco e dissolver em 02 litros de água quente e depois colocar em recipiente 

fechado com tampa. Os três concentrados devem ficar em repouso por 15 dias.  

Na hora de usar, Misture meio copo de extrato de pimenta, meio copo de extrato de alho e 

meio copo de calda de sabão do coco em 5 litros de água.  Agitar a mistura e pulverizar;  

 

Controle de lagarta, pulgão, cochonilha, mosca branca e vaquinha 

 

- 100 gramas de fumo em rolo                           

 - 01 colher de cal hidratado 

- 100 gramas de sabão de coco                          

-12 litros de água 

- Panela velha, pratos e colheres 

Como fazer a calda adesiva: Leve ao fogo para desmanchar o sabão ralado em 01 litro de 

água. Tire do fogo e esfrie. 

Como fazer a calda de fumo: Picar o fumo em rolo e levar ao fogo com dois litros de água. 

Quando levantar fervura, baixe o fogo e marque 20 minutos no relógio. Tire do fogo e coe. 

Misture a calda de fumo, na calda de sabão misturando bem. Depois adicione o restante da 

água fria, ou seja, 07 litros e também o cal hidratado. Misture bem e com frequência enquanto 

engarrafa, pois o cal tem a tendência a ir para o fundo do balde.  

Usar dentro de 08horas, pois depois deste período, o inseticida perde a eficácia. Aguarde dois 

dias e faça novo produto aplicando novamente.  

OBS: para consumir hortaliças, aguarde 12 horas após a aplicação 

 

Controle de lesmas 

- 15 lesmas ou caracóis da espécie que deseja combater 

- 01 litro de água fervente 

- 05 a 10 litros de água fria 

- 01 balde 

- 01 regador 
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Colocar no balde as lesmas e a água fervente. Aguarde de 2 a 3 dias, ou até que comece a 

cheirar a podre. Então, acrescente água fria e pulverize ao entardecer. Devem ser feitas 3 

aplicações com intervalos de 3 dias entre elas. 

 

Controle de formiga cortadeira 

- Farinha de osso( vem pronta, pode ser encontrada em casas veterinárias)  

ou carvão vegetal  

ou borra de café 

ou casca de ovos(deve ser seca no forninho, caso contrário não funciona). 

Se você escolher o carvão ou as cascas de ovos, triture até virar uma farinha. Esta farinha 

deve ser distribuída em fina camada ao redor de canteiros atingidos por formigas cortadeiras. 

 

Controle de formigas caseiras 

- 01 punhado grande de hortelã pimenta                                                    

- 01 litro de água 

Faça um chá forte com a hortelã e a água. Deixe esfriar e borrife nos locais atacados pelas 

formigas. Você pode também, plantar hortelã pimenta em volta da casa, pois assim evita a 

entrada não apenas de formigas, mas também de camundongo.  

 

Controle de ferrugem na cebolinha e no alho:   

 

È uma das doenças de maior importância em nossos cultivos de alho e cebolinha. Usa-se 

preventivamente uma pulverização das plantas com uma solução do suco de 5 limões diluídos 

em 10 litros de água.  

Isso se repete de duas em duas semanas. 

 

Controle de gafanhotos 

 

-01 punhado de folhas de cinamomo                                                                            

- 01 litro de água.  

Deixe as folhas de molho em água fervente por cerca de 10 minutos e, em seguida, pulverize 

 

 

Controle de ácaros 

 

- 100 gr de coentro 

- 01 litro de água 

 

Deixe ferver por 10min e deixe esfriar. Depois de frio, pulverize.  

 

 

Fungicida (Calda bordalesa) 

 

Para fazer 20 litros de CALDA BORDALESA é preciso:  
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- 200 g de sulfato de cobre,  

- 200 g de cal virgem,  

- 20 litros de água.  

 

Como fazer:  

 

1º- Todo o vasilhame usado para fazer a calda deve ser de plástico, amianto ou madeira. Não 

deve ser usado vasilhame de ferro, isso estraga a calda;  

2º- Ponha o sulfato de cobre dentro de um pano em forma de um saquinho e deixe dissolvendo 

de véspera em um balde plástico com 5 litros de água (leva de 1 a 2 horas para dissolver).  

3º- Num outro vasilhame que também deve ser de plástico, amianto ou madeira, misture os 200 

g de cal virgem em 15 litros de água;  

4º- Depois que o sulfato de cobre e a cal virgem estiverem totalmente dissolvidos, misture a 

solução de sulfato de cobre à cal virgem sempre mexendo, formando uma calda azul. Faça o 

teste, coe e pode pulverizar.  

