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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, – que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Caro(a) estudante, este material foi desenvolvido com o objetivo de trazer 

informações sobre as principais técnicas de cultivo de hortaliças. No entanto, 

deixamos claro que, antes do cultivo de qualquer hortaliça, devemos observar a 

viabilidade econômica, o solo do local de cultivo, bem como os aspectos climá-

ticos da região. Vale ressaltar que as hortaliças são bastante exigentes de clima 

e solo. Neste material, veremos as principais culturas olerícolas, sua forma de 

cultivo, o manejo desde o semeio até a colheita da cultura, as principais doenças 

e seu controle, entre outros. Isso para que você, estudante, torne-se um técnico 

bem capacitado nessa área de formação que é a horticultura. Bons estudos!!

Palavra do professor autor
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Apresentação da disciplina

A disciplina Olericultura é composta por 8 aulas, distribuídas numa carga ho-

rária de 90 horas. Na Aula 1, você verá os principais conceitos de olericultura 

e de horta; a classificação das hortaliças quanto ao clima e um breve histórico 

do cultivo de hortaliças na Amazônia.

Na Aula 2, você estudará as principais etapas do planejamento de uma horta 

no que diz respeito a escolha do local, preparo de terreno, mercado local e 

confecção de sementeira; veremos ainda as principais ferramentas utilizadas 

em uma horta.

Na Aula 3, você aprenderá como confeccionar um canteiro, como proceder 

numa abertura de covas para plantio, assim como os passos a serem seguidos 

para efetuarmos um plantio.

Na Aula 4, você irá conhecer todos os cuidados necessários que devemos ter 

com as culturas para obter êxito no cultivo no momento do semeio, transplante, 

crescimento vegetativo e a colheita. 

Na Aula 5, você conhecerá as principais características das hortaliças cultivadas 

por interesse econômico, a forma de seu cultivo, exigências nutricionais e 

climáticas, tipos de solos, os principais tratos culturais, manejo fitossanitário, 

procedimentos na colheita e comercialização.

Na Aula 6, você continuará conhecendo as principais características das 

hortaliças cultivadas por interesse econômico.

Na Aula 7, você aprenderá que as hortaliças são atacadas por insetos 

e doenças, você aprenderá os principais cuidados e as diversas formas de 

controle dos mesmos.

Finalmente na aula 8, nossa última aula, você aprenderá as etapas de colheita 

de cada cultura e os cuidados específicos durante a colheita, aprenderá ainda 

a conservação pós-colheita das hortaliças.
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Projeto instrucional

Disciplina: Olericultura (carga horária total: 90 horas) 

Ementa: introdução ao estudo da olericultura (conceitos, classificação das 

hortaliças, importância da olericultura, classificação das hortas, vantagens e 

desvantagens dos principais cultivos). Planejamento e implantação de uma horta 

(escolha e preparo do terreno, formação de mudas, confecção de canteiros, aber-

tura de covas, semeio direto e indireto). Tratos culturais (conceitos, tipos de tratos 

culturais e sua principal aplicação). Hortaliças cultivadas na Amazônia (caracterís-

ticas gerais, exigências climatológicas, exigências nutricionais, formas de cultivos, 

preparo de solo, cultivares, formação de mudas, tratos culturais e fitossanitários, 

colheita e comercialização). Pragas e doenças (conceitos, tipos de doenças e seus 

agentes etiológicos, controle de doenças, características das principais pragas, 

forma de infestação, controle biológico e químico). Colheita e conservação (comer-

cialização de hortaliças, armazenamento, processamento mínimo de hortaliças).

 Aulas Objetivos de aprendizagem Materiais
Carga horária

(horas)

1 - Introdução à Olericultura 

Entender o que é Olericultura.
Classificar os tipos de hortas.
Conhecer os diversos tipos de hortaliças produzidas na Amazônia.
Classificar as hortaliças quanto ao clima em que devem ser 
produzidas. 

Impresso 10

2 - Planejamento da horta: Parte 1

Conhecer as ferramentas utilizadas no desenvolvimento das hortas.
Entender como a escolha do terreno interfere no sucesso do plantio.
Conhecer as etapas do preparo do terreno.
Reconhecer uma boa sementeira.

Impresso 10

3 - Planejamento da horta: Parte 2

Identificar as etapas de preparo do canteiro para o cultivo de hortaliças.
Entender como se dá o preparo de uma cova para plantio.
Conhecer as diferentes tipos de plantio e suas características. 
Entender o que é transplantio. 

Impresso 10

4 - Tratos culturais

Entender o que são tratos culturais.
Identificar os diferentes tipos de tratos culturais: irrigação, capina, 
raleamento, desbaste, escarificação, desbrota, esfaqueamento, 
amarração, amontoa e adubação por cobertura. 

Impresso 10
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e-Tec Brasil 14

5 - Hortaliças amazônicas: Parte 1 
Conhecer as características de algumas hortaliças que são cultivadas 
em solo amazônico: cebolinha, coentro, couve, repolho, alface, 
batata-doce, abóbora e maxixe. 

Impresso 15

6 - Hortaliças amazônicas: Parte 2
Conhecer as características de algumas hortaliças que são cultivadas 
em solo amazônico: melancia, pepino, feijão-de-metro, quiabo, 
berinjela, pimentão, pimenta-de-cheiro, cará e tomate. 

Impresso 15

7 - Pragas e doenças
Conhecer os tipos de pragas e doenças que podem atacar o 
cultivo de hortaliças.

Impresso 15

8 - Colheita e conservação
Compreender os princípios da colheita e conservação.
Verificar as principais características utilizadas nos processos.
Identificar as principais características desejáveis para a comercialização.

Impresso 5
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Aula 1 – Introdução à Olericultura 

Objetivos

Entender o que é Olericultura. 

Classifi car os tipos de hortas.

Conhecer os diversos tipos de hortaliças produzidas na Amazônia.

Classifi car as hortaliças quanto ao clima em que devem ser produzidas. 

1.1 O que é Olericultura? 
A Olericultura é a área da horticultura que abrange a exploração de hortaliças 

e que engloba culturas folhosas, raízes, bulbos, tubérculos e frutos diversos. 

No Brasil, a Olericultura evoluiu mais acentuadamente a partir da década de 

1940, durante a 2ª Guerra Mundial. Naquela época, existiam apenas pequenas 

explorações diversifi cadas, localizadas nos cinturões verdes dos arredores das 

cidades. Houve o deslocamento em direção ao meio rural, estabelecendo-se 

em áreas maiores e mais especializadas.

Essa interiorização deveu-se ao fato de alguns produtores buscarem 

melhores condições agroecológicas ou mesmo econômicas. A partir daí, a 

Olericultura nacional evoluiu de pequena horta para uma exploração comercial com 

características bem defi nidas.

Ao longo da década de 1970, o efetivo empenho do Governo Federal na 

implantação e funcionamento das Centrais de Abastecimento (CEASA) 

também foi decisivo para a comercialização de produtos de melhor 

qualidade. Atualmente, há uma tendência à implantação dos sistemas de cultivo 

protegido em estufas ou hidroponia (INCAPER, 2006). 

LIVRO_Olericultura.indb   15LIVRO_Olericultura.indb   15 30/12/14   14:5630/12/14   14:56
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1.1.1 Características 
A característica mais marcante da Olericultura é o fato de ser uma atividade

agroeconômica altamente intensiva em seus aspectos mais variados, em 

contraste com outras atividades agrícolas extensivas (Figura 1.1). Outras 

características importantes nos empreendimentos hortícolas são: 

• A intensa utilização de tecnologias modernas, em constante mudança.

• O reduzido tamanho da área ocupada, porém, intensivamente utilizada, 

tanto no espaço quanto no tempo. 

Figura 1.1: Exemplo de cultivo de hortaliças.
Fonte: <http://bp3.blogger.com/_PPYTzG7gIJA/SCWq8a57O_I/AAAAAAAAADU/yGIfE3UGVbg/s1600-h/olericultura.jpg>. 
Acesso em: 10 jun. 2014. 

1. Faça um panorama da atual situação da atividade olerícola no seu município.

2. Como você classifi caria as hortas existentes no seu município?

3. Quais as principais hortaliças comercializadas e consumidas no seu município?

LIVRO_Olericultura.indb   16LIVRO_Olericultura.indb   16 30/12/14   14:5630/12/14   14:56
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1.2 Tipos de hortas 
Basicamente, são duas as modalidades de cultivo de hortaliças na 

região Amazônica. Assim, existem as hortas caseiras (individuais ou 

comunitárias) e as hortas comerciais. As primeiras se caracterizam pelo cultivo de 

grande variedade de hortaliças em áreas reduzidas, entretanto, com poucos pés 

de cada espécie. A mão de obra é familiar e, geralmente, desconhecedora 

de técnicas especializadas de cultivo. 

Figura 1.2: Horta caseira em pequena propriedade rural de Avaré (SP).
Fonte: Foto de José Reynaldo da Fonseca. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Horta_150706_REFON_.
jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014. 

As hortas comerciais visam o lucro com a venda das hortaliças e, por isso, 

empregam mão de obra mais aperfeiçoada e equipamentos mais sofi sticados. 

É bem verdade que existem vários níveis, mas, de um modo geral, 

caracterizam-se pelo cultivo em áreas mais extensas com menor número de 

hortaliças, como pode ser observado na Figura 1.3. As hortas comerciais mistas 

estão localizadas nos arredores dos centros consumidores, enquanto que as 

extensivas, por requererem áreas ainda maiores devido à mecanização de 

alguns tratos culturais, fi cam mais distantes dos grandes centros.

Figura 1.3: Exemplo de horta comercial.
Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/_LEJ14qvRteY/S8iATgTxFZI/AAAAAAAAADs/MQMrumq7EIo/s1600/ADE-
MAR150708+002.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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1.3  Classifi cação das hortaliças 
quanto ao clima 

Agora, vamos estudar um pouco sobre a relação entre o clima e o 

cultivo das hortaliças. 

A maioria das hortaliças pode ser plantada o ano todo. No entanto, há algumas 

que produzem melhor nos meses de clima ameno. Por isso, são chamadas de 

hortaliças de inverno (dezembro a junho). Outras hortaliças produzem melhor 

nos meses de clima quente. Por isso, são chamadas de hortaliças de verão 

(julho a novembro).

• Hortaliças de inverno: acelga, agrião, alcachofra, alface, alho, 

alho-porró, almeirão, aspargo, batata, beterraba, cebola, cebolinha, 

cenoura, chicória, couve-brócolos, couve-de-bruxelas, couve-chinesa, 

couve-fl or, couve-manteiga, espinafre, ervilha em grão, ervilha-torta, 

mandioquinha, mostarda, nabo, rabanete, repolho, rúcula, salsa e salsão.

• Hortaliças de verão: abóbora, abóbora italiana, abóbora japonesa, 

batata-doce, berinjela, cará, chuchu, coentro, feijão-vagem, inhame, jiló, 

mandioca, maxixe, melancia, melão, milho-verde, moranga, morango, 

pepino, pimentão, pimenta, quiabo e tomate.

1. Como você pode defi nir Olericultura?

2. Cite duas características referentes a essa atividade.

3. Quais as principais diferenças entre as hortas caseiras e as hortas comerciais?

4. Escreva três exemplos de hortaliças de inverno e três de hortaliças de verão. 

LIVRO_Olericultura.indb   18LIVRO_Olericultura.indb   18 30/12/14   14:5730/12/14   14:57
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1.4 A Olericultura na Amazônia 
O hábito de consumir hortaliças vem crescendo em Manaus, que concen-

tra quase a metade da população do Amazonas (RODRIGUES et. al., 2007). 

A produção local de hortaliças tem origem nos bairros da periferia e em 

municípios adjacentes à capital, formando o cinturão verde de Manaus. 

Entretanto, o que se observa na maioria das comunidades amazônicas é que 

embora parte signifi cativa das famílias vivam do cultivo de hortaliças, algumas 

hortaliças não fazem parte da dieta alimentar do homem do interior do Amazonas.

O cultivo de hortaliças em espaços de produção coletiva, aqui convenientemente 

denominadas de hortas comunitárias, representa uma alternativa promissora 

para segurança alimentar das populações rurais no Amazonas, pois, visa o 

aumento na oferta de alimentos de elevado poder nutritivo, melhoria das 

condições de vida de grupos sociais em situação de insegurança alimentar e 

estímulo da produção de hortaliças para o consumo e para a comercialização. 

Além de disponibilizarem tecnologias de produção de alimentos por meio de 

processos educativos e agroecológicos.

Os Olericultores amazônicos produzem as seguintes hortaliças, consi-

deradas mais “tradicionais”, e aqui agrupadas de acordo com a maior 

utilização na alimentação:

Raízes Tuberosas: macaxeira (Manihot utilíssima), rabanete (Raphanus sativus).

Tubérculos: cará (Dioscorea spp.), batata-doce (Ipomoea batatas).

Rizomas: inhame (Colocasia esculenta).

Folhas: couve (Brassica oleraceae var. Acephala), alface (Lactuca sativa), repolho 

(Brassica oleracea ), caruru (Talinum sp).

