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Este material é parte das atividades realizadas pelo 

Eco-projeto “A Horta Pedagógica Escolar: Semeando 

Sustentabilidade nas Escolas Municipais do LN, que 

tem como objetivo incentivar a educação ambiental 

ativa nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental 

dos ciclos I e II

de técnicas e saberes ecológicos, tendo a horta 

escolar como eixo gerador de práticas pedagógicas 
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A ASSU é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins 

lucrativos, fundada em 1999. Tem como missão semear o cuidado ambiental 

para promover a qualidade de vida, preservação cultural, sustentabilidade e 

participação cidadã em Ubatuba. Nasceu com o compromisso de incentivar e 

capacitar os cidadãos a participarem efetivamente do processo de tomada de 

decisões em relação ao desenvolvimento local e outros temas que possam 

afetar o meio ambiente, o patrimônio histórico-cultural ou o direito dos povos 

tradicionais da região. Atualmente, a ASSU é uma das principais referências na 

atuação da sociedade civil organizada no litoral norte de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

Associação Socioambientalista Somos Ubatuba 

www.assu.org.br 
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Essa coleção é composta por 6 cadernos que 

desenvolvem de forma geral práticas e conceitos sobre a 

implementação de hortas e suas aplicações, desenvolve o tema 

de forma simples, tentando ser completa no sentido de 

incentivar a prática da sustentabilidade em nós. Desenvolver a 

horta de forma orgânica inventiva o não consumismo, práticas 

de boa relação com a terra e a alimentação saudável.  

O projeto a “Horta pedagógica escolar: Semeando 

Sustentabilidade nas Escolas Municipais do Litoral Norte de 

São Paulo” é organizado pelo CEDS – Centro de 

Experimentação em Desenvolvimento Sustentável através do 

Convênio entre Universidade Católica de Santos, Colegiado de 

ONG´s Ambientalistas do Litoral Norte e a Petrobras. 

 

Equipe do Projeto 

Patricia Latuf Marba 

Bruno Borbel Pitarello 

Loide Dolosa Monteiro 

Elaboração do material 

Bruno Borbel Pitarello 

Patricia Latuf Marba 
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Na segunda Guerra Mundial empresas de produtos químicos eram as 

responsáveis pela produção de vários venenos, porem com o fim da guerra 

incentivos em vários campos de atuação (universidades, governos e bancos) 

fizeram que esses produtos fossem agora utiliz

difusão de uma agricultura que fosse acabar com a fome do mundo, uma 

revolução verde  foi incorporada em todo o mundo. 

Muita pesquisa foi e é desenvolvida de forma que as sementes tolerem 

essa carga de produtos químicos, 

sementes melhoradas geneticamente. No Brasil essa história começou nos 

meados do século XX. Onde o governo incentiv

norte e centro oeste do Brasil, muitas leis e planos nacionais 

nos anos 70 de forma a incentivar o uso desses “defensivos” que liberou o uso 

de varias substancias que eram proibidas em outros países. Até hoje são dadas 

facilidades as empresas produtoras de venenos, o ICMS é uma dessas 

(desconto de 60%). 

Hoje o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, sendo muito 

deles banidos de países da Europa e dos EUA.

muito grande, mais apenas algumas empresas que dominam grande parte, 

2007, as seis maiores empresas de venenos (Bayer, S

Dow e DuPont) concentravam 86% das vendas mundiais destes produtos

Segundo Raquel Rigotto p

Comunitária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

e Coordenadora do Núcleo 

depoimento no livro – Agrotóxicos no Brasil:

ultimo ano para os quais se tem dados, foram consumidas mais de 1 milhao de 

toneladas, o que corresponde a mais de 22 kg por hectare de

cerca de 5,2 quilos de agrotóxicos por habitante (e transferiu US$ 6,62 bilhões 

para a industria química)

 

Um pouco de história
Na segunda Guerra Mundial empresas de produtos químicos eram as 

responsáveis pela produção de vários venenos, porem com o fim da guerra 

incentivos em vários campos de atuação (universidades, governos e bancos) 

fizeram que esses produtos fossem agora utilizados na agricultura. Por meio da 

difusão de uma agricultura que fosse acabar com a fome do mundo, uma 

foi incorporada em todo o mundo.  