 

Atenção:  

Faça o teste: É preciso fazer o teste para saber se a calda muito ácida ou não. Para isso 

pegue uma faca de aço, que não seja inoxidável e mergulhe parte de sua lâmina por uns três 

minutos. Se a parte da lâmina que estava dentro da calda não sujar (escurecer), a calda está 

no ponto, mas se sujar, a calda está ácida, então é preciso misturar mais um pouco de cal 

virgem e repetir o teste.  

 

Para que serve a calda bordalesa:  

 

A) Controlar doenças como a requeima, pinte preta, antracnose, mancha-olho-de-rã, mancha 

púrpura, tombamento, míldio, septoriose, diversas manchas foliares, etc.  

B) Controlar vaquinhas, angolinhas, cigarrinha verde, cochonilhas, tripes, etc.  

C) Café: Ferrugem e cercosporiose.  

D) Tomate: A calda pode ser aplicada quando a plantinha estiver com 4 folhas. Controla a 

requeima, a pinta preta e a septoriose.  

E) Batatinha: Aplicar a partir de 20 dias após a germinação. Controla a requeima e a pinta 

preta.  

F) Couve e Repolho: Para míldio e alternária em sementeira, diluir 1 parte de calda para 1 parte 

de água.  

G) Abaixo citamos outras culturas e dosagens recomendadas.  
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OUTRAS MEDIDAS DE CONTROLE DE PRAGAS 
 
 
1. Em hortas pequenas, os pulgões e cochonilhas podem ser removidos das 
plantas com escova de dentes. Com isso é possível eliminar essas pragas sem 
nenhum tratamento químico e assim, sem causar nenhum distúrbio ecológico 
 
2. Também em hortas pequenas, as lagartas podem ser catadas à mão e 
esmagadas. Tomar cuidado com as lagartas peludas (taturanas), que podem 
causar queimaduras e assim devem ser pegas somente com as mãos 
protegidas por luvas grossas. 
 
3. As lagartas podem ser controladas em hortas pequenas, impedindo que as 
mariposas coloquem os ovos dos quais emergem as lagartas. Para isso, usam-
se cascas de ovos BRANCOS espetados em paus e espalhadas pela horta. Deve-
se furar os ovos na ponta mais estreita, retirar as gemas e as claras. Ajustar 
varetas nas aberturas dos ovos e espetar esses paus com as cascas dos ovos a 
cada 40 cm de canteiro de couve e rúcula. Os paus devem ter comprimento 
suficiente para que as cascas dos ovos fiquem a 15 cm da altura das plantas. À 
medida que as verduras crescerem, trocar as varetas por outras de maior 
comprimento, de modo que os ovos fiquem sempre a 15 cm acima das 
hortaliças. Na presença dessas cascas brancas, as mariposas voam por cima 
das plantas, mas não pousam nelas para depositar os ovos. 
 
4. Para controlar lesmas e caramujos pequenos, fazer o seguinte: Ao 
entardecer, molhar pedaços de pano em uma mistura de 1 L de leite e 4 L de 
água. Estender os panos molhados na mistura sobre o solo. Na manhã 
seguinte, coletar os bichos, coloca-los em sacos plásticos, fecha-los e descarta-
los. Os caramujos gigantes africanos devem ser coletados à noite e 
mergulhados em balde com água e sal ou água e sabão. Lavar bem as mãos 
após mexer em caramujos, pois no muco desses animais podem haver doenças. 
Verduras atacadas por lesmas e caramujos devem ser lavadas em água 
misturada com algumas gotas de água sanitária antes da preparação de 
saladas. 
 
5. Outra maneira de controlar lesmas e caramujos é a de espalhar cinza ou pó 
de cal em faixas de 15 cm de largura em volta dos canteiros. Esses pós aderem 
ao corpo das lesmas e caramujos, matando-os. Após a irrigação ou uma chuva, 
a cinza ou a cal molhadas devem ser removidas e substituídas por cinza ou cal 
secas, pois essas substâncias molhadas não aderem mais no corpo desses 
bichos. 
 
6. Para repelir ácaros e pulgões, moer sementes de coentro e espalhar esse 
material sobre o solo. 
 
7. Plantas repelentes a pragas – Plantar nos cantos dos canteiros, hortelã, 
gerânio, cravo-de-defunto ou urtiga. A cebolinha é também repelente a 
algumas pragas. 
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14- OUTRAS RECEITAS  

 

DESSECANTE ECOLÓGICO (Para secar ervas daninhas) 
 

 
- 02 Kg de repolho 
- 10 litros de água 
- 01 Kg de sal 
 
Modo de fazer:  
 
Picar o repolho e colocar em um balde com água e sal. Deixar curtir por 4 dias 
e após, coar a solução. Coloque a mistura no pulverizador e pulverize sobre as 
ervas daninhas.  
 
