
Cultivar suas próprias hortaliças em casa, além 
de ser uma forma de obter maior diversidade de 
alimentos frescos e saudáveis, também é uma 
alternativa para, em tempos de isolamento 
social, reduzirmos a necessidade de desloca-
mentos frequentes a mercados e feiras. 

HORTA EM CASA EM 
TEMPOS DE PANDEMIA 
SOLUÇÕES PASSO A 
PASSO

Surpreendentemente, não é necessário muito 
espaço para começar sua pequena horta! 
Usando a criatividade e as dicas deste breve 
informativo, você conseguirá colher bons frutos 
dessa pandemia. Vamos lá? 

1º PASSO - ONDE PLANTAR? 

Fundamentalmente, toda planta precisa de água, 
luz e nutrientes para se desenvolver. Sendo 
assim, ainda que você não tenha um quintal em 
casa, escolha um local que receba sol por no 
mínimo 4 horas por dia. Mora em apartamento? 
Que tal colocar seus vasinhos na janela, na 
sacada ou até na garagem?! 

Escolheu? Agora separe o recipiente que vai 
utilizar para plantar. Aproveite qualquer objeto 
que você já possua em casa, pode ser pote de 
alimentos, garrafas pets, caixotes, cestas ... Use 
a imaginação!

Separamos uma lista de sites com dicas de 
reaproveitamento de materiais para produção do 
seu próprio vaso para plantio: 

https://sustentarqui.com.br/hortas-em-garrafas-
-pet/

https://artesanato.culturamix.com/materiais/cai-
xas/como-fazer-horta-em-caixote

https://www.vivadecora.com.br/revista/horta-
-vertical/

2º PASSO - A PRIMEIRA CAMADA DO SEU 
VASINHO 

A primeira camada do vasinho vai ser composta 
por entulho, podendo ser utilizado pedra brita, 
cacos de telha, cacos de vaso de cimento, argila 
expandida, dentre outros materiais semelhantes. 

Essa primeira camada deve ocupar ¼ do vaso 
que você escolheu e vai servir para fazer a drena-
gem, ou seja, servirá como camada protetora que 
permitirá a livre passagem da água e, ao mesmo 
tempo, impedirá a perda de terra e nutrientes 
durante a irrigação. 

3ª PASSO - A SEGUNDA CAMADA DO SEU 
VASINHO
 
Agora sim vamos nos reconectar com a nature-
za colocando as mãos na terra!
 
A segunda camada do seu vasinho será repre-
sentada pelo substrato que servirá de base ao 
crescimento da hortaliça, composto por uma 
mistura de matérias mineral e orgânica. 

Você pode adquirir terra adubada em lojas espe-
cializadas, presencialmente ou por entrega ou, 
ainda, enriquecê-la em casa, usando adubos 
orgânicos, como húmus de minhoca. 

O importante é cobrir o vaso com esse material 
sem compactá-lo muito, a água já vai fazer esse 
papel. O excesso de compactação, dependendo 
da planta que você escolher, vai impedir o enrai-
zamento. Não esqueça de deixar um espaço no 
vaso para colocar a muda ou semente. 

Quer fazer um substrato em casa? É só reunir 
uma parte de terra preta (matéria orgânica 
transformada em terra preta por meio de com-
postagem), uma parte de barro e outra de areia, 
misturando tudo para que fique bem homogê-
neo. 

4º PASSO - A TERCEIRA CAMADA DO SEU 
VASINHO 

É a planta! O que você quer colher?
 
A escolha do que plantar vai depender do seu 
espaço e da disponibilidade de luz solar diária.
 
No caso de baixa disponibilidade, recomenda-
mos que você opte por plantas mais adaptadas 
à menor exposição solar, tais como o alface, 
salsa, coentro e a sálvia. É essencial realizar 

breve pesquisa sobre as necessidades de cada 
espécie.
 
Escolhida a espécie, você pode optar entre 
sementes e mudas.

Uma dica de otimização do cultivo é o aproveita-
mento integral dos alimentos com a germinação 
de grãos e brotos. 

Por exemplo, separe um pedaço do alho-poró, 
talo de cebolinha ou ponta de um manjericão e 
coloque-os em um pote com água até enraizar. 
Após, já poderá transferir para a terra e realizar 
a sua primeira irrigação.  

No site www.sementesraras.com, você encon-
trará um manual de germinação com as técni-
cas aplicadas às principais espécies, além de 
informações sobre clima, solo, forma de plantio 
e colheita. Poderá ainda adquirir diretamente 
sementes para seu plantio em casa, caso não 
queira produzir sua própria mudinha.
 
5º PASSO - A QUARTA (E ÚLTIMA!) CAMADA 
DO SEU VASINHO 

Após a inserção da semente ou muda na terra é 
necessário cobrir a superfície do vaso com uma 
camada protetora que será responsável por 
reter a umidade e otimizar a rega, essa camada 
pode ser feita com grama seca ou folhas de 
árvores secas, e servirá para impedir a evapora-
ção excessiva da água com a exposição solar, 
além de servir como fonte de matéria orgânica, 
virando uma espécie de adubo para sua horta.   

6ª PASSO - COMO CUIDAR DO SEU VASINHO 

Como explicado acima, as hortaliças necessitam 
fundamentalmente de água, luz solar e nutrien-
tes para se desenvolver, porém, cada planta terá 
sua especificidade e característica única. Sendo 
assim, ao escolher o que plantar deixe anotado 

(pode ser até no próprio vaso) quanto tempo de 
exposição solar aquela espécie necessita, bem 
como a variação da irrigação. 

Comece com 2 hortaliças por exemplo, e, com o 
tempo, ganhamos mais confiança e tudo fica 
mais simples.

Acesse o site da EMBRAPA HORTALIÇAS e baixe 
gratuitamente a publicação  “O cultivo de 
hortaliças” disponível em https://www.embra-
pa.br /busca-de-publ icacoes/- /publ ica-
cao/749966/o-cultivo-de-hortalicas, lá encon-
trará as especificidades das principais espécies. 

O importante é colher bons frutos dessa pande-
mia! 
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