Muita pesquisa foi e é desenvolvida de forma que as sementes tolerem 

essa carga de produtos químicos, assegurando assim a produtividade de 

sementes melhoradas geneticamente. No Brasil essa história começou nos 

meados do século XX. Onde o governo incentivou a produção em terras do 

norte e centro oeste do Brasil, muitas leis e planos nacionais foram

nos anos 70 de forma a incentivar o uso desses “defensivos” que liberou o uso 

de varias substancias que eram proibidas em outros países. Até hoje são dadas 

facilidades as empresas produtoras de venenos, o ICMS é uma dessas 

sil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, sendo muito 

deles banidos de países da Europa e dos EUA. Parece que esse mercado é 

muito grande, mais apenas algumas empresas que dominam grande parte, 

2007, as seis maiores empresas de venenos (Bayer, Syngenta, Basf, Monsanto, 

Dow e DuPont) concentravam 86% das vendas mundiais destes produtos

Segundo Raquel Rigotto professora do Departamento de Saúde 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

e Coordenadora do Núcleo Tramas – Trabalho, Meio Ambiente e Saúde em 

Agrotóxicos no Brasil: Um guia em defesa da vida. “

ultimo ano para os quais se tem dados, foram consumidas mais de 1 milhao de 

toneladas, o que corresponde a mais de 22 kg por hectare de lavoura, ou ainda 

cerca de 5,2 quilos de agrotóxicos por habitante (e transferiu US$ 6,62 bilhões 

para a industria química)” 
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Contaminação AmbientalContaminação AmbientalContaminação AmbientalContaminação Ambiental    e Saúde Pública e Saúde Pública e Saúde Pública e Saúde Pública     

O uso desses chamados ”defensivos” causam uma serie de problemas ao 

meio ambiente. Com o seu uso, a água das chuvas carregam esses produtos 

para os leitos do rios, lagos e açudes indo na direção dos mares e alguns casos 

como no Mato Grosso a pulverização aérea causou a contaminação até da água 

da chuva. 

Esses tóxicos causam a morte de milhares de animais e acabam chegando na 

gente, sendo no caso dos agricultores que manejam esses produtos e até 

mesmo nós, principalmente quem mora perto de áreas onde a pulverização é 

intensa.  

Agroecologia na contramão  
Mas o que é Agroecologia? É uma abordagem da agricultura que 

integra diversos aspectos agronômicos, ecológicos e socioeconômicos. 

Valoriza os conhecimentos tradicionais aliados aos científicos. Na 

agroecologia o uso de defensivos é trabalhada de outra forma, utilizam-se 

produtos que são inofensivos a nós, combate as pragas, se é que podemos 

chamar de pragas, pois quando um ambiente esta equilibrado não existem 

pragas. 

 

Fertilizantes orgânicos 
Fertilizantes orgânicos são produtos que podem ser fabricados em casa 

mesmo. São caldos fortificantes, adubo líquido por assim dizer. Possibilitam que 

a planta absorva nutriente de forma rápida e os resultados aparecem em pouco 

tempo. 
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Chorume do minhocáChorume do minhocáChorume do minhocáChorume do minhocáriorioriorio    

Utilize o chorume oriundo do minhocário como fertilizante, dilua 1 litro de 

chorume para 20 litros de água, regue as plantas com esse liquido no início da 

manha ou final da tarde 

AgrobioAgrobioAgrobioAgrobio    

A calda do AGROBIO demonstrou excelentes efeitos no aumento da resistência 

as pragas e moléstias e como adubo foliar para inúmeras plantas. Desenvolvido 

pela responsável Maria do Carmo de Araújo Fernandes Pesquisadora da área de 

olericultura da EEI/PESAGRO-RIO. 

