MANUAL PARA
HORTAS URBANAS
As análises e questionamentos foram guiados pela trajetória do
cultivo de hortas através de uma prática tipicamente rural à sua
apropriação em áreas urbanas. Percurso feito em diferentes
contextos de análise e tendo como exemplos ações comunitárias que implementaram o cultivo de alimentos na escala
comunitária de bairros.
A intenção do manual é trazer à comunidade informações de
como proceder para a criação de uma horta. Para isso, o
conteúdo divide-se em três partes: a primeira, é o desenvolvimento teórico, onde se discutem três cenários importantes
para implementação de hortas urbanas: ambiental, social e
econômico. A segunda parte apresenta as principais condições
norteadoras para implantação de uma horta. Por fim, a terceira
parte apresentam-se três proposições projetuais de horta, em
escala comunitária, no bairro Itatiaia, na cidade de Goiânia.
Buscou-se utilizar uma linguagem acessível a população, para
que a assimilação do conteúdo do manual fosse feita da maneira mais fácil possível, possibilitando realmente uma possível
implentação do projeto.

PLANEJAMENTO
DO MANUAL

Atualmente o retorno das hortas nas cidades sinaliza
mudanças na relação entre o que é público e privado. Valores e
estilo de vida também mudaram, já que uma parcela cada vez
maior de pessoas procura distanciar-se de uma vida de consumo, voltada apenas à aquisição de produtos industriais e
valoriza o fruto do trabalho feito pelas próprias mãos. Essa
busca por encontrar sua expressão individual é também uma
busca por novas formas e novos espaços de comunidade.

Vivemos um tempo desorientado. Nosso planeta, principalmente ao longo das últimas décadas, vem passando por
diversas transformações. Transformações que, em muitos
casos, vem gerando impactos negativos cada vez maiores.

Tudo isso resultado da ação de um principal agente: o homem.
São inúmeros os problemas ambientais sendo, muitos deles
decorrentes do modo de vida urbano / industrial e dos hábitos
de consumo das sociedades contemporâneas.
Hoje, 55% da população mundial vive em áreas urbanas e
projeções apontam para 66% em 2050. No Brasil, esses dados
são ainda maiores: 86% da população vive nas cidades e em
2050 será superior a 92%¹. No universo do consumo, os hábitos
alimentares passaram por uma grande modificação: substituição dos alimentos enraizados na cultura e na produção local
por alimentos industriais e globais.

A grosso modo, o hábito alimentar da sociedade urbana está
diretamente ligado ao modelo agroindustrial: pecuária,
monoculturas e plantações de produção em larga escala, com
uso abusivo de agrotóxicos, que poluem os solos e têm consequências tanto ambientais, como também impactam na saúde
pública.
Diante desta situação cada vez mais alarmante, é fundamental
pensarmos em ações transformadoras e buscarmos uma nova
ordem. E, é então que chegamos ao ponto de partida proposto
neste trabalho: as Hortas Urbanas.

Para que uma horta seja bem-sucedida é necessário a participação e o envolvimento da vizinhança, pois elas são administradas pelos próprios horticultores, como bens comuns, mesmo
em terrenos privados dos quais não são proprietários. Essa
cooperação é importante para que uns aprendam com os
outros de maneira produtiva, afinal, geralmente não costumam
existir profissionais específicos da área, cada um depende do
ensinamento do outro.
Müller (2016)² põem em discussão a relação com o tempo,
visto que vivemos numa época acelerada a um nível extremo. A
horta é um antídoto que diminui o ritmo e possibilita experiências com ciclos temporais, já que está numa época diferente da
história, a da sociedade agrária. A agricultura é cíclica, portanto, as pessoas que participam de sua produção estão expostas
à natureza, aos ciclos do dia e da noite e às estações do ano. E,
no âmbito das cidades contemporâneas, onde quase tudo é
virtual e instantâneo, perceber que estamos integrados em
ciclos de vida é um avanço.