Frutos: pimentão (Capsicum annuum), berinjela (Solanum melongena), 

tomate (Lycopersicon esculentum), abóbora (Cucurbita moschata), maxixe 

(Cucumis anguria) etc.

Em relação aos condimentos, as hortaliças aqui cultivadas são:

Folhas: cebolinha (Allium schoenoprasum), coentro ou cheiro-verde 

(Coriandrum sativum), jambu (Spilanthes oleracea), chicória (Cichorium endivia). 
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Frutos: pimenta-do-reino (Piper nigrum) e pimenta-de-cheiro (Capsicum 
sinense, C. frutescens).

1. Como você percebe o consumo de hortaliças na sua localidade?

2. Quais as principais hortaliças tuberosas, rizomas, folhas e frutos cultiva-

dos na sua região?

3. Quais as hortaliças não convencionais cultivadas na sua região?

1.4.1 A Olericultura “alternativa” 
Algumas plantas tradicionais consumidas na maior parte do Brasil foram trazidas 

de outros países e se adaptaram bem ao clima e à terra de diversas regiões do 

país, como o Sul e o Sudeste (ABCSEM , 2009). No Amazonas, entretanto, elas 

não obtiveram o mesmo sucesso. O clima quente e úmido da região Amazônica 

e o solo, ácido e carente em nutrientes, impossibilitam certos cultivos. 

A ausência de certas culturas pode ser compensada por plantas menos 

conhecidas ao redor do país, as chamadas hortaliças não convencionais. Muitas 

dessas hortaliças são nativas da Amazônia e adaptadas ao clima e ao solo 

da região. São exemplos de es pécies amazônicas a ária (Calathea allouia), 

feijão-macuco (Pachyr hizus tuberosus), taioba-branca (Xanthosoma 
sagittifolium) e araruta (Maranta arundinacea).

Figura 1.4: A ária, hortaliça não convencional da Amazônia.
Fonte: Foto de Valdely Kinupp.
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Quem quiser conhecer de perto 
as hortaliças não convencionais 
pode visitar o Jardim Botânico 
Adolpho Ducke, em Manaus. O 
endereço é: Avenida Uirapuru, 
Bairro Cidade de Deus, Manaus 
(AM), ou ainda o IFAM Campus 
Manaus Zona Leste, na Avenida 
Cosme Ferreira 8045, Zumbi dos 
Palmares, Manaus (AM).
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As hortaliças não convencionais são ricas em zinco, manganês, ferro e cálcio, 

ausentes em boa parte da alimentação regional. Outra vantagem das horta-

liças alternativas da Amazônia é que elas podem ser plantadas em espaços 

onde já existem árvores frutíferas, sem a necessidade de desmatar novas 

áreas. Essa forma de agricultura ajuda, portanto, a desenvolver a economia 

da região de forma sustentável. 

Figura 1.5: Cubiu - hortaliça típica da Amazônia. 
Fonte: <http://www.marcusmello.com.br/images/frumanacubiu.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Você já pensou em se alimentar de uma fruta típica da Amazônia que auxilia 

no controle do colesterol e ajuda na prevenção da pelagra, doença que se 

caracteriza por alterações na pele que parecem queimaduras solares e se 

agravam quando expostas à luz solar? Essa fruta existe e o nome dela é cubiu 

(Solanum sessilifl orum), e é apenas uma das diversas hortaliças não convencionais 

ou exóticas que podem fazer parte da alimentação humana, mas que, por falta 

de conhecimento da população, não recebem a atenção adequada. 

O cubiu é uma hortaliça de fácil cultivação, pois pode ser cultivada tanto em terra 

fi rme quanto em várzea. Além disso, ela já foi testada em alimentos, como a cal-

deirada, espécie de ensopado com peixe. O cubiu possui uma substância chamada 

pectina, que pode ser utilizada na indústria de alimentos (fabricação de geleias), 

no controle do colesterol e de diarreias. A planta também é rica em vitamina B5, 

que evita o desenvolvimento da pelagra, citada no começo da matéria.

Fonte: Adaptado de <http://www.fomezero.gov.br/noticias/hortalicas-exoticas-ajudam-a-diminuir-nanismo-na-juventu-
de>. Acesso em: 24 nov. 2011.
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1. Como você pode caracterizar a Olericultura na região Amazônica? 

Há diferenças em relação a outras regiões do Brasil?

2. Cite pelo menos cinco hortaliças cultivadas na Amazônia.

3. Escolha uma hortaliça não convencional citada na aula e faça uma 

pesquisa em sites da internet. Trata-se de que tipo de Olerícola? 

Onde pode ser encontrada? Como é utilizada?

Resumo

Nesta aula, você teve contato com os primeiros conceitos da Olericultura. 

Conheceu os tipos de hortas, assim como pode diferenciá-las em relação ao 

clima. Por fi m, você também estudou as principais hortaliças produzidas na 

região Amazônica. 

Atividades de aprendizagem

1. O que é Olericultura? 

2. Como se caracteriza uma horta caseira? E uma horta comercial? 

3. Descreva como se dá o cultivo de hortaliças na região Amazônica.
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Aula 2 – Planejamento da horta – Parte 1

Objetivos

Conhecer as ferramentas utilizadas no desenvolvimento e 

manutenção das hortas.

Entender como a escolha do terreno interfere no sucesso do plantio.

Conhecer as etapas de preparo do terreno.

Reconhecer uma boa sementeira.

2.1 Iniciando o projeto
Para que possamos começar a planejar uma horta, temos que pensar em 

muitas variáveis: ferramentas utilizadas, escolha do local, preparo do terreno, 

da sementeira, do canteiro, do plantio e da irrigação. Nesta aula, estudaremos 

a primeira parte delas. Temos muita coisa a fazer. Mãos à obra! 

Fonte: <http://acisa.org.br/wp-content/uploads/agricultura-familiar.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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2.2 Ferramentas utilizadas na horta 
Para preparar e cuidar bem de uma horta, você precisa pelo menos das 

seguintes ferramentas:

Serve para cavar e remover a terra.

Figura 2.1: Pá curva.
Fonte: <http://www.paraboni.com.br/imagens/produto_imagem/437_34147.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Serve para incorporar corretivos e adubos na terra, além de acertar as bordas 

e as superfícies dos canteiros. É usada também para os trabalhos da capina.

Figura 2.2: Enxada.
Fonte: <http://www.paraboni.com.br/imagens/produto_imagem/406_29047.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Serve para cavar e revolver o terreno.

Figura 2.3: Enxadão.
Fonte: <http://www.paraboni.com.br/imagens/produto_imagem/416_31957.jpg >. Acesso em: 10 jun. 2014.
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Serve para peneirar a terra do leito da sementeira.

Figura 2.4: Peneira.
Fonte: <http://bimg2.mlstatic.com/s_MLB_v_F_f_203753098_1434.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014. 

É um pedaço de pau que serve para fazer os furos na terra e semear ou 

plantar as mudas.

Figura 2.5: Plantador.
Fonte: <http://img.elo7.com.br/product/main/EC86F/estaca-em-madeira.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Serve para tirar torrões, pedaços de pedra e ciscos do meio da terra revolvida. 

Também serve para nivelar canteiros antes de plantar.

Figura 2.6: Ancinho.
Fonte: <http://trapao.com.br/loja/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/j/
fj_1120_-_ancinho_robusto.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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Serve para tirar as mudas da sementeira com um bloco de terra junto às raízes 

ao serem transplantadas. 

Figura 2.7: Colher de transplante.
Fonte: <http://www.sargacal.com/wp-content/uploads/2008/05/190508-2041.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

É uma pequena ferramenta com duas lâminas, uma larga e outra em 

forma de V. A lâmina larga serve para capinas em pequenos espaços entre 

plantas, e a lâmina em forma de V serve para afofar a terra ou fazer sulcos.

Figura 2.8: Sacho.
Fonte: <http://trapao.com.br/loja/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/j/
fj_1115.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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Serve para afofar a terra dos canteiros e quebrar a crosta que se forma em cima 

da terra após uma chuva ou irrigação.

Figura 2.9: Escarifi cador.
Fonte: <http://cdn.gardena.com/dimage.axd/productLarge/ga410-0276/800x500/escarifi cador-de-mao-77efa8c4.jpg>. 
Acesso em: 10 jun. 2014.

Serve para irrigar a horta. O ralo deve ter furos fi nos.

Figura 2.10: Regador.
Fonte: < http://www.plantaebomdemais.com.br/wp-content/uploads/2010/01/regador.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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Serve para irrigar a horta e deve ser usado quando o espaço é grande, e 

conta com água corrente de boa pressão. 

Figura 2.11: Aspersor.
Fonte: MATOS, EMATER – DF (1996).

Serve para aplicar defensivos agrícolas no controle de pragas e doenças da horta.

Figura 2.12: Pulverizador.
Fonte: <http://i.s8.com.br/images/tool/cover/img9/1755899_4.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Você percebeu que para cuidar bem de uma horta precisa-se de várias ferra-

mentas? Isso é necessário para que as hortaliças fi quem bonitas e suculentas.
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1. Qual a diferença entre a enxada e o enxadão?

2. Para que serve um plantador?

3. Se você precisasse remover uma muda de um local e passá-la para outro, 

que ferramenta utilizaria?

4. O que é um aspersor? Em que situações ele é necessário?

2.3 Escolha do terreno
A escolha do terreno e o dimensionamento da horta dependem das hortaliças 

que se pretende produzir, e essas, por sua vez, dependem das condições 

climatológicas da região e de sua aceitação pelo mercado consumidor. 

É preferível escolher o terreno pelas suas propriedades físicas (textura e 

porosidade), visto que a correção da fertilidade pode ser feita através de adubações.

A localização e a topografi a do terreno também devem ser consideradas. 

A curta distância entre a horta e o centro consumidor é mais importante 

quando se pretende produzir hortaliças folhosas. Como exemplo, temos alface, 

couve, cebolinha, salsa, coentro ou cheiro-verde, que precisam ser colhidas e 

transportadas diariamente.

Deve-se dar preferência a um terreno, em sua maioria, plano, porque nele são 

facilitados os trabalhos de preparo do solo e manutenção do cultivo, sejam 

esses manuais ou mecanizados (Figura 2.13). Terrenos totalmente planos 

geralmente empoçam, tornando necessária a abertura de canais de drenagem.
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Figura 2.13: A escolha do terreno tem grande importância para a Olericultura.
Fonte: <http://www.bioter.com.br/bioter/sites/default/fi les/Irrigacao01.JPG>. Acesso em: 24 nov. 2011.

Os terrenos declivosos (com declínio ou declividade) podem ser usados 

 desde que se empreguem práticas de conservação do solo (curva 

de nível, faixa de retenção – vide aula de solo), para que as águas 

excedentes das irrigações e das chuvas não arrastem a camada superfi cial, 

provocando a erosão e a perda de adubos, de sementes e até de mudas. 

De acordo com o grau de declividade, usam-se curvas de nível e nelas deve-se 

plantar capim de raízes profundas.

Além disso, é importantíssimo que no terreno exista qualquer fonte de água 

limpa e natural.

1.  Faça uma pesquisa nas lojas que comercializam produtos agropecuários 

e verifi que se comercializam todas as ferramentas que citamos acima.

2. Visite algumas propriedades da região e verifi que se estas possuem as 

características gerais para o cultivo de hortaliças.
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2.4 Preparo do terreno 
É necessário elaborar o cronograma de execução das tarefas pertinentes ao 

preparo do terreno, de modo que toda a área esteja pronta com antecedência 

para o transplantio e semeio defi nitivo.

Por sua vez, com a fi nalidade de diminuir o tempo e o custo do preparo do 

terreno, é possível também localizar a horta em áreas anteriores utilizadas por 

outras culturas.

Para preparar o terreno para o plantio, deve-se limpá-lo, retirando todo mato, 

pedras, tocos e vidros. Para isso, utiliza-se a enxada e o ancinho.

Figura 2.14: Preparo do terreno.
Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/-ZeqECIX3e7s/Trxjt5OnkkI/AAAAAAAAAeI/b172mlR5aYo/s1600/
sementeira+directa+007.jpg>. Acesso em: 24 nov. 2011.

CUIDADO: Devemos sempre manter ferramentas afastadas de crianças.
Do princípio da agricultura até os dias atuais, o homem utiliza várias ferramentas 

que torna fácil o trabalho no campo. Muitos instrumentos rudimentares ainda 

são utilizados hoje, pois são simples de usar, fáceis de obter e custam re-

lativamente pouco ao lavrador. Os primeiros instrumentos agrícolas eram 

rudimentares, feitos de pedra, madeira, chifre ou osso. Alguns vestígios 

encontrados em sítios arqueológicos revelaram que os primeiros agricultores da 

Europa utilizavam enxadões de pedra e os incas enterravam os grãos de milho 

com um pau comprido. Há mais de 1200 anos a.C., os assírios, descobriram o 

ferro e isso levou a produção dos instrumentos agrícolas e de armas de guerra 

feitos de metais, possibilitando ainda mais o avanço da agricultura.
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Até século XVIII, os instrumentos básicos não receberam grandes melhorias. 

O feito mais importante foi substituir componentes de madeira por metais. 