 

NUTRIENTES  QUANTIDADES  OBSERVAÇÕES  

Água  44 litros  36 litros no 1º dia  

8 litros na 6ª semana  

Bórax  600 gramas  8ª semana  

Cinza de lenha  600 gramas  2ª semana  

Cloreto de cálcio  1200 gramas  600 g na 3ª semana  

600 g na 11ª semana  

Cloreto de ferro  60 gramas  10ª semana  

Esterco fresco de curral  20 litros  12 litros no 1º dia  

8 litros na 6ª semana  

Farinha de osso  80 gramas  3ª semana  

Farinha de carne  80 gramas  4ª semana  

Tintura de iodo (10%)  40 gotas  5 gotas durante 8 semanas  

Leite de vaca  4 litros  400 ml por semana até a 10ª 

semana  

Melaço de cana  2 kg  200 gramas por semana até a 10ª 

semana  

Molibdato de sódio  40 gramas  7ª semana  

Sulfato de cobalto  40 gramas  6ª semana  

Sulfato de cobre  60 gramas  9ª semana  

Sulfato de manganês  120 gramas  5ª semana  
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Sulfato de magnésio  800 gramas  4ª semana  

Sulfato de zinco  800 gramas  2ª semana  

Urina de vaca  200 ml  6ª semana  

    

Calda Biofertilizante Calda Biofertilizante Calda Biofertilizante Calda Biofertilizante     

Desenvolvida e pesquisada pela EMATER – RIO 

 

Em um baldão 20 litros, colocar 10 litros de esterco de gado e 250 ml de 

esterco de galinha e 250 ml de açúcar cristalizado. Completar com água, 

deixando um espaço de 10 cm antes da encher, para evitar transbordar. Fechar 

muito bem com um saco plástico e amarrar. Deixar 5 dias bem fechado. 

(fermentação anaeróbica). Com a calda pronta, misture 1 litro de calda para 

cada 10 litros de água.  

    

Biofertilizante com estercoBiofertilizante com estercoBiofertilizante com estercoBiofertilizante com esterco    

Em uma bombona de 200L, com tampa de rosca ou trava, misture 50 kg de 

esterco de gado fresco, 5kg de capim e 50 litros de água. Misture tudo e 

tampe o recipiente. Faça um furo na tampa e conecte uma mangueira. 

Coloque ao final dela um recipiente com água, isso evita a formação de 

pressão dentro da bombona liberando os gases da ação microbiana e não 

deixa entrar ar, já que o processo que acontece lá dentro é anaeróbico. Dilua 

em 20 partes de água pra 1 do biofertilizante. 

    

Bomba de nitrogênioBomba de nitrogênioBomba de nitrogênioBomba de nitrogênio    

Use 20 litros de urina de gado para cada litro de água e regue as plantas 

deficientes de nitrogênio. 
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Tonico de folhasTonico de folhasTonico de folhasTonico de folhas    

Encha um latão ate completar 75% do volume com folhas de ervas daninhas, 

confrei, cana, folhas de cenoura, repolho, couve, grama, etc. Feche o latão e 

reserve por 1 mês. Tire a parte de cima do liquido e dilua em 10 parte de água 

para 1 do Tonico. Aplique direto nas folhas. 

 

Defensivos naturais 
Quando pensamos em usar algum tipo de defensivos, antes temos de 

ver o porquê esta acontecendo aquele desequilíbrio, no ambiente natural 

todas as espécies vivem em equilíbrio. Tente entender o porquê do 

desequilíbrio antes de aplicar qualquer produto, mesmo sendo natural. 

 

FormigasFormigasFormigasFormigas    CortadeirasCortadeirasCortadeirasCortadeiras    

• O Plantio de Hortelã e Salsa nas bordas ou imediações do jardim evita a 

aproximação. 

• Plantio de gergelim próximo ao formigueiro, as formigas levaram as 

folhas para dentro e o fungo que elas se alimentam morrerá. 