Dimensão Ambiental: A Agricultura Urbana (AU) ou espaços
verdes em cidades podem contribuir para o equilíbrio do clima,
pois há impactos no aumento da umidade, redução de temperatura, captura de gases e poeira, emissão de O2, quebra de
vento e proteção contra a radiação solar. Consequentemente, a
AU também pode contribuir para a redução do aquecimento
global e da poluição.

para além do hortar

O debate girou em torno da agricultura urbana: acesso e possibilidades nos atuais cenários, observando questões de cunho
ambiental, econômico e da segurança alimentar.

Consumo, logo existo

por quê uma horta?

memorial

Esse manual é fruto de uma pesquisa desenvolvida como
Trabalho de Conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo.

apresentação

REQUALIFICAÇÃO DE
ESPAÇOS OCIOSOS

Dimensão Social: As populações das cidades se distanciaram
dos ciclos naturais e como resultado estão marcadas pelos
hábitos do desperdício. A AU pode possibilitar o contato com o
ciclo de vida dos alimentos, e as pessoas podem entender
como é o desenvolvimento das plantas e o funcionamento dos
agro-ecossistemas. A prática de AU também influencia na
saúde mental e psicológica, já que existe uma grande incidência de depoimentos de pessoas que relataram apresentar
melhora em quadros de depressão ao participar de hortas
comunitárias³.
Dimensão Econômica: Agricultura Urbana se fortalece em
períodos de crise econômica ou em períodos de guerra. Grande
parte do salário das famílias de baixa renda é usado com
alimentação. Dessa forma a AU pode ser não apenas uma
atividade de geração de renda, mas também uma atividade que
proporciona economia sobre os gastos com alimentação.

Consumo, logo transformo para continuar existindo.

AGRICULTURA URBANA
HORTAS URBANAS

POR QUÊ UMA HORTA
URBANA?
PARA ALÉM DO HORTAR
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Quando falamos em horta para escala de um bairro, estamos
falando de uma ação comunitária que prevê o envolvimento dos
moradores locais. Reunir pessoas interessadas levando em
consideração o saber e a disponibilidade de tempo de cada um
podem ser muito úteis. O saber popular, sobre os ciclos da
natureza são de grande auxílio no planejamento e execução de
sua horta.

hortar em Goiânia

1. local

Sobre a realidade da horta urbana no município de Goiânia, o
novo Plano Diretor encaminhado em julho (2019) pela Prefeitura Municipal para apreciação da Câmara de Goiânia, propõe
estimular a implantação de hortas urbanas em lotes vagos e
baldios, incluindo áreas públicas municipais.
Foi identificado na cidade uma variedade de iniciativas relacionadas à agricultura urbana. São organismos estatais ou instituições da sociedade civil organizadas que trabalham de alguma
forma com agricultura urbana, fazendo com que esteja
presente em espaços públicos e privados a partir de iniciativas
com distintas características e concepções acerca da AU e da
Agricultura Urbana e Periurbana (AUP).

RELEVO/TOPOGRAFIA - Dê preferência a áreas planas ou
levemente inclinadas, de maneira que possa deixar escoar a
água da irrigação e da chuva.
ERGONOMIA - Pense nas dimensões e percursos. É
recomendável que não se crie trajetos muito longos ou canteiros fora dos padrões de altura convencional, o mínimo sendo 25
cm.
FERTILIDADE - Observe plantas existentes. Elas apontam a
possível configuração do solo, podendo ter mais ou menos
nutrientes. Mamona e urtiga para solos com mais nutrientes.
Jurubeba e Tiririca para solos com menos nutrientes

Mamona

LOCALIZAÇÃO - A área precisa receber luz solar de 4 a 6 horas
diárias, evitando sombreamento ou insolação em excesso ao
longo a horta (hortas preferem o sol da manhã e frutíferas o sol
da tarde); deve estar acima e distante, ao menos 50 metros de
fossas sanitárias, seu local deve ter boa ventilação, mas se
deve evitar espaços muito abertos.