A invenção da enxada possibilitou o aumento da produção, a melhoria da 

produtividade nos campos, revolucionou a vida rural das populações e as 

condições de vida dos camponeses. As primeiras enxadas eram de pedra polida 

ou de madeira. Com o aparecimento dos metais, foi possível um grande avanço 

na agricultura (RUADIREITA.COM, 2011).

1. Por que a localização e a topografi a do terreno a ser trabalhado são importantes?

2. O terreno ideal é aquele perfeitamente plano. Essa afi rmativa está 

correta? Justifi que sua resposta.

3. Se você quisesse gastar menos tempo e dinheiro no preparo do terreno, 

que solução poderia utilizar?

2.5 Sementeira 
Dependendo do tamanho e do número de sementes a serem postas a germinar, 

a sementeira pode ser um simples caixote, com 60 a 65 cm de comprimento 

por 35 a 50 cm de largura e 10 a 15 cm de altura, desde que possua furos 

ou frestas na parte inferior, para permitir o escoamento do excesso de água. 

Também podem ser usadas as bandejas de isopor, que facilitam o manuseio 

das mudas sem o risco de perdê-las.

O uso da bandeja de isopor potencializa o preparo de mudas, levando para 

o campo mudas sadias e vigorosas,bem como possibilita para o agricultor 

economia na hora do semeio, haja vista que as sementes de hortaliças tem um 

preço bastante elevado no mercado.
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Figura 2.15: Bandeja de isopor com 200 células.
Fonte: <http://www.isoterm.com.br/upload/produtos/61.jpg>. Acesso em: 24 nov. 2011. Acesso em:

Figura 2.16: Bandeja de isopor com mudas.
Fonte: <http://jardimlomar.fi les.wordpress.com/2011/05/tomates-sementeira.jpg>. Acesso em: 24 nov. 2011.

A técnica de produção convencional é realizada em campo aberto e é suscetível 

ao meio físico natural, e sua prosperidade depende de circunstâncias favoráveis 

do solo, do clima e da água, entre outros; qualquer condição adversa a algum 

desses fatores pode levar ao comprometimento da produção. Uma das 

maneiras de se contornar as adversidades ambientais é a prática do cultivo 

em ambiente protegido, que consiste na produção realizada sob algum tipo 

de estrutura metálica, de madeira ou de material similar.
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Figura 2.17 Exemplo de sementeira coberta.
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-rSl4lVAQWZo/TmS6odO0xyI/AAAAAAAABfc/_XZIoN9WgY0/s1600/DSC01493.JPG>. 
Acesso em: 10 jun. 2014.

1. Como você procederia para semear hortaliças no aspecto convencional?

2. Quais as principais vantagens no uso de bandejas de isopor no 

cultivo de hortaliças?

3. Quais as principais etapas no preparo de solo para o cultivo de hortaliças?
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Genética melhora hortaliças de pequenos produtores amazônicos.

Cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em parceria 

com a Universidade do Amazonas e a Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias (EMBRAPA), estão desenvolvendo estudos que permitam 

adaptar geneticamente hortaliças como o tomate, o pimentão e o alface, 

além de espécies não convencionais nativas da região, como cubiu, ariá e feijão 

macuco, ao cultivo em trópico úmido.

Os pesquisadores trabalham essencialmente com o melhoramento genético 

e multiplicação de sementes (propagação sexuada) e de mudas de clones 

(propagação assexuada). Esses materiais, geneticamente adaptados ao 

ambiente úmido tropical, são depois distribuídos aos agricultores da região.

Assim, no Programa de Melhoramento Genético de Hortaliças do INPA, foi 

desenvolvido uma cultivar de tomate geneticamente melhorada, batizada 

Yoshimatsu, que resiste à bactéria Ralstonia solanacearum. Essa bactéria, 

muito comum na Amazônia, provoca a chamada “murcha bacteriana”, doença 

do tomateiro estudada sem sucesso em todo o mundo. As avaliações, feitas em 

todo o Amazonas, em outros estados da região e em regiões de baixa altitude 

do Nordeste brasileiro, mostraram que a cultivar Yoshimatsu é bem sucedida 

na resistência à bactéria. Pesquisas semelhantes estão em andamento com 

alface, pepino, pimentão e outras hortaliças.

Fonte: Adaptado de <http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisas/pesquisa.php?ref_pesquisa=57>.  Acesso em: 24 nov. 2011.

Visite os sites:

<www.cnph.embrapa.br/paginas/sistemas...da.../preparo_do_solo.htm>

<www.fazfacil.com.br/jardim/horta_solo.htmlEm cache - Similares>

<www.planetaorganico.com.br/horticultura.htm>

<www.fdd.org.br/html/hortalorganica.htmEm cache - Similares>

<www.cantoverde.org/hortainicio.htm>
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Resumo

Nesta aula, você conheceu as ferramentas necessárias para se trabalhar numa 

horta. Além disso, você também estudou quais fatores interferem na escolha do 

terreno a ser plantado, assim como compreendeu a importância do preparo correto 

deste terreno. Por fi m, entendeu como deve se confi gurar uma boa sementeira.

Atividades de aprendizagem

1. Cite quatro ferramentas utilizadas na confecção de uma horta e explique 

para que cada uma delas serve.

2. Que variáveis podem interferir na escolha e no preparo do terreno para 

o plantio de hortaliças?

3. Como deve ser uma boa sementeira?

4. Comente sobre o semeio convencional com cobertura de palha.

5. Quais as principais justifi cativas para utilizarmos a bandeja de isopor no 

cultivo de hortaliças?
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Aula 3 – Planejamento da horta – Parte 2

Objetivos

Identifi car as etapas de preparo do canteiro para o cultivo de hortaliças.

Entender como se dá o preparo de uma cova para o plantio.

Conhecer os diferentes tipos de plantio e suas características.

Entender o que é o transplantio.

3.1 Preparo do canteiro 
A demarcação dos canteiros (local definitivo) é feita com auxílio de 4 

piquetes fi ncados na extremidade de retângulo com 1,20 m de largura, 10 

m de comprimento e 20 cm de altura de solo. Para hortas comunitárias ou 

familiares, deixam-se livres entre os canteiros corredores de 50 cm; na horta 

comercial (processo mecanizado), há necessidade de respeitar os espaços que 

as máquinas precisam para circular, depois de delimitados os canteiros.

Um canteiro bem preparado e adubado dará hortaliças bem saudáveis e gostosas!

3.1.1 Etapas 
Para que um canteiro possa render boas hortaliças, algumas etapas precisam 

ser respeitadas. Vamos entendê-las?
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1. Faça a marcação do canteiro, colocando em cada extremidade um 

piquete e, logo após, demarque a área com auxílio de um barbante 

(Figura 3.1).

Figura 3.1: Demarcação de canteiros.
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.

2. Revolva o terreno numa profundidade de 25 a 30 centímetros com 

o auxílio de um enxadão ou de outra ferramenta adequada (Figura 3.2).

Figura 3.2: Revolvimento de solo.
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.
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3. Peneire a terra previamente para retirar pedras, metais e vidros 

do canteiro (Figura 3.3).

Figura 3.3: Retirada dos entulhos.
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.

4. Aplique 200 gramas de cal hidratada por metro quadrado. 

Distribua  e  incorpore uniformemente a cal na terra previamente revolvida, 

no mínimo 18 dias antes do plantio (Figura 3.4).

Figura 3.4: Aplicação de calcário.
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.

CAL

LIVRO_Olericultura.indb   39LIVRO_Olericultura.indb   39 30/12/14   14:5730/12/14   14:57



Olericulturae-Tec Brasil 40

5. Depois de 7 dias de ter aplicado a cal, aplique 4 litros de esterco 

de galinha ou 12 litros de esterco de curral (curtido) ou composto por 

metro quadrado. Distribua e incorpore uniformemente o adubo orgânico 

bem curtido, de preferência previamente corrigido com a cal (Figura 3.5).

Figura 3.5: Adubação orgânica.
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.

6. Passados 7 dias da aplicação do adubo orgânico, aplique  100 a 200 

gramas de adubo químico 4-14-8 por metro quadrado. Distribua 

e incorpore uniformemente o adubo químico na terra previamente 

adubada com a matéria orgânica (Figura 3.6).

Figura 3.6: Adubação mineral.
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.

ADUBOORGÂNICO
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UB
O

M
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7. Finalmente, nivele o canteiro com auxílio do ancinho (Figura 3.7).

Figura 3.7: Nivelamento do canteiro.
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.

8. O espaço entre um canteiro e outro deve ser de 50 centímetros, 

para facilitar a movimentação e o trabalho na horta (Figura 3.8). 

Figura 3.8: Canteiro nivelado.
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.
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1. Que diferença existe em relação ao preparo do terreno quando lidamos 

com uma horta familiar e uma comercial?

2. Quanto tempo antes do plantio a cal deve ser aplicada no terreno?

3. Depois de 7 dias de ter aplicado a cal, qual procedimento você deve adotar?

4. Qual o espaço necessário entre um canteiro e outro?

3.2 Preparo de cova
A cova (Figura 3.9) é o lugar destinado a receber as mudinhas de hortaliças 

de transplante, bem como aquelas que são plantadas diretamente no lugar 

defi nitivo e que necessitam de um espaço largo.

Nas covas podem ser plantadas abóbora, mandioca, maxixe, melancia, 

melão e moranga. A adubação nas covas deve ser feita da seguinte maneira:

• Aplique de 50 a 100 gramas de cal hidratada. 

• Incorpore uniformemente com a terra de cima da cova (18 dias antes do plantio). 

• Depois de 7 dias, aplique 1 a 2 litros de esterco de galinha ou 3 a 6 litros 

de esterco de curral curtido. 

• Passados 7 dias da aplicação do adubo orgânico, aplique 100 a 200 

gramas de adubo químico na fórmula 4-14-8 na cova.
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Figura 3.9: Exemplo de cova.
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.

1. Como devemos preparar uma cova para o cultivo de hortaliças?

2. Qual a dimensão de uma boa cova?

3. Como procedemos no processo de adubação de uma cova para o 

cultivo de hortaliças?

Lembre-se! As covas deverão ter 20x20 cm ou 30x30 cm e de 20 a 

30 cm de profundidade.

Cal,
Esterco,
Adubo químico.

Terra de cima.

Terra de baixo.
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3.3 Plantio 
O plantio está diretamente ligado à ação de semear, lançar na terra a semente 

para que a planta germine, cresça e dê fruto. O plantio é uma das operações 

mais importantes para o sucesso da implantação do cultivo de hortaliças. 

A adoção do sistema adequado requer uma defi nição clara de objetivos e 

usos potenciais dos produtos e subprodutos que se espera do cultivo (folhas, 

frutos, raízes). O plantio se caracteriza pela colocação da muda no campo. 

Geralmente, o plantio é manual ou semimecanizado, dependendo da topogra-

fi a, recursos fi nanceiros e disponibilidade de mão de obra e/ou equipamentos.

Propagação de mudas: sementes, bulbilhos, rebentos, tubérculos, mudas, 

frutos, maniva e rama.

 A propagação vegetativa é uma modalidade de reprodução assexuada 

típica dos vegetais. Na agricultura, é comum a reprodução de plantas através 

de pedaços de caules (estaquia), é assim que propagamos cana-de-açúcar, 

mandioca, batatas, bananeiras, etc. Esse processo é possível porque o vegetal 

adulto possui tecidos meristemáticos (embrionários). Nesse tipo de propagação, 

os descendentes são geneticamente iguais à planta mãe (SILVA, 2009).

A propagação por sementes – também chamada sexual ou seminífera, 

deve ser feita obedecendo a certos critérios. É importante o conhecimento da 

espécie e do hábito de reprodução da planta fornecedora (TODA FRUTA, 

2003) das sementes a qual deve ter as melhores características da espécie ou 

variedade em questão, tais como: alta produção, boas características dos 

frutos, precocidade, sanidade e vigor. Os exemplos de reprodução vegetativa são:

Rebentos, brotos e ou perfi lhos – são brotos laterais que surgem nas 

plantas adultas ou ao redor delas. Exemplo: alcachofra, couve, cebolinha, 

mandioquinha-salsa (MAKISHIMA 1993).

Ramas – utilizam-se pedaços de 20-30 cm de comprimento das ramas ou 

hastes de plantas adultas, enterrando-se inclinadamente mais da metade. 

Exemplo: agrião, batata-doce, espinafre.

Tubérculos – como é o caso da batata, cujos tubérculos devem ter de 3 a 4 

cm de tamanho e serem brotados (com brotos de 1 a 2 cm de tamanho).
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Bulbilhos – no caso do alho, em que chamamos o bulbilho de dente, devendo 

este ter 1 a 2 gramas de peso.

Frutos – para o plantio do chuchu, usa-se o fruto com o broto de 15 a 20 cm de altura.

Estolhos – no caso do morango, utilizam-se os brotos que saem da 

planta-mãe (caule rastejante que enraíza em contato com o solo).