• Macerado de pimenta vermelha: Colocar 100 g de pimenta em uma 

vasilha e amassar com um soquete; cobrir com água e deixar descansar 

por 24 horas; coar e adicionar uma colher (café) de sabão  

 

PulgõesPulgõesPulgõesPulgões    

• Pegar 1 kg de folhas de confrei e deixar de molho em 5 litros de água 

por uns 10 dias. Misturar 2 litros de extrato para cada 20 litros de água e 

pulverizar sobre as plantas atacadas por pulgões ou que estejam 

necessitando de um bom adubo foliar. O extrato de confrei pode 

também ser preparado num liqüidificador e usado na hora. 
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• CALDO DE FUMO: 100 g de fumo + 1 litro de água quente. Aguarde 2 a 

3 dias. Para melhorar adicionar 100ml de álcool para cada 1 litro de 

solução.  1 colher de sopa de sabão de coco ralado + 1 litro de água. Na 

hora de pulverizar misturar 5 colheres de calda de fumo em 1 litro de 

água e misture com 1 litro de água de sabão. Pulverizar a uma distancia 

de 30 a 40 cm da planta 

CochonilhasCochonilhasCochonilhasCochonilhas    

• Colocar 500 gramas de folhas frescas, ou 100 gramas de folhas secas de 

samambaia em 1 litro de água e deixar em repouso por 1 dia. Ferver por 

meia hora. Para a aplicação, diluir 1 litro de solução para 10 litros de 

água.  

• aplicação apenas de água com sabão também pode surtir efeito, pois o 

sabão asfixia o inseto. 

• Aplicação de CALDA FUMO.  

LagartasLagartasLagartasLagartas    

• Em caso de pequenas quantidades faça a catação manual e elimine-as.  

• Aplicação de CALDA FUMO.  

    

Lesmas e caramujosLesmas e caramujosLesmas e caramujosLesmas e caramujos    

• Colocar cinzas em volta dos canteiros 

• Coloque um vasilhame deitado no solo enterrado pela metade, coloque 1 

copo de cerveja e adicione um colher de sopa de sal.  

        



11 

 

VaquinhasVaquinhasVaquinhasVaquinhas    

• 1 litro de urina para 10 litros de água. 

• Bata 500g de pimentas em um liquidificador com 2 litros de água até a 

maceração total. Coar o preparado e misturar com 5 colheres de sopa de 

sabão de coco em pó, acrescentar então os 2 litros de água restantes. 

Pulverizar sobre as plantas atacadas.  

MoscasMoscasMoscasMoscas    BrancaBrancaBrancaBranca    

• Pulverize contra pulgões, lagartas e mosca branca com a mistura de 5 ml 

(colher de chá) de sal para 20 ml de vinagre e misture em 1 litro de 

água. Acrescente 2,5 ml (1/2 colher de chá) de sabão. A mistura 

funciona como repelentes de pragas.  

Fungos Fungos Fungos Fungos     

• Faça um chá bem forte de camomila e aplique sobre as folhas. 

• Secar à sombra 500 gramas de folhas de urtiga por 7 dias, moer. 

Coloque em uma vasilha com 10 litros de água e deixe descansar 

durante 8 horas. Mexa umas  2 vezes por dia. Coe bem e dilua esse 

conteúdo em 10 litros de água. Aplique sobre as plantas 2 vezes a cada 

5 dias. . 

• 6 litros de Leite em 10 litros de água. 

 

Nematóides no solo Nematóides no solo Nematóides no solo Nematóides no solo     

• Plante cravo de defunto próximo aos canteiros. 

• Pode-se também misturar 1 Kg de folhas e talos de cravo de defunto em 

10 litros de água. Levar ao fogo e deixar ferver durante meia hora. 

 

 

 

 

  



12 

 

Referencias 
- ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA. 

Projeto Iguatú: Caderno nº01: Agroecologia. Curitiba, 2006. 47p. 

 

- LONDRES, F. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa 

da vida. – Rio de Janeiro: AS-PTA – Assessoria e Serviços a Projetos em 

Agricultura Alternativa, 2011. 190 p. 

 

- LEGAN, L. Soluções Sustentáveis: Permacultura na Agricultura 

Familiar.Mais Calango Ed. Pirenópolis – GO: Ecocentro IPEC, 2007.  64p. 

 

-  PEREIRA, W. H. Práticas alternativas para a produção 

agropecuária agroecológica. EMATER – MG. sem ano. 134 p. 

 

- PROJETO COLHENDO SUSTENTABILIDADE: Praticas comunitárias de 

segurança alimentar e agricultura urbana. Agricultura urbana na 

pratica. Embu das artes. 2010. 108p. 

 

 

 

 

 
 