Tiririca

Urtiga

Jurubeba

A água a ser utilizada para irrigar a horta deverá ser de
procedência segura. Em climas mais secos recomenda-se mais
água irrigada, e em climas amenos menor quantidade de água
irrigada. A captação de água poderá ser feita pelos seguintes
pontos de captação sugeridos:

2. água

faça sua horta

Os perfis dos agricultores urbanos goianienses descritos por
Sousa (2019)4 são comumente relacionado ao êxodo rural,
sendo recorrente dois tipos de agricultores: aqueles que vieram
para Goiânia, provindos do campo, e, aqueles que perpetuam a
tradição familiar dos pais que vieram para a cidade anteriormente.

CAIXA D’ÁGUA - Considere a área de cultivo da sua horta
quando for dimensionar sua caixa d’água.

ASPERSOR EM GARRAFA PET

TORNEIRA COM MANGUEIRA - Esta deve abranger a área de
cultivo como um todo, alcançando todas as plantas.

REGADOR

REGADOR - Levar em consideração o peso suportado da água
ergonomicamente durante a irrigação.

GOTEJAMENTO

CACIMBA - Poço raso, tem profundidade média de 20m.
Recomenda-se um estudo da qualidade da água contida.
ASPERSOR COMUM - Dispositivo para aspersão de água
instalado em uma mangueira.
ASPERSOR COMUM

TORNEIRA COM MANGUEIRA

GOTEJAMENTO - Técnica de rega constante por meio de furos
feitos em uma mangueira.

RELAÇÃO DA MANCHA URBANA DE
GOIÂNIA (2010) E UNIDADES DE AU E AUP

2.5km

CACIMBA

5km

ÁREA RURAL
MANCHA URBANA DE GOIÂNIA (2010)
UNIDADES AUP
HIDROGRAFIA

ASPERSOR EM GARRAFA PET - Adaptação feita com uma
garrafa PET convencional com furos, rosquear na ponta de uma
mangueira.

CAIXA D’ÁGUA

APROVEITAMENTO ÁGUA DA CHUVA - Trata-se de uma alternativa complementar ao principal meio de captação, não podendo
ser este o principal meio, em função dos tempos de estiagem.
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LIMPEZA - Observe o terreno e retire elementos não desejados
nas áreas de cultivo, recomenda-se a capina da área.
CANTEIRO - Use o que tiver ao alcance e sua imaginação! O
importante é que seus canteiros tenham no mínimo de 25cm de
altura para um bom desenvolvimento das raízes, largura
máxima de 1m e comprimento máx. de 10m para facilitar a
circulação.

4. pomar

3. horta

O planejamento da horta deve ser feito em etapas, nesse
sentido, a seguinte esquematização é recomendada para dar
início ao cultivo das hortaliças:

Pode-se estimular em paralelo com a horta de hortaliças o
cultivo de frutas. A experiência consegue trazer benefícios para
a população em geral, visto que a disponibilidade de frutas
consegue ser vista para além do mercado convencional.
PLANEJAMENTO - É recomendado que seu terreno seja plano
ou levemente inclinado, o solo necessita de profundidade, boa
drenagem e ser livre de cascalho.
PLANTIO - Dependendo das espécies escolhidas as covas terão
dimensões diversas, podendo variar de 40 x 40 x 40 centímetros a 60 x 60 x 60 centímetros.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - Para a manutenção da
horta é necessário o uso de ferramentas que otimizam os
processos necessários nas variadas etapas da implantação da
horta.

ADUBAÇÃO - Frutíferas devem receber adubação anual dividida
em três parcelas: no início, no meio e no fim da época das
chuvas. Pesquise sobre o tipo de adubo ideal para cada espécie
plantada.

FECHAMENTOS - Aqui você também é livre para usar o material
que tiver, pense na altura que deseja, conforme a disponibilidade de materiais e necessidade de barrar acessos de animais
e pessoas. Para proteger fatores externos como chuva forte ou
luz solar muito intensa construa uma estrutura com tela de
sombreamento, como o sombrite, ela evitará danos na horta e
também ajudará na proteção contra os ataques de pragas.