3.3.1 Plantio na sementeira 
Para executar o plantio na sementeira, deve-se fazer a semeadura três dias 

após o preparo da sementeira. Nunca semeie quando o adubo estiver mal 

curtido (HERMANN et al, 2001). Segundo Pimentel (1985) a semeadura pode 

ser a lanço, que consiste em jogar as sementes em cima do canteiro – esse tipo 

de semeadura, embora mais fácil de ser feita do que em sulcos, apresenta as 

seguintes desvantagens: maior difi culdade na germinação de sementes, que 

devem nascer isoladamente (no sulco); o rachamento do solo permite a ger-

minação das mais fracas ou situadas mais profundamente; há impossibilidade 

de se fazer escarifi cações, e difi culdades em limpeza manual ou mecânica das 

ervas más – ou em linha. Para semear em linha, devem ter 1 cm de profundida-

de e ser distante uma da outra 10 cm. Após a semeadura, é necessário cobrir 

as sementes com o substrato utilizado na semeadura.

Em seguida, deve-se cobrir a sementeira com capim e palha para evitar o sol e 

o excesso de chuvas. Quando se trata de hortas comerciais, as sementeiras são 

cobertas por estruturas mais complexas, como você pode ver na Figura 3.10 e 3.11.

Figura 3.10: Terreno com sementes sendo coberto.
Fonte: <http://tovinhoregis.fi les.wordpress.com/2009/09/crw_3131_01-redimensionado.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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Figura 3.11: Sementeiras de horta comercial cobertas.
Fonte: <http://201.45.57.3:6060/displayimage.php?pid=1069&fullsize=1>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Regue com um regador de furos fi nos, diariamente, pela manhã e à tardinha.

Tão logo as sementes germinem, deve-se retirar a cobertura de capim ou a 

palha que cobre a sementeira, mas ela deve ser removida a partir das 17 horas 

e colocada novamente às 9 horas do dia seguinte, todos os dias.

3.3.2 Plantio no canteiro 
Segundo GRZYBOWSKI (1999), o canteiro é um pequeno pedaço de terreno 

de 1,20 m de largura e comprimento de 6 m, em que a terra é solta até uma 

profundidade mínima de 30 cm, fazendo com que ela fi que fofa e mais alta do 

que o nível do terreno, onde receberá as mudas transplantadas da sementeira 

ou sementes de hortaliças de plantio defi nitivo (Figura 3.12), como acelga, 

alho, alho-porró, beterraba, cebola, cebolinha, cenoura, chicória, coentro, rú-

cula, rabanete, salsa. Ou seja, é a porção de terra, ordinariamente retangular, 

para fl ores ou hortaliças, ou para viveiro de plantas.

Figura 3.12: Plantio em canteiros.
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.
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3.3.3 Plantio em cova 
A semeadura deve ser feita diretamente na cova (Figura 3.13), com 3 a 5 

sementes que serão distribuídas no centro dessa, não muito próximas uma da 

outra. Depois, cubra as sementes com uma camada fi na de terra.

Figura 3.13: Plantio em cova. 
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.

3.3.4 Transplantio 
O transplantio (Figura 3.14) é a passagem das mudas da sementeira para 

o lugar defi nitivo (canteiro, sulcos e covas). Você deve observar algumas regras 

nesse processo:

• Recomenda-se o transplantio quando as mudas estiverem com 4 a 6 

folhas defi nitivas ou mais ou menos 10 a 15 cm de altura.

• Molhe bem as mudas antes que elas sejam retiradas da sementeira para 

facilitar o transplante, evitando possíveis danos às raízes das plantas. 

• A retirada das mudas é feita usando uma colher de transplante 

ou mesmo uma colher comum.

• Molhe bem o local defi nitivo antes do recebimento das mudas.

• As mudas devem ser enterradas até a profundidade em que se 

encontravam na sementeira. 
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Figura 3.14: Etapas do transplantio.
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.

1. Para que serve a cova?

2. Que cuidados devemos ter ao realizar o plantio na sementeira?

3. O que é transplantio?
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3.3.5 Espaçamento 
Espaçamento é a distância entre linhas e plantas, variável para cada hortaliça, 

facilitando o bom desenvolvimento dessa olerícola. Por exemplo: para o 

alface, o espaçamento indicado é de 0,30 m x 0,30 m. Essas medidas indicam 

30 centímetros entre linhas e 30 centímetros entre plantas (Figura 3.15).

Figura 3.15: O espaçamento entre as hortaliças é fundamental para seu desenvolvimento.
Fonte: Adaptado de Matos (1996). Ilustrado por Amanda Duarte.

Resumo

Nesta aula, você estudou como se dá o preparo de um canteiro que será 

utilizado para o plantio de hortaliças, assim como o preparo da cova que 

receberá as sementes. Conheceu, também, os diferentes tipos de plantio 

(na sementeira, no canteiro e na cova) e entendeu o que é o transplantio. Por 

fi m, viu qual o espaçamento necessário para que as hortaliças cresçam saudáveis.
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Atividades de aprendizagem

1. Descreva as etapas de preparo do canteiro para o plantio.

2. Como deve ser a adubação nas covas?

3. Discorra sobre os diferentes tipos de plantio de hortaliças: na sementeira, 

no canteiro e na cova.

4. Que regras precisam ser respeitadas para que haja um transplantio efi ciente?

5. O que é espaçamento?
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Aula 4 – Tratos culturais

Objetivos

Entender o que são tratos culturais.

Identifi car os diferentes tipos de tratos culturais: irrigação, capina, 

raleamento, desbaste, escarifi cação, desbrota, esfaqueamento, 

amarração, amontoa e adubação de cobertura.

4.1 Você sabe o que são tratos culturais?
Não basta desenvolver bem uma horta. É necessário fazer todos os tratos 

culturais para dar às plantas as condições de um bom desenvolvimento e 

permitir boas colheitas.

Os tratos culturais consistem em um conjunto de operações realizadas após o 

plantio, visando à formação e à manutenção da horta durante toda sua vida 

produtiva. Vamos estudá-los?

Figura 4.1: Tratos culturais são fundamentais para a manutenção da horta.
Fonte: <blogspot.com/-Pm-Ons9jbUg/TY1nFoXhV1I/AAAAAAAAAAM/mF6Yb-qTPB0/s1600/
horta_de_alface_imagem_google.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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4.1.1 Irrigação
As hortaliças só se desenvolvem bem quando se mantêm na terra sempre 

úmida. Essa umidade é mantida pelas irrigações constantes. 

O número de irrigações e a quantidade de água aplicada vão depender das condi-

ções do solo, clima, espécies de hortaliças e estágio de desenvolvimento das plantas.

A irrigação pode ser feita por aspersão e por sulcos no solo. Manualmente, 

utiliza-se o regador conforme você vê nas Figuras 4.2 e 4.3.

Figura 4.2: Irrigação manual.
Fonte: <http://www.brasilsolidario.org.br/blogamigosdoplaneta/wp-content/uploads/2010/08/horta-6.jpg>. 
Acesso em: 10 jun. 2014.

Figura 4.3: Irrigação por aspersão.
Fonte: <http://www.produtoirrigacao.com.br/fotos/bejo11.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

LIVRO_Olericultura.indb   52LIVRO_Olericultura.indb   52 30/12/14   14:5730/12/14   14:57



e-Tec BrasilAula 4 – Tratos culturais 53

4.1.2 Capina 
Tem por fi nalidade manter a cultura sempre no limpo, isto é, sem plantas 

daninhas. São consideradas plantas daninhas todas aquelas diferentes da plan-

ta que está sendo cultivada. Elas devem ser eliminadas o quanto antes, para 

não concorrerem em água, nutrientes, luz ou por serem portadoras de doenças 

e pragas para a cultura.

Como você pode ver na Figura 4.4, na capina entre sulcos, utilizamos 

a enxada na capina em canteiros, porém entre as plantas, ou seja, nos canteiros, 

utilizamos o sacho, por sua vez, em hortas de grande escala, podemos utilizar 

produtos químicos para eliminação de invasoras (herbicidas).

Figura 4.4: Capina entre sulcos e entre canteiros.
Fonte: Matos (1996). Adaptado por Amanda Duarte.

Capina entra sulcos

Capina em canteiros

1. Por que devemos eliminar as ervas invasoras?

2. Como você procederia numa capina entre os vegetais cultivados?

3. Comente sobre a irrigação por aspersão. 
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4.1.3 Raleamento
Nos canteiros, o raleamento consiste na retirada de plantas em excesso 

(Figura 4.5), deixando o espaçamento ideal para o desenvolvimento das 

demais, sendo realizado nas hortaliças de semeadura diretas, nos canteiros.

Já nas covas, deve ser feito nunca arrancado as mudas e, sim, cortando-as com 

a unha ou canivete, nunca deixe mais de três mudas por cova, pois elas irão 

concorrer  em nutrientes e em água (Figura 4.5).

Raleamento em canteiros

Raleamento em covas

Figura 4.5: Raleamento em canteiros e em covas.
Fonte: Matos (1996). Adaptado por Amanda Duarte.

1. Conceitue tratos culturais.

2. Quais as principais fi nalidades dos tratos culturais?

3. Comente sobre os tratos culturais utilizados no cultivo de hortaliças.
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4.1.4 Desbaste
Tem como fi nalidade eliminar o excesso de frutifi cação para permitir maior e 

melhor desenvolvimento dos frutos que são deixados. É recomendado para 

tomate tipo salada, melão e melancia.

Figura 4.6: O desbaste evita o excesso de frutifi cação.
Fonte: Matos (1996). Adaptado por Amanda Duarte.

4.1.5 Escarifi cação 
Consiste em afofar bem a terra para quebrar a crosta dura que se forma sobre 

os canteiros ou nos sulcos de irrigação. Essa operação é feita com o auxílio do 

escarifi cador ou do sacho.

Figura 4.7: Escarifi cação. 
Fonte: Matos (1996). Adaptado por Amanda Duarte.
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4.1.6 Desbrota
Tem por finalidade eliminar os brotos laterais, isto é, não permitir o 

desenvolvimento vegetativo exagerado da planta. É indicado para tomate, 

berinjela, pimentão e couve manteiga.

Figura 4.8: Desbrota.
Fonte: Matos (1996). Adaptado por Amanda Duarte.

4.1.7 Estaqueamento
Consiste em fi ncar uma estaca ao lado da planta. Essa operação pode ser feita 

no sistema individual ou por meio de estacas cruzadas.

Esse processo é feito em algumas hortaliças para evitar o contato da planta 

com a terra, melhorando a produção e a qualidade das olerícolas. É indicado 

para tomate, berinjela, pepino, feijão-vagem, feijão-de-metro e ervilha.

Figura 4.9: Estaqueamento.
Fonte: Matos (1996). Adaptado por Amanda Duarte.
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<www.criareplantar.com.
br/horticultura/lerTexto.
php?categoria=60> e 
<www.ruralnews.com.br/
visualiza.php?id=122>.

4.1.8 Amarração e amontoa
A amarração consiste em amarrar as plantas ao tutor (vara ou estaca) através 

de um amarrio em forma de oito, para a sua melhor condução. É feita nas 

culturas do tomate, pimentão, pepino etc.

Amontoa consiste em conduzir terra para as plantas para que elas se 

desenvolvam normalmente e produzam melhor.

Figura 4.10: Amarração e amontoa. 
Fonte: Matos (1996). Adaptado por Amanda Duarte.

1. Para que culturas fazemos o tutoramento?

2. Descreva a forma de fazer a amontoa.

3. Qual a fi nalidade do amarrio para as olerícolas?
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Adubação de cobertura no 
canteiro

Adubação de cobertura no 
cova

4.1.9 Adubação de cobertura 
Tem a fi nalidade de completar a adubação de plantio com adubos nitrogena-

dos ou adubos com micronutrientes, favorecendo um maior desenvolvimento 

vegetativo da planta, possibilitando maior produção e produtos de melhor qualidade.

A adubação radicular consiste em distribuir o adubo nitrogenado sobre o 

canteiro entre linhas de plantas ou próximo das plantas cultivadas em covas. 

A adubação foliar (nas folhas) é aplicada com ajuda de um pulverizador ou 

regador com furos bem pequenos e é com adubos nitrogenados, que pode 

ser sulfato de amônia ou ureia. 

Figura 4.11: Adubação de cobertura no canteiro e na cova.
Fonte: Matos (1996). Adaptado por Amanda Duarte.

1. Como proceder em uma adubação foliar?

2. Em que consiste a adubação de cobertura?

3. Em quais culturas se faz necessário o amarrio? Descreva a operação.

4. Qual a fi nalidade do estaqueamento?
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Resumo

Nesta aula, você estudou os principais cuidados que são utilizados no cultivo de 

hortaliças, assim como o momento ideal para realiza-los. Conheceu, também, as 

diferentes formas de como proceder na adubação das hortaliças. Por fi m, viu a 

importância fundamental nesses tratos para o melhor desempenho das culturas.

Atividade de aprendizagem

1. Defi na tratos culturais.

2. Por que devemos fazer o raleamento de plantas?

3. Como proceder no caso do estaqueamento das culturas 

e qual a sua fi nalidade?