CUIDADO: se pegar na grama mata! 
 
 
 
ADUBO LÍQUIDO 
 
- Tambor de 100 litros 
- 2/3 de esterco fresco 
- completar com água limpa 
 
Modo de fazer:  
 
Mexer bem e deixar repousar por 30 dias. Colocar 4 litros por m² ao redor do 
pé da planta sem revolver a terra.  
Se permanecer folhas amareladas, por falta de nitrogênio fazer nova aplicação 
após 7 dias.  
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16- ANEXOS 

 

 

Ferramentas para tratar o solo 
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CALENDÁRIO DE CULTURAS NO BRASIL 
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Análise de PH caseiro 
 
 

MATERIAIS 
 
Para o preparo do indicador de repolho roxo: 
 
* Folhas de repolho roxo; 

* Faca de cozinha; 

* Água de torneira; 

* Fonte de calor (fogão) 

* Panela; 

* Peneira pequena; 

* Garrafa plástica (água mineral) vazia. 

 
 

PREPARO DO INDICADOR DE REPOLHO ROXO 
 

 

                             
 
1-Pegar duas ou três folhas de            2-colocar as folhas numa panela, cobrir 
 repolho roxo e cortar.                          Com água e levar ao fogo.  
(as mais externas) 
 
 

3. Deixar ferver por alguns minutos (2 ou 3) e desligar; 

4. Deixar esfriar completamente; 

5. Retirar as folhar cozidas manualmente e com o auxílio da peneira; 

6. Guardar o líquido do repolho cozido na garrafa plástica; 

7. Conservar em geladeira.                                    

 
DETERMINAÇÃO DO pH DO SOLO 
 
1. Ferver 2 colheres de sopa de amostra de solo com 200 mL de água em uma 

panela velha. Deixar ferver por alguns minutos. Desligar e deixar esfriar por 5 
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ou 10 minutos. Coar com o auxílio do funil e do filtro de café (sugere-se utilizar 

duplo) em um outro copo; Caso a solução fique muito escura e turva, filtrar 

novamente até que se torne clara; 

2. Quando a solução estiver completamente fria, misturar com 5 mL do 

indicador coletado com o auxílio da seringa de 5 mL. Observar e anotar a cor 

formada. 

3. Repetir o mesmo procedimento para outras amostras de solo. 

 

 
PROVÁVEIS VALORES A SEREM ENCONTRADOS NA ESCALA DE pH 
 

 
Conforme a tabela acima, o indicador de repolho roxo fornecerá cores mais 

avermelhadas quando as soluções forem mais ácidas, cores lilás / azuladas 

para as soluções neutras a ligeiramente básicas, e esverdeadas em pHs mais 

alcalinos. 

Deve-se comparar a cor formada na determinação do pH do solo com as cores 

da escala acima, obtendo-se a idéia se o solo é ácido, básico ou neutro. Na 

maioria das vezes, a cor formada pode ser parecida com a cor apresentada da 

água, podendo ser interpretada erroneamente como neutros, ou haverá uma 

discreta mudança de tonalidade, para ácido (rosa / lilás) ou para básico (lilás / 

azul), às vezes, pouco perceptível. Pode ser que a modificação na proporção 

entre o indicador e a solução resolva tal problemas. 

A amostra de solo com matéria orgânica tende a ser mais ácida devido à 

produção de ácidos na decomposição. 
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Modelo de minhocário para apartamentos 
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Armadilha para mosca da fruta 
 
 

 
 

A solução que será colocada dentro da garrafa com furinhos pequenos na parte 
superior poderá ser feita da seguinte maneira. Para preparar 500 mililitros de 
líquido são necessários: 
     
- 125 ml de Suco de fruta natural de Uva ou maracujá  
- 375 ml de água. 
 
COMO FAZER:  
 
Com um funil, coloque os 500 mililitros de solução atrativa na garrafa. Tampe 
bem para evitar que a água de chuva entre no recipiente. Troque o líquido das 
garrafas a cada semana ou no máximo a cada quinze dias.  
Lave com água o recipiente para retirar os resíduos da solução antiga antes de 
colocar a nova. As armadilhas devem ser substituídas a cada quatro meses e 
levadas a locais de reciclagem de lixo. 
 
OBS: Estas armadilhas são ideiais para pomares domésticos com variadas 
espécies frutíferas, principalmente, laranja, goiaba, carambola, mexirica, e 
outras frutas atacadas por este inseto 

 