PODAS - É fundamental para o desenvolvimento e produção de
frutíferas. Podem ser feitas no inverno ou no verão, dependendo da espécie. Pesquise sobre o tipo de poda ideal para cada
espécie plantada. Uma poda mal feita pode matar sua planta. É
preferível não podar a podar errado. Fique atento!

PLANTAÇÃO - A reprodução das hortaliças pode ser realizada
por meio de sementes ou pedaços de plantas do cultivo
anterior, tudo depende da espécie plantada. Depois de escolher
o que deseja plantar pesquise sobre sua propagação.
ADUBAÇÃO - Pense na adubação de plantio e posteriormente
na de cobertura. Na primeira misture o adubo ao solo cerca de
30 a 40 dias antes do plantio. Na segunda recomenda-se usar
biofertilizantes.
AGENCIAMENTO DOS CANTEIROS - Estude consórcios entre
plantas companheiras que se auxiliem potencializando o
aproveitamento da área de plantio e dos recursos disponíveis
como a água, adubo e o sol. Concilie também plantas de apoio
que irão auxiliar no desenvolvimento de sua horta, como por
exemplo o alecrim que exala odores que repelem insetos
invasores, ou o girassol que atrai abelhas.
PLANTAS INVASORAS, DOENÇAS E PRAGAS - Retire plantas
invasoras dos canteiros com as mãos ou enxada, cuidando com
as raízes das plantas cultivadas. Para doenças e pragas (como
lagartas, pulgões, ácaros, formigas, caramujos e as do solo
como coró, cupins, nematoides) é recomendado o uso de
substâncias naturais como caldas, utilização de plantas
repelentes, iscas com feromônio e a rotação das culturas
dentro da área e rotação de áreas dentro do terreno.

PRAGAS E DOENÇAS - Entre as pragas mais comuns estão os
pulgões, as cochonilhas, as moscas-das-frutas e lagartas. Já
as doenças mais comuns são: antracnose, ferrugem e
fusariose. Na tabela a seguir são apresentadas iniciativas
contra as pragas e doenças mais recorrentes.

PRAGA/DOENÇA

RECONHECIMENTO

IMAGEM

CONTROLE

Pequenos insetos sugadores de coloração
preta ou verde-escura brilhante. Vivem
Pulgões

em colônias, atacam as folhas, haste,

Pulverização com inseticida
caseiro como caldas.

das folhas

Pequenos insetos recobertos por
Cochonilhas

escamas ou carapaças, com coloração
parda ou branca. Sugam a seiva
enfraquecendo a planta.

Perfuram os frutos desde o início da
Mosca de frutas

maturação até a colheita. Provocam
queda acentuada dos frutos.
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Eliminação das partes afetadas.
Pulverizações com inseticidas
fosforados.

Eliminação dos frutos atacados,
uso de frascos caça-moscas.
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Itatiaia, que tal uma horta?

150 m
100 m

São apresentadas 3 aplicações projetuais do processo de
implantação de hortas urbanas especificada ao longo deste
manual.

50

2ª ETAPA

1ª ETAPA

A Vila Itatiaia passou por dois momentos de ocupação. A
primeira etapa, em 1977, significou a aplicação de um
desenho de parcelamento diretamente ligada com uma
grande área verde. A segunda etapa estabelecida em 1982
mostra um segmento natural em relação a primeira etapa no
sentido de continuar a relação entre o construído e uma área
verde contínua.
Devido a essa relação do bairro com áreas verdes, estabeleceu-se algumas iniciativas dos próprios moradores de agricultura urbana. Dado esse histórico de produção, pode-se pensar
que tal iniciativa possa ser reavivada com um projeto que
fomente a participação do público pela horta urbana, nos dias
atuais.

1 KM

2 KM

150 m
100 m
50 m
Pontos geradores de fluxos
Principais deslocamentos

150 m
100 m
50 m
Habitações
Comércios

Religioso
Saúde

Esportes
Escolas

Guarda Civil
Área Verde

3 KM

VILA ITATIAIA
UFG

MAPA DE PONTOS GERADORES DE FLUXOS

HORTA COMUNITÁRIA - As áreas escolhidas para as hortas comunitárias
se concentram dentro do Parque Municipal Itatiaia, em um total de
21.182m². A proposta em intervir no parque surge da observação do
subaproveitamento atual do espaço público, em outra via foi-se pensado
no aspecto didático para comunidade, já que uma das hortas está próxima
a uma escola do bairro, Escola Municipal Brice Francisco Cordeiro.
DIRETRIZES - Para nortearmos a elaboração dos projetos, tomamos 4
princípios fundamentais para a implantação plena da horta em meio
urbano consolidado.