4. O que é amontoa?

5. Em que consiste a desbrota?

6. Como você procederia para a confecção de um canteiro?

7. Como proceder para fazer o semeio das hortaliças?
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Você sabia que as hortaliças são 
excelentes fontes de vitaminas 
e minerais? As vitaminas são: 
vitaminas A, B1, B2, niacina e 
vitamina C. Os sais minerais 
são: cálcio, fósforo, ferro e iodo.
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Aula 5 – Hotaliças amazônicas – Parte 1

Objetivo

Conhecer as características de algumas hortaliças que são cultivadas 

em solo amazônico: cebolinha, coentro, couve, repolho, alface, 

batata-doce, abóbora e maxixe.

5.1  Características gerais das 
hortaliças amazônicas

As hortaliças respondem signifi cativamente pela saúde dos seres humanos. 

Na Amazônia brasileira, parcela signifi cativa da população sofre de defi ciên-

cia nutricional. As hortaliças, por constituírem um grupo de plantas ricas em 

substancias nutritivas variadas, podem contribuir decisivamente para amenizar 

o desequilíbrio nutricional dessas populações, principalmente utilizando algu-

mas hortaliças que não vemos comumente no mercado consumidor, são as 

hortaliças não convencionais.

Lembre-se de que os tratos culturais para todas as hortaliças podem ser 

observados na aula 4.

5.1.1 Cebolinha
Sabemos da importância de uma boa alimentação, principalmente durante 

a fase de crescimento, para que as pessoas se desenvolvam com saúde e 

inteligência.

A cebolinha é uma hortaliça largamente utilizada na cozinha oriental, agregando 

sabor em legumes fritos, saladas e sopas especiais. Com ela podemos temperar 

manteigas, queijos, patês, cuscuz, omeletes etc. A cebolinha é, também, um 

excelente repelente e antibiótico, servindo em preparações orgânicas para 

prevenir pragas e doenças de plantas (JARDINEIRO.NET, 2007).

Na região amazônica, é comum seu cultivo na maioria dos quintais 

agroflorestais dos povos tradicionais, e seu uso está relacionado com a 

alimentação básica da população amazônica, que é o peixe.
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Nesse contexto, é fundamental o estudo da cultura, onde veremos os métodos 

de propagação, cultivo, tratos culturais e a comercialização da cultura.

Figura 5.1: Cebolinha.
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-Ek1jYNAQDmM/Teb6r-sE5zI/AAAAAAAAAMs/GDLBrtv0vQ4/s1600/cebolinha.JPG>. 
Acesso em: 30 nov. 2011.

Origem: sibéria e países orientais.

Valor nutritivo: sendo uma hortaliça condimentar, sua importância reside no 

fato de acrescentar ou realçar o sabor dos alimentos e não propriamente no 

seu valor nutricional.

Variedade comercial: todo o ano.

Clima: como já foi referido, apesar da cebolinha ser uma planta de clima 

temperado, aqui na região o seu desenvolvimento foliar é abundante e 

viçoso. A luminosidade é um dos fatores climáticos que infl uencia bastante essa cultura.

Propagação: a propagação da cebolinha pode ser feita tanto por semente 

(sexuadamente) como por mudas (assexuadamente). As mudas podem ser 

obtidas de duas maneiras: por perfi lhamento, com ou sem o aproveitamento 

das folhas, e por replantio das partes refugadas após a retirada das folhas 

comerciais (o bulbo).

Espaçamento: são dois os espaçamentos mais usados: 30x20 cm e 20x20 cm. No 

primeiro caso, canteiros de 1,20x5,00 m (6m2) comportarão 104 plantas distribuí-

das em 4 linhas de 26 mudas e, no segundo, 156 plantas em 6 linhas de 26 mudas.
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Germinação: após 8 dias semeadas, acontece a germinação.

Repicagem: 10 dias após a germinação, as mudas já estarão em condições de 

serem repicadas. No viveiro fi carão afastadas 5 cm uma das outras.

Transplantio: no viveiro, as mudas permanecerão por 20 dias, quando então 

serão levadas ao local defi nitivo.

Colheita: quando a propagação é feita por sementes, o intervalo do semeio 

até a colheita é de 3 meses, e quando por mudas, a colheita é abreviada em 1 

mês. Atualmente, a colheita é feita arrancando-se a planta. 

Adubação: mesmo em solos com elevada acidez, não tem havido necessida

de de correção do pH para que a planta se desenvolva bem. É aconselhável 

utilização de 60 t/ha de esterco de gado ou 20 t de esterco de galinha, além 

de aplicações de ureia, na dosagem de 1 g para cada litro d’água, que podem 

ser iniciadas na sementeira. Quando as mudas forem transplantadas, a solução 

poderá conter até 2 g de ureia por litro e as aplicações deverão ser semanais. 

Em substituição à ureia, pode-se utilizar qualquer adubo foliar rico em nitrogênio.

Rotação de cultura: em rotação com a cebolinha, aconselha-se usar as culturas 

do quiabo, do maxixe, do coentro e da salsa, além de outras comprovadamente 

resistentes aos mesmos fungos e pragas que a atacam.

Controle fitossanitário: o combate aos grilos e às paquinhas é feito 

três dias antes do plantio com inseticidas à base de Aldrin ou similares. 

Os ácaros – aracnídeos muito pequenos, porém bastante danosos – podem ser 

combatidos com acaricidas ou inseticidas sistêmicos. Nas soluções de fungicidas 

e inseticidas é conveniente acrescentar um produto espalhante-adesivo, já que 

a camada cerosa (cobertura branca da casa dos fungos e insetos) que envolve 

as folhas prejudica a aderência e a absorção do produto ativo.

Rendimento: o rendimento por hectare pode variar de 40 a 60 maços 

de plantas comerciais, mas isso vai depender do espaçamento utilizado.

Verifi que no seu município, comunidade, como as pessoas têm cultivado 

a cebolinha de palha, outrossim, verifi que se estão cultivando dentro dos 

padrões técnicos que você acabou de estudar. E como técnico agrícola, quais 

as sugestões que você daria para aumentar a produtividade da cultura?
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5.1.2 Coentro ou cheiro-verde
Assim como a cebolinha, o coentro é uma cultura amplamente difundida na 

região amazônica e também está associada ao consumo do pescado.

Embora de origem incerta, sabe-se que os antigos egípcios já a utilizavam para 

embalsamar os corpos. É, provavelmente, originária da bacia do Mediterrâneo 

onde os gregos e os romanos a utilizavam em pratos e bebidas. É também 

conhecida por salsa árabe ou chinesa e é hoje cultivada um pouco por todo o 

mundo. Muito utilizado na cozinha indiana e árabe, tanto as sementes como 

as folhas. Entre nós é mais comum utilizarem-se as folhas na confecção de 

vários pratos (PORTAL DO JARDIM, 2009). 

É digestivo, antisséptico e calmante. Na Índia, é considerado afrodisíaco e serve 

para aumentar as glândulas mamárias.

Sendo assim, torna-se de fundamental importância conhecer todos os aspectos 

de cultivo da cultura do coentro, pois é uma cultura do dia a dia do amazonense, 

portanto, nesta aula, veremos os métodos de propagação, aspectos culturais, 

forma de cultivo e todos os tratos culturais inerentes à cultura.

Figura 5.2: Coentro ou cheiro-verde.
Fonte: <http://www.baixaki.com.br/usuarios/imagens/wpapers/839821-43735-1280.jpg>. Acesso em: 30 nov. 2011.

Origem: europa Meridional.

Valor nutritivo: Sendo uma erva aromática, sua utilização se prende ao fato 

de melhorar ou acrescentar sabor ao alimento.

LIVRO_Olericultura.indb   64LIVRO_Olericultura.indb   64 30/12/14   14:5830/12/14   14:58



e-Tec BrasilAula 5 – Hortaliças amazônicas 65

Variedade comercial: existem duas variedades, a Portuguesa e a Francesa.

Clima: as condições climáticas da região são bem favoráveis ao cultivo.

Propagação: a propagação é feita por sementes. Os frutos secos devem ser 

comprimidos (quebrados com auxílio de um rolo de madeira) a fi m de que as 

sementes se libertem, facilitando, assim, a germinação.

Espaçamento: o semeio é feito no local defi nitivo, em sulcos de 5 cm de 

largura e com uma distância de 15 cm de uma fi la para a outra. São utilizados 

cerca de 10 g por metro quadrado de canteiro.

Germinação: ocorre 8 dias após o semeio.

Colheita: ocorre, aproximadamente, 60 dias após a germinação. A colheita é 

feita arrancando-se as plantas mais desenvolvidas, deixando as menores para 

se desenvolverem melhor.

Adubação: bons resultados têm sido obtidos com a aplicação de 5 kg de 

esterco de curral ou 2 kg de esterco de galinha por m2 de área semeada. 

Quando a planta alcançar 3 cm, inicia-se a adubação foliar com uréia; nas duas 

primeiras semanas, utiliza-se 0,5 g de ureia em 1 litro d’água e, nas seguintes, 

1 a 2 g por litro.

Rotação de cultura: couve, repolho, pepino e feijões são algumas culturas 

com as quais podem ser feitas rotação com o coentro.

Controle fitossanitário: em áreas infestadas de paquinhas, torna-se 

necessária a aplicação prévia de inseticidas à base de Aldrin, a fim de 

combatê-las. Nos canteiros em que houve infestação de fungos de solo, há 

necessidade de infeccioná-los usando produtos à base de Benomyl.

Rendimento: com a produção de um canteiro de 6 m2, formam-se, 

aproximadamente, 70 maços de coentro.

Faça uma pesquisa sobre as diversas formas de uso do coentro pela população 

e, em seguida, pesquise em livros ou mesmo na internet se o conhecimento 

tradicional está compatível com o conhecimento cientifi co.
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5.1.3 Couve
A couve é uma das hortaliças mais cultivadas no Brasil; no Amazonas, 

destaca-se a produção em áreas de várzeas. Neste contexto, avaliaremos as 

diferentes fontes de adubação para os sistemas de cultivo para a melhoria do 

incremento da sua efi ciência e competitividade. 

Objetivando comparar o desenvolvimento da cultura da couve na fase de muda 

e após o transplantio, veremos as exigências climáticas e de solo, o modo de 

preparo do solo para a cultura, as principais cultivares, os aspectos nutricionais 

e adubação, veremos ainda os principais tratos culturais que a cultura necessita.

Figura 5.3: Couve.
Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/-dAAtZdwLVQ0/TgyPrPcCP4I/AAAAAAAAAME/LTJtyKKGk-o/s1600/Imagem+189.jpg>. 
Acesso em: 30 nov. 2011.

Origem: europa e Ásia. 

Valor Nutritivo: segundo alguns autores, quando consumida crua, a couve 

fornece mais vitamina C que as frutas cítricas. Fornece também as vitaminas 

E e K, que são anti-hemorrágicas.

Variedades comerciais: a couve-manteiga, a americana e a tronchuda 

portuguesa são as variedades mais consumidas pelos amazônicos. As plantas 

dessas variedades atingem normalmente 1,00 m de altura, muito embora 

algumas vezes cheguem a alcançar 3,00 m. Nesse caso, as folhas tornam-se 

pequenas e fi brosas, o que torna a sua colheita antieconômica.

Clima: as variedades cultivadas na região são adeptas à temperatura elevada, 

porém, ressentem-se da diminuição da luminosidade que ocorre na época 

chuvosa, quando as nuvens impedem a passagem direta dos raios solares, 
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difi cultando a realização da fotossíntese pela planta. Cultivada na época chuvosa, 

o desenvolvimento da planta é mais lento, o limbo foliar é pequeno e a produção 

é menor. Já no período de estio, dá-se o inverso. Isso vem comprovar a infl uência 

da luminosidade na planta.

Propagação: embora seja propagada mais comumente através de sementes, 

a multiplicação pode ser feita também por meio de “fi lhos” que surgem na 

haste principal. Em um grama estão contidas, em média, 350 sementes. 

Prevendo as perdas na germinação, na repicagem e transplantio, considera-se o 

aproveitamento de 200 mudas por grama de sementes, número esse sufi ciente 

para ocupar 6 canteiros de 1,20 m x 5,00 m.

Espaçamento: vários são os espaçamentos adotados para o cultivo de couve. 

Mais comumente, levantam-se canteiros de 1,20 m x 5,00 m e demarcam-se 

três linhas na maior dimensão do canteiro, sendo uma no centro e as outras 

duas de cada lado, afastadas 40 cm. Nas linhas laterais, as plantas fi cam 

distanciadas de 50 cm e na central fi cam no meio de um quadrado cujos 

vértices são as quatro plantas laterais. Dessa maneira, cada linha externa 

comportará 10 plantas e a interna 9, o que perfaz 29 plantas por canteiro.

Germinação: todas as sementes viáveis terão germinado 3 dias após a 

semeadura, em sementeiras.

Repicagem: as mudas terão condições de serem repicadas 7 dias após o início 

da germinação. No viveiro fi carão espaçadas em 5 cm nos dois sentidos.

Transplantio: o período de permanência da muda no viveiro varia com a 

época do cultivo; assim, fi carão no estio por 22 a 25 dias, devido à maior 

luminosidade, e na época chuvosa por, aproximadamente, 39 dias. Após esse 

tempo serão plantadas no local defi nitivo.

Colheita: dependendo da época e dos tratos culturais, a colheita se iniciará na 

época seca, com 60 dias, perdurando por mais 180 dias, e na época chuvosa 

aos 80, tendo duração de mais 90 dias. Assim sendo, o ciclo cultural da couve 

oscila de 170 a 240 dias.

Adubação: sendo uma hortaliça folhosa, o nutriente mais importante durante 

a fase de crescimento é o nitrogênio; sua defi ciência torna a planta raquítica e 

com coloração amarelada. Para os solos regionais é comum o emprego, com 

bons resultados, da fórmula 50 g de calcário dolomítico por m2, aplicado a 

lanço 15 dias antes da adubação propriamente dita; 1 kg de esterco de curral 
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ou ½ kg de esterco de galinha; 30 g de ureia; 60 g de superfosfato triplo ou 

130 g de superfosfato simples e 50 g de cloreto de potássio. Para substituir a 

adubação química podem ser feitas adubações orgânicas complementares, em 

meia lua, utilizando-se mensalmente de 200 a 300 g de um dos estercos bem 

curtidos, sendo a primeira aplicação um mês após o transplantio.

Rotação de cultura: a rotação pode ser feita com alface, maxixe, abóbora, 

cenoura, salsa, coentro, quiabo etc. Deve-se evitar o cultivo em rotação com 

a couve-fl or, repolho, pimentão e tomate, por serem suscetíveis às mesmas 

doenças, causadas por fungos e bactérias.

Controle fi tossanitário: a sementeira, principalmente aquela na qual ocorreu 

o tombamento de mudas em semeio anterior, deve ser fumigada com Brometo 

de Metila, que extermina fungos, nematoides a até algumas sementes de 

ervas daninhas. Outras doenças fúngicas podem ocorrer na folhagem, as quais 

devem ser prevenidas com aplicações semanais e alternadas de fungicidas 

à base de Oxicloreto de cobre e Mancozeb. Como todas as hortaliças, a couve 

também é atacada por grilos e paquinhas. Nesse caso, o combate é feito com 

inseticidas à base de Aldrin, uns três dias antes do transplante, polvilhado no 

solo ou agitando-o em água na proporção de 10 g do produto para 10 litros.

Rendimento: no período chuvoso, o rendimento chega a 2 Kg de folhas por 

planta, rendimento esse menor do que aquele alcançado em cultivo durante o 

estio, quando então as folhas fi cam maiores e a planta produz o dobro.

Faça uma pesquisa na sua comunidade para ver os aspectos de cultivos para 

a cultura da couve. Vá até o mercado municipal ou feira de agricultores para 

vermos a forma de comercialização da cultura.

5.1.4 Repolho
O repolho é uma cultura que pode ser produzida o ano todo na região 

amazônica, é uma cultura relativamente fácil de cultivar, e é por esse 

motivo que o estudante precisar conhecer os aspectos de cultivos desta 

cultura, para aumentar o padrão de qualidade das cabeças de repolho, aumentar 

a produtividade e, por fi m, evitar o aparecimento de doenças que podem ser um 

fator complicador para o seu cultivo.
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Figura 5.4: Repolho.
Fonte: <http://www.yun.com/mid/yun_1144.jpg>. Acesso em: 30 nov. 2011.

Origem: Europa e Ásia. 

Valor nutritivo: em 100 g das folhas da cabeça do repolho encontram-se: 

235 U.I de pró-vitamina A, as vitaminas B1 (110 mcg), B2 (60 mcg), B5 (0,4 

mg) e C (41,3 mg) e os sais de potássio (247 mg), cálcio (53 mg), fósforo (32 

mg), sódio (27 mg), enxofre (25 mg) e ferro (0,57 mg).

Variedades comerciais: a preferência do amazônida recai sobre as variedades 

que formam cabeças achatadas ou globulares, de coloração verde-intensa ou clara.

Clima: o repolho é originário de regiões de clima ameno e isso se torna mais 

evidente pelo fato da planta só produzir sementes após atravessar um período 

sensível de queda de temperatura. Por isso, o repolho é incapaz de produzir 

sementes nas regiões quentes do Trópico. Existem, basicamente, dois grupos 

de variedades de repolho: os de “inverno”, cultivados na época invernosa do 

Sul do país, por exigirem temperaturas baixas para formar a cabeças, e os de 

“verão”, que se desenvolvem bem no calor, como os daqui da região.

Propagação: a propagação do repolho se dá através de sementes. Em 1 g 

encontram-se de 350 a 400 sementes, porém, prevendo as perdas na germinação 

e a seleção na sementeira e viveiro, quando se pretende obter mudas de boa 

qualidade, considera-se que cada grama de sementes produzirá 200 mudas.

Espaçamento: o espaçamento varia de acordo com a variedade ou híbrido 

cultivado. Os híbridos Yoshim e Sooshu podem ser plantados em canteiros 

de 1,20 m de largura por 5,00 m de comprimento, no espaçamento de 80 

cm x 50 cm ou em linhas duplas de 50 cm x 50 cm afastadas de 100 cm. 
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Outra opção seria o plantio do repolho em consorciação com culturas perma-

nentes, durante a fase inicial de desenvolvimento delas. 

Germinação: as sementes viáveis terão germinado 3 dias após o semeio.

Repicagem: as plântulas estarão em condições de serem repicadas 7 dias após 

a germinação. As mudas serão repicadas para viveiros cobertos com palha rala. 

Transplantio: no viveiro, as mudas permanecerão por, aproximadamente, 

26 dias, se o cultivo for feito na época chuvosa ou no estio, e por 40 dias se 

na época chuvosa, quando então serão levadas ao local defi nitivo.

Colheita: nem todas as plantas de repolho da mesma idade atingem o ponto 

de colheita a um só tempo. No fi m da época chuvosa e estio, a colheita das 

primeiras plantas se dá com 54 a 59 dias após o transplantio, e na época 

chuvosa com, aproximadamente, 36 dias.

Adubação: o repolho requer um pH de 5,5 a 6,8. Não existem resultados de 

experimentos locais que demonstrem a real necessidade de calagem em solos 

amazônicos, porém, recomenda-se, na prática, a aplicação de 100 a 200 g de 

calcário dolomítico por cova no local defi nitivo. A calagem deve ser efetuada 

antes do semeio para que quando a planta seja transplantada a acidez já tenha 

sido corrigida. Na adubação da sementeira e do viveiro podem ser utilizados 36 

Kg de esterco de curral ou 10 Kg de esterco de galinha para cada 6 m2 de área.

Rotação de cultura: a alface, a cenoura, o maxixe e a abóbora são algumas 

hortaliças recomendadas para o cultivo em rotação com o repolho. Esse processo 

não pode ser empregado com culturas da mesma família (Brassicaceae) nem 

com aquelas sujeitas ao ataque dos mesmos patógenos, como as do tomate e 

do pimentão, ambas suscetíveis, e como repolho, a Ervinia carotovora.

Controle fi tossanitário: o combate a grilos e paquinhas pode ser feito com inseti-

cidas à base de Aldrin no solo, três dias antes do plantio. Os pulgões e o curuquerê 

são combatidos com inseticidas à base de Mevinphos, Malathion ou similares.

Rendimento: o peso das cabeças de repolho, na época chuvosa, varia de 500 

a 800 g, e na de menor queda pluviométrica, de 800 a 1000 g, dependendo 

da variedade cultivada e do tratamento dispensado.
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1.  Do ponto de vista nutricional, qual a importância das hortaliças?

2. Qual a concentração de adubos para as culturas do repolho, do coentro 

e da cebolinha, respectivamente?

3. Descreva o controle fi tossanitário para as culturas do repolho, do coentro 

e da cebolinha.

4. Qual a fi nalidade da rotação de culturas?

5. Como se dá a propagação do coentro, da cebolinha e do repolho?

5.1.5 Alface
A alface constitui uma importante fonte de sais minerais, principalmente 

de cálcio e de vitaminas, especialmente a vitamina A. É preferida para as 

saladas devido ao seu sabor agradável e refrescante e facilidade de preparo.

Originária da Europa e da Ásia, a alface pertence à família Asteraceae. 

É conhecida desde 500 anos antes de Cristo. Portanto, conhecer as principais for-

mas de cultivo para a cultura, o manejo das atividades e as peculiaridades inerentes 

que essa cultura requer torna-se um fator importante para o seu estudo, haja vista 

que a fi nalidade é o aumento da produtividade com baixo uso de insumos.

Figura 5.5: Alface.
Fonte: <http://www.cepolina.com/imagemgratis/f/Outros.produtos.alimentares/p/p_Alface.salada1concurso.jpg>. Acesso 
em: 30 nov. 2011.
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Origem: Índia ou Ásia Central.

Valor nutritivo: é uma hortaliça rica em vitaminas, dentre as quais se 

destacam as vitaminas B1, B5 e C e os sais de potássio, fósforo, cálcio, sódio, 

magnésio e ferro. O cálcio contido nas folhas da alface é de uma taxa de 

utilização biológica altíssima. Dele, 84% são assimilados.

Variedades comerciais: as variedades mais consumidas em nossa região são 

aquelas que não formam “cabeça”, pois as que a formam não se adaptam às 

condições de temperatura elevada. Assim, se desenvolvem bem as variedades 

Banca, também conhecida como Semente Preta, a Crespa Shimpson e a 

Crespa Rapids Asgrow.

Clima: existem variedades de clima ameno e outras adaptadas a temperaturas 

mais elevadas, como a Semente Preta, a Crespa Shimpson ou a Crespa Rapids 

Asgrow. São de clima ameno as alfaces repolhudas, as quais estão divididas 

nos subgrupos Cabeça Manteiga e Cabeça Crespa. Essas só serão produzidas 

comercialmente, em nossa região, em locais com microclima suave ou onde 

a temperatura noturna caia consideravelmente; caso contrário, além de não 

formarem “cabeças”, as folhas fi cam retorcidas. Para a região, as pesquisas 

apontam a cultivar Babá de verão para o cultivo. Embora a cultivar pertença 

ao grupo das repolhudas, a variedade Babá não chega  a formar “cabeça”.

Propagação: a propagação da alface é feita por sementes, e a quantidade 

dessas a ser utilizada por área depende da variedade empregada, pois 1 g pode 

conter de 850 a 1100 sementes. Para não haver erro de cálculos, estipula-se 

que cada grama contém 550 sementes viáveis, cujas mudas originadas, depois 

de transplantadas, ocuparão 6 canteiros de 6 m2, considerando-se, ainda, 

aquelas reservadas ao replantio das mudas porventura perdidas.

Espaçamento: a partir da “testa” (lado menor) do canteiro de 6 m2 (1,20 m x 5,00 

m) marcam-se, distanciadas de 25 cm, quatro linhas nas quais as mudas fi carão 

distanciadas entre si de 30 cm. Desse modo, cada canteiro comportará 72 plantas.

Adubação: em se tratando de solos areno-argilosos, obtém-se resultados 

satisfatórios no cultivo da alface, empregando-se apenas o esterco de curral, 

bem curtido, na proporção de 60 a 80 t/ha, na primeira vez, e reduzindo-se para 

40 t/ha nas subsequentes. Aproveita-se, assim, o resíduo da adubação anterior. 

Ela pode ser usada mais de uma vez para o cultivo da alface, porém, não 
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se deve desprezar a prática da rotação de culturas. É normal efetuarem-

-se adubações foliares com soluções de ureia em dosagens de 0,1 a 0,3 %, 

dependendo do estágio de crescimento, para que a planta se desenvolva melhor.

Rotação de culturas: a rotação de alface pode ser feita com a couve, repolho, 

cebolinha, salsa, entre outros; no entanto, quando há grande incidência de 

nematoides, bactérias e fungos no solo, é preferível deixar a área em descanso 

por, no mínimo, um ano.

Controle fi tossanitário: as lagartas atacam desde a sementeira. O combate 

é feito com aplicações de inseticidas à base de Malathion ou similares, 

observando-se sempre o período de ação do produto, para que na colheita não 

haja mais resíduos do produto nas folhas. Não esqueça de sempre procurar um 

especialista antes de usar inseticidas na sua lavoura.

Rendimento: o rendimento da cultura ocorre em função da variedade, 

da época de plantio e da adubação.

Verifi que na sua comunidade a forma de como se cultiva a alface, quais as 

principais variedades cultivadas. Além disso, verifi que se essas variedades estão 

de acordo com o que os institutos de pesquisas apontam.

5.1.6 Batata-doce
O cultivo da batata-doce na região é exercido com pouco input tecnológico, 

sem orientações técnicas, e, portanto os produtores têm baixas produtividades 

e produtos de baixa qualidade.

Por ser cultivada comumente de forma empírica, torna necessário conhecermos 

os aspectos de cultivo que a cultura exige, conhecer as práticas culturais, a 

seleção de sementes e os tratos culturais que a cultura necessita.

LIVRO_Olericultura.indb   73LIVRO_Olericultura.indb   73 30/12/14   14:5830/12/14   14:58



Olericulturae-Tec Brasil 74

Figura 5.6: Batata-doce.
Fonte: <http://www.seag.es.gov.br/wp-content/uploads/2010/10/batata.jpg>. Acesso em: 30 nov. 2011.

Origem: incerta.

Variedade comercial: existem variedades de batata-doce que se prestam ao 

uso como forragem e as variedades Rainha e Japonesa, que são mais comuns.