MAPA DE USOS

semente, muda e planta: ocupações

Memória - O lugar escolhido para o projeto se encontra na Vila
Itatiaia. A história desse bairro está ligada à expansão da
Universidade Federal de Goiás (UFG) no Campus II, sendo que o
objetivo inicial era suprir a demanda de moradia dos funcionários da instituição.

A

C

B

A- OCUPAÇÃO SEMENTE: Se caracteriza pela quantidade mínima de elementos para gerir as
plantações. As paredes aqui possuem altura média de 60 centímetros, sendo possiveis de
serem utilizadas como muretas.
B- OCUPAÇÃO MUDA: Se caracteriza pela inserção de um núcleo construído para
distribuição de água por meio de uma caixa d’água, banheiro e um depósito para ferramentas. As paredes aqui possuem altura média de 2 metros, configurando marcos visuais na
paisagem.
C- OCUPAÇÃO PLANTA: Se caracteriza pela expansão do módulo. O espaço agora conta com
uma área para armazenamento de mudas e germinação. Pensando no aspecto de comunidade, a ocupação conta com uma sala de exposições e um anfiteatro modular.
Os novos percursos propostos para o parque permitem uma descoberta do lugar do hortar.
Possibilitando a inclusão gradativa dos pomares nas ocupações. Para o planejamento dos
novos caminhos, foi observado os caminhos existentes no parque, feito por meio de trieiros
pelos moradores, a partir desse ponto conseguiu-se ordenar uma nova configuração na
escala do pedestre para os acessos e caminhos do parque.

CENTRO

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE
ESTUDO EM GOIÂNIA (VILA ITATIAIA)
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a. ocupação semente

Materialidade
A materialidade das ocupações
parte da sugestão da variabilidade
de materiais dispostos in loco
para a confecção do todo.
O espírito bricoleur é suscitado a
partir da observação do entorno
imediato do Itatiaia.

1

observação de telhados do Itatiaia

b. ocupação muda

espaço de compostagem

canteiros de apoio

2
3

solstício de inverno 10:00

solstício de inverno 15:00

solstício de verão 10:00

solstício de verão 15:00

LEGENDA:
1. PRAÇA DE CONVIVÊNCIA
2. DEPÓSITO DE FERRAMENTAS
3. BANHEIRO PÚBLICO

árvores frutíferas (pomar)

BANCO FERRAMENTA

solstício de inverno 10:00

solstício de inverno 15:00

CONTEÚDO DA PRANCHA:
solstício de verão 10:00

bancos ferramentas

espaço de compostagem

canteiros de apoio
árvores frutíferas (pomar)

solstício de verão 15:00

ESPAÇO PARA ETIQUETA
DE PROTOCOLO DE
INSCRIÇÃO

A. OCUPAÇÃO SEMENTE
B. OCUPAÇÃO MUDA
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c. ocupação planta

3

2

1
4

canteiros de apoio
árvores frutíferas (pomar)

solstício de inverno 10:00

solstício de inverno 15:00

solstício de verão 10:00

solstício de verão 15:00

5

LEGENDA:
1. PRAÇA DE CONVIVÊNCIA
2. DEPÓSITO DE FERRAMENTAS
3. BANHEIRO PÚBLICO
4. ARMAZENAGEM DE MUDAS E SEMENTES
5. SALA DE AULA
6. ANFITEATRO MODULAR

mobiliário

espaço de compostagem

6

Armários em metal estipulados para a guarda de insumos
de horta e guarda de ferramentas nas ocupações muda e
planta.
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A. OCUPAÇÃO PLANTA
MOBILIÁRIO
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