Clima: essa cultura requer, para seu pleno desenvolvimento, clima quente, 

bastante luminosidade e chuvas bem distribuídas.

Propagação: a propagação da batata-doce para fins comerciais é feita 

exclusivamente através das ramas. O melhor material para o plantio são as 

pontas das ramas, porém, podem ser utilizadas as ramas mais amadurecidas. 

Existem duas maneiras de se efetuar o plantio: a primeira seria colocar uma 

estaca por cova, enterrando-se dois nós e deixando-se os outros dois livres para 

virem a formar a parte aérea da planta; a outra maneira seria formar um círculo 

com uma estaca de maior tamanho e, assim, enterrá-la a 5 cm de profundidade.

Espaçamento: para a obtenção de raízes tuberosas em canteiros comuns, o 

espaçamento recomendado é de 80 cm x 50 cm. Durante o período chuvoso, 

é recomendado o uso de leiras (canteiros mais altos), distanciadas de 80 cm 

umas das outras, para facilitar a drenagem. Nas leiras as ramas são plantadas, 
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também, no espaçamento de 80 cm x 50 cm. Quando se optar pelo uso 

de leirões ou camalhões (leiras com 2,00 m de largura e 0,50 m de altura, 

distâncias de 0,40 m), o plantio pode ser feito naquele mesmo espaçamento.

Adubação: o fósforo e o potássio são elementos responsáveis pelo aumento 

da produtividade; daí porque ser comum os agricultores cultivarem essa hortaliça 

em áreas novas, logo após a queimada do roçado, quando há um maior teor 

daqueles elementos à disposição da planta. Quando, porém, o solo já estiver 

“cansado”, é conveniente o emprego de 2 kg de esterco de gado ou 1 kg de 

esterco de galinha por m2 de área, acrescido de 20 g de superfosfato triplo 

ou 44 g de superfosfato simples e 20 g de cloreto de potássio.

Rotação de cultura: a batata-doce pode entrar em rotação com as culturas 

de pimentão, repolho, quiabo, alface, entre outras.

Controle fitossanitário: em áreas novas, o controle fitossanitário está 

disponível. Entretanto, em áreas onde já ocorreu o ataque de broca da 

batata-doce, há necessidade de combatê-la com aplicações de inseticidas à 

base de Carbaryl ou similares. As brocas são larvas de besouros de hábito sub-

terrâneo, que cavam galerias nas raízes tuberosas, causando seu apodrecimento.

Colheita: emprega-se a enxada para arrancar as raízes tuberosas, que se 

localizam junto à haste principal.

Rendimento: se o cultivo for efetuado em solo com boas condições físicas e 

químicas, o rendimento em batatas oscila em torno de 20 t/ha, dependendo, 

também, da variedade utilizada.

Verifi que, no mercado consumidor, as principais características da batata que 

é comercializada, e se essas estão dentro dos padrões tecnológicos.

5.1.7 Abóbora
A abobora é uma hortaliça encontrada em todas as feiras e mercados, de vários 

formatos e cores.

É comum encontrá-la em terrenos baldios. Por ser muito versátil, a abóbora 

pode ser consumida de várias formas, incluído fl ores (salada), e sementes que, 

torradas, são de fácil aceitação. Nesse contexto, precisamos conhecer as ca-

racterísticas de cultivo da abóbora, que na região é conhecida como jerimum.
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Figura 5.7: Abóbora.
Fonte: <http://plantas-medicinais.me/wp-content/uploads/2009/05/abobora.jpg>. Acesso em: 30 nov. 2011.

Origem: América Tropical.

Valor nutritivo: em 100 g de polpa dos frutos encontram-se pró-vitamina A, 

B1, B2, C e sais de fósforo, potássio, cálcio, sódio, silício, magnésio, ferro e cloro.

Variedades comerciais: os dois tipos do nosso mercado são o “caboclo” 

e o de “leite”.

Clima: as cucurbitáceas, de um modo geral, exigem temperaturas 

elevadas para seu bom desenvolvimento e produtividade, bem como alto índice 

pluviométrico; porém, principalmente na época de fl oração, ressentem-se 

do excesso de chuva.

Propagação: embora a aboboreira possa ser propagada assexuadamente 

através de estacas, o plantio comercial é feito com a utilização de sementes 

(propagação sexuada) para multiplicá-la. Dependendo do tipo da variedade, 

cada grama contém, em média, 6 sementes.

Espaçamento: a aboboreira por ser uma planta de hábito rastejante, com ra-

mos bastante desenvolvidos. Os olericultores devem usar como espaçamentos 

mais comuns 4,00 m x 4,00 m; 4,00 m x 3,00 m ou 3,50 m x 3,50 m, sempre 

colocando nas covas 3 sementes.

Germinação: dá-se com, aproximadamente, 4 dias após o semeio.

Floração: inicia-se com 45 dias após a germinação e perdura por mais 60 dias.
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Colheita: tem início com, aproximadamente, 60 dias após a floração, 

prolongando-se por mais 30, num total de 139 dias.

Adubação: embora pouco se conheça sobre a adubação adequada a essa 

cultura, é possível optar por uma das fórmulas a seguir, aplicadas por cova: 3,0 

kg de esterco de curral, 30 g de ureia, 50 g de superfosfato triplo ou 110 g de 

superfosfato simples e 20 g de cloreto de potássio; ou 1 ½ kg de esterco de 

galinha, 20 g de ureia, 40 g de superfosfato triplo ou 90 g de superfosfato 

simples e 30 g de cloreto de potássio. Pode-se fazer adubação química 

complementar, em cobertura, com 10 g de uma mistura contendo ureia, 

superfosfato triplo e cloreto de potássio em igual proporção, sendo a primeira 

aplicação feita logo que surjam as primeiras fl ores e três outras a cada 15 dias.

Rotação de cultura: a rotação de cultura pode ser feita com as seguintes 

hortaliças: repolho, couve, tomate, pimentão, alface, berinjela etc.

Controle fitossanitário: em áreas infestadas por paquinhas e grilos, 

usam-se inseticidas à base de Aldrin, poucos dias antes do semeio. Caso surjam 

pulgões e lagartas, empregam-se inseticidas à base de Mevinphos, Malathion 

etc. O tombamento das plântulas ou mudinhas é sintoma de doença causada 

por fungo do solo. Nesse caso, recomenda-se o uso de fungicidas à base de 

Benomyl, Iprodione, Thiabendazole etc. 

Colheita: um bom indicativo da época da colheita é o início da secamento do 

pedúnculo dos frutos, o que se dá aproximadamente 100 dias após o semeio. 

Em média fazem-se três colheitas por pé.

Rendimento: a produção da aboboreira é bastante variável com o tipo de 

variedade, época de cultivo e os tratos culturais, principalmente a adubação, 

que lhe são dispensados. Em cultivos racionais, tem-se obtido de 8 a 12 frutos 

por planta, com peso médio de 4 kg.

Verifi que, no mercado ou em feiras, as principais características da abóbora e 

como ocorre a sua comercialização.

5.1.8 Maxixe 
O maxixe (Cucumis anguria L.) é uma cultura de origem africana, bastante 

cultivada no norte e nordeste do Brasil. As populações brasileiras caracterizam-se 

pela produção de frutos sem sabor amargo e com variações quanto à espiculosida-

de e ao tamanho, geralmente com peso médio de 30 g (PIMENTEL, 1985). 
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Sua forma de consumo está associada à culinária tradicional do nordeste, 

onde o fruto maduro é cozido com outros ingredientes, originando o prato 

típico denominado "maxixada". Apesar de não ser habitual, essa hortaliça 

também pode ser consumida in natura na forma de salada, substituindo 

com vantagem o pepino por ser menos indigesta. Sua maior potencialidade 

seria para o segmento de consumo em conserva na forma de picles (BAIRD; 

THIERET, 1988; KOCH; COSTA, 1991; ROBINSON; DECKER-WALTERS, 1997 

apud MODULO; COSTA, 2003). 

Figura 5.8: Maxixe.
Fonte: < http://www.maria-brazil.org/newimages/maxixe.jpg>. Acesso em: 30 nov. 2011.

Origem: África.

Variedades comerciais: distinguem-se dois tipos de variedades: aquele no 

qual os frutos possuem espinhos carnosos e o outro cujos frutos são lisos. 

Clima: o clima regional é muito propício ao cultivo do maxixeiro, principalmente 

por não ocorrer aqui queda brusca de temperatura, o que é prejudicial à cultura.

Propagação: a propagação é sempre através de sementes. Atualmente, as 

sementes de maxixe não são vendidas nas casas comerciais, e sim com os 

olericultores que o cultivam.

Espaçamento: os olericultores não obedecem a espaçamentos determinados, 

porém, observações de campo têm demonstrado que os melhores espaçamentos 

são 2,50 m x 2,50 m e 3,00 m x 2,00 m. 
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Semeio: é feito diretamente na cova, colocando-se de 3 a 5 sementes que 

germinarão com, aproximadamente, 5 dias.

Desbaste: devido à grande ramagem que emite e por não ter sido, ainda, 

comprovado o número ideal de plantas em cova, aconselha-se deixar 3 pés, 

como se usa para a maioria das cucurbitáceas. 

Floração: dependendo da época e dos tratos culturais, a fl oração ocorre com 

30 dias após o semeio.

Adubação: essa cultura aparentemente é pouco exigente quanto à riqueza 

do solo; assim sendo, é aconselhável a seguinte adubação na cova: 100 a 200 

g de esterco de galinha, 10 g de ureia, 30 g de superfosfato triplo ou 66 g de 

superfosfato simples e 20 g de cloreto de potássio.

Rotação de cultura: recomenda-se a rotação de cultura com as seguintes 

hortaliças: alface, coentro, pimentão, salsa e outros.

Controle fi tossanitário: por ocasião do semeio em áreas infestadas por 

paquinhas e grilos, há necessidade de combatê-los com inseticidas à base 

de Aldrin. Os pulgões são constantes em área exploradas por hortaliças. 

Esses insetos, além de sugarem a seiva da planta, transmitem-lhe viroses, que 

chegam a dizimar um plantio inteiro. Por isso, são controlados previamente 

por aplicações de inseticidas do grupo Meviphos.

Colheita: o período de colheita é de, aproximadamente, 30 dias. A prática 

demonstra que a colheita frequente, durante esse período, estimula a planta, 

acarretando um aumento da produtividade.

Rendimento: no estio o comportamento é o seguinte: variedade lisa, 110 

frutos por cova; variedade com espinhos,165 frutos por cova.

1. Do ponto de vista nutricional, qual a importância dessas hortaliças?

2. Qual a concentração de adubos para as culturas da alface, da batata-doce, 

da abóbora e maxixe?

3. Descreva o controle fi tossanitário para as culturas da alface, da batata-doce, 

da abóbora e do maxixe.
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4. Qual a fi nalidade da rotação de culturas para essas hortaliças?

5. Como se dá a propagação da alface, da batata doce, da abóbora e do maxixe?

Resumo

Nesta aula, você estudou as características de algumas das várias 

hortaliças cultivadas na Amazônia: cebolinha, coentro, couve, repolho, alface, 

batata-doce, abóbora e maxixe.

Atividade de aprendizagem

1. Qual o centro de origem das culturas do coentro, da cebolinha, 

do maxixe e da abóbora?

2. Qual o procedimento adotado para a colheita das hortaliças citadas 

anteriormente?

3. Em se cultivando as espécies do item 1, você recomendaria fazer 

a rotação de culturas?

4. Quais as principais pragas das culturas estudadas, e como fazer o controle?

5. Quais os mecanismos de preparo de solo para as culturas estudadas?
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Aula 6 – Hortaliças amazônicas – Parte 2 

Objetivo

Conhecer as características de algumas hortaliças que são cultivadas em 

solo amazônico: melancia, pepino, feijão-de-metro, quiabo, berinjela, 

pimentão, pimenta-de-cheiro, cará e tomate.

6.1 Continuando nosso assunto
Você começou a estudar, na aula anterior, algumas das hortaliças cultivadas 

em solo amazônico. O que achou? Entendeu que cada uma possui suas 

especificidades quanto ao clima, à adubação, ao semeio, à colheita? 

Vamos continuar a conhecer outras olerícolas típicas da região? Desse modo, 

nesta aula, ainda veremos outro grupo de hortaliças encontradas no mercado 

consumidor do Amazonas, ou seja, aquelas que melhor se adaptam ao cultivo 

de céu aberto. Então, mãos à obra! Não esqueça de que os tratos culturais para 

todas as hortaliças podem ser observados na Aula 4, e, os tratos específi cos 

para algumas culturas na Aula 5.

6.1.1 Melancia
A melancia, além de ser uma fruta saborosa, refrescante e pobre em calorias, 

contém muitas propriedades que muitas pessoas desconhecem. Ela tem grande 

importância socioeconômica no estado do amazonas, é cultivada, principalmente, 

por pequenos agricultores familiares no entorno do município de Manaus. 

É uma cultura de fácil manejo e menor custo de produção quando comparada 

a outras hortaliças. Constitui-se em importante cultura para o estado do 

Amazonas e para Brasil, devido à demanda intensiva de mão de obra rural, pois 

do ponto de vista social gera renda e empregos e ajuda a manter o homem no 

campo, além de proporcionar um bom retorno econômico.

Nesse aspecto, veremos a forma de cultivo, os tratos culturais inerentes à 

cultura, e o manejo mais adequado utilizado aqui na região.
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Figura 6.1: Melancia.
Fonte: <http://5dias.net/wp-content/uploads/2008/08/melancia.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Origem: África.

Valor nutritivo: o fruto é rico em pró-vitamina A e, em menor proporção, 

existem as vitaminas B1, B5 e C, além de sais minerais e ferro.

Variedades comerciais: as variedades de melancia são distribuídas, conforme 

a origem, em dois grandes grupos: americano e japonês.

Clima: como todas as cucurbitáceas, a melancia requer, para seu perfeito 

desenvolvimento, clima quente e umidade relativa do ar baixa; portanto, 

o cultivo na época chuvosa não é indicado. 

Propagação: a propagação é feita através de sementes. Nas variedades 

japonesas, em 1g existem 20 a 24 sementes. Em cada cova colocam-se 3 

sementes e logo depois da germinação faz-se o desbaste deixando apenas 

duas plantas. 

Espaçamento: para as variedades japonesas, os espaçamentos utilizados são 

2,00 m x 1,50 m e 2,00 m x 2,00 m.

Germinação: dá-se uns 4 dias após o semeio.

Floração: inicia, aproximadamente, 60 dias após a germinação.
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Adubação: ao contrário de outras cucurbitáceas, a melancia não é tão 

exigente quanto à acidez do solo, pois requer uma faixa de pH entre 5,0 

e 6,2. Na região, usa-se lançar, em cobertura, de 100 a 150 g de calcário 

dolamítico por metro quadrado, uns 15 dias antes da adubação orgânica. 

As covas devem ser abertas medindo 30 cm de boca por 15 cm de 

profundidade. Caso o solo seja areno-argiloso, adubá-los com 4 kg de esterco 

de gado ou 2 kg de esterco de galinha. A adubação química que vem sendo 

empregada na cova consta de 30 a 50 g de ureia, 100 g de superfosfato triplo 

ou 220 g de superfosfato simples e 40 a 60 g de cloreto de potássio.

Rotação de cultura: aconselha-se a rotação com milho doce, quiabo, feijão, 

couve, alface e hortaliças condimentares.

Controle fi tossanitário: os fungos que atacam as raízes (Fusarioses) são de 

difícil combate, daí porque se recomendar a rotação de culturas – principalmente 

com gramíneas, que são mais resistentes a eles. O sintoma de Antracnose é 

demonstrado pela presença de manchas marrons que se alastram por toda a 

folhagem, matando a planta. O controle é feito com aplicações preventivas 

de fungicidas específi cos. O melancial é bastante atacado por pulgões e, para 

combatê-los, pulveriza-se as duas faces da folha com inseticidas do grupo 

Mevinphos, ou ainda se faz o uso de inseticida sistêmico.

Colheita: existem várias maneiras de se reconhecer o ponto de colheita. Uma 

delas é o som oco e surdo produzido pelo fruto quando batido com a palma 

da mão. Outra é quando as gavinhas mais próximas dele começam a secar e 

ela fi ca com a “barriga branca”. 

Rendimento: para garantir uma melhor produtividade, deve-se deixar de 6 a 

8 frutos por cova, que assim alcançarão de 6 a 15 kg.

1. Vá a uma feira ou supermercado da região e verifi que que tipo de cultivar 

está sendo comercializado, verifi que também a procedência dessa melancia.

2. Procure na sua região os produtores de melancia e verifi que in loco 

como está sendo cultivada essa hortaliça, verifi cando se está dentro das 

técnicas de cultivo descritas acima.
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6.1.2 Pepino
O pepino é uma hortaliça fruto, de clima tropical. Seu cultivo tem grande 

importância socioeconômica no estado do Amazonas, sendo cultivado, 

principalmente, por pequenos agricultores familiares no entorno do 

município de Manaus.

Nesse sentido, veremos, nesta seção, os seguintes aspectos: as temperaturas 

mais adequadas, a efi ciência da polinização pelas abelhas, que tem a maior 

atividade, a exigência de água no inicio do ciclo, por que as raízes são ainda 

superfi ciais, adubação, tratos culturais e fi tossanitários para a cultura.

Figura 6.2: Pepino.
Fonte:<http://4.bp.blogspot.com/_ZONbxhIk5q8/ScI_PMOnlzI/AAAAAAAAAFE/JWauSEC97kg/s400/pepino.jpg>. Acesso 
em: 10 jun. 2014.

Origem: Índia.

Valor nutritivo: o fruto possui vitaminas A, B1, B2, B5, C e sais de potássio, 

fósforo, cálcio, sódio, silício, enxofre, cloro, magnésio e ferro. 

Variedades comerciais: existem inúmeras variedades comerciais de pepino, 

como também híbridos. As principais variedades para mesa são Aodai, Verde 

comprido comum, Aodai Nazaré, Híbrido Midori.

Clima: como as demais plantas de sua família, o pepino é tipicamente tropical. 

Embora possa produzir em locais temperados, quando a temperatura entra em 

declínio, a planta não vegeta bem e os frutos escasseiam.

Propagação: a propagação do pepino é sempre sexuada. O semeio é feito no 

local defi nitivo usando-se de 3 a 4 sementes por covas, dependendo do poder 

germinativo dessas.
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Espaçamento: o espaçamento mais indicado é o de linhas duplas afastados 

de 10 cm. Em cada linha dupla, as plantas fi carão espaçadas, entre si, em 50 

cm (100 cm x 50 cm x 50 cm).

Germinação: dá-se 5 dias após o semeio.

Floração: as plantas fl oram, aproximadamente, 30 dias após a germinação.

Adubação: a cultura do pepino exige, para seu bom desenvolvimento, 

que a faixa de pH do solo seja 5,5 a 6,5. Em solos mais ácidos, é necessá-

rio que se faça a correção do pH 15 dias antes da adubação das covas. Para 

isso, usa-se, aproximadamente, 100g de calcário por metro quadrado da 

área a ser cultivada. A adubação da cova pode ser feita com 500 a 600 g de 

esterco de gado ou 300 a 400 g de esterco de galinha, 20 g de ureia, 50 g de 

superfosfato triplo ou 100 g de superfosfato simples e 30 g de cloreto de potás-

sio. Na adubação nitrogenada, aconselha-se usar 10 a 15 g de ureia por planta, 

fazendo aplicação por cobertura quinzenalmente a partir do início da fl oração.

Rotação de cultura: após a colheita, a área deverá ser cultivada com outra horta-

liça que não seja suscetível aos mesmos patógenos e pragas que atacam o pepino. 

Controle fi tossanitário: certifi cando-se da ocorrência de grilos e paquinhas, 

antes do semeio, aplica-se inseticida à base de Aldrin. Aqui na região, é muito 

comum o ataque de lagartas, que penetram no ovário da fl or e posteriormente 

cavam galerias no interior dos frutos enquanto esses se formam. Nesses casos, 

deve-se usar inseticidas à base de Mevinphos. A doença mais comum do pepino 

é a mela ou tombamento, causado por vírus e fungos do solo. Deve-se ter 

muito cuidado no uso de fungicidas. O melhor é procurar orientação de um 

profi ssional para não causar danos ao seu plantio ou à sua saúde.

Colheita: a colheita inicia, aproximadamente, 60 dias depois da semeadura para 

variedades de mesa, embora a colheita possa durar mais 30 dias após iniciada.

Rendimento: dependendo dos tratos culturais dispensados ao cultivo, as 

variedades de mesa produzem de 15 a 20 frutos por planta.

Acesse: <www.fazfacil.com.br/
jardim/horta_fruto_pepino.html>.
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1. Verifi que, no seu municipio, as principais formas de cultivo para essa 

cultura. Verifi que ainda se há inovaçao tecnológica (cultivo em ambiente 

protegido), e estabeleça as principais diferentes entre o sistema de cultivo 

em céu aberto e o de cultivo em ambiente protegido.

2. Verifi que, junto à populaçao local, as formas de consumo para essa 

hortaliça. Verifi que outras formas de uso (medicinal, cosméticos etc.).

6.1.3 Feijão-de-metro ou feijão-verde
O feijão de corda ou de metro é o alimento "típico" da salada do amazonense, 

e é responsável pela maior parte das proteínas que ingerimos na forma de 

saladas. Apesar de sua importância, na alimentação, a produção não tem 

acompanhado o ritmo do consumo e nem a produtividade tem aumentado 

de modo signifi cativo, estando longe da ser alcançada pelas outras hortaliças, 

que comumente vêm importadas de outros estados.

Nesse aspecto, por ser uma cultura regional de suma importância para os ama-

zonidas, veremos nesta seção os seguintes aspectos: a forma de cultivo mais 

adequado para a cultura, a temperatura ideal para o seu cultivo, as exigências de 

luz e de água, adubação e os principais tratos culturais que a cultura necessita.

Figura 6.3: Feijão-verde ou feijão-de-metro.
Fonte: <http://www.thailandinformation.de/schlangenbohnen-vigna-unguiculata-thailand-333-pictures.htm>. 
Acesso em: 10 jun. 2014.
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Origem: África Central.

Variedades comerciais: aqui na região são cultivados dois tipos de variedades, 

uma que possui vagens fi nas e sementes pretas e outra de vagens mais espes-

sas e sementes marrons.

Clima: os feijões encontraram no clima tropical boas condições de desen-

volvimento, principalmente pela quantidade de luz que recebem, já que a 

intensidade luminosa concorre em muito para o aumento da produção. A água 

é outro fator limitante de seus cultivares, por isso, o alto índice pluviométrico 

da região lhes benefi cia.

Propagação: a propagação é feita através de sementes. O semeio é feito no 

local defi nitivo e são usadas 3 sementes por cova.

Espaçamento: o espaçamento convencional na região é de 100 cm x 50 cm. 

Dados experimentais demonstraram que nesse espaçamento, deixando-se três 

plantas por covas, o número e o peso de vagens são maiores por unidade de 

área, ou seja, há uma melhor produtividade.

Germinação: as sementes viáveis terão germinado 4 dias após o semeio.

Floração: aproximadamente 30 dias após a germinação.

Adubação: essa cultura não é muito exigente em adubações. Deve-se ter o 

cuidado com a aplicação de fertilizantes nitrogenados ou adubos orgânicos 

que contenham nitrogenados em grande quantidade, visto que esse elemento 

promove um grande desenvolvimento da ramagem em detrimento da frutifi cação. 

A adubação da cova pode ser feita com 300 g de esterco de gado ou 200 g de 

esterco de galinha. É recomendado, ainda no preparo da cova, usar 20 g de 

ureia, 30 g de superfosfato triplo ou 66 g de superfosfato simples e 10 g de 

cloreto de potássio. Para que a planta tenha um crescimento inicial, podem-se 

fazer aplicações foliares de ureia, mas as aplicações devem ser suspensas assim 

que as plantas apresentarem boa ramagem.

Rotação de cultura: comumente a rotação é feita com o tomateiro, utilizando 

o mesmo estaqueamento.
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Controle fi tossanitário: além dos inimigos mais habituais das hortaliças, o 

feijão-de-metro tem a rolinha (ave), que come os dois cotilédones da mudinha, 

não permitindo o desenvolvimento da planta. Ao se constatar a presença de 

grilos e paquinhas, há necessidade da aplicação de inseticida à base Aldrin três 

dias antes do semeio. No início do desenvolvimento, quando ainda tenras, as 

plantas podem ser atacadas por vários fungos de solo, que causam a mela ou 

tombamento. Alguns desses fungos são combatidos com fungicidas à base 

de Benomyl e Thiabendazole. O mais indicado é identifi car o fungo para que 

seja usado o fungicida mais apropriado.

Colheita: a colheita é feita torcendo-se ou cortando-se o pedúnculo da vagem, 

quando essa atinge, aproximadamente, 30 cm. À medida que a vagem cresce 

vai fi cando fi brosa, depreciando o produtor para consumo como hortaliças, 

mas qualifi cando-o para a propagação depois da secagem das sementes.

Rendimento: a variação do número e peso das vagens é muito grande em 

função da época de cultivo. No estio obtém-se, em média, 83 vagens por cova; 

em época chuvosa, 45 vagens por cova.

Procure na comunidade se existe o hábito de consumir essa hortaliça, além de 

verifi car também como é comercializada essa cultura na região. Outro aspecto 

importante para o aumento da produção é saber a origem das sementes, 

portanto, procure saber qual a origem dessas sementes.

6.1.4 Quiabo
O quiabeiro tem grande importância socioeconômica no estado do Amazonas, 

é cultivado, principalmente, por pequenos agricultores familiares no entorno 

do município de Manaus, assim como a maioria das hortaliças. É uma cultura 

de fácil manejo e com baixo custo de produção, quando comparada a outras 

hortaliças. Constitui-se em importante cultura para o estado do Amazonas, 

pois do ponto de vista social gera renda e empregos e ajuda a manter o homem 

no campo, além de proporcionar um bom retorno econômico.

Alem do fruto, o quiabo apresenta-se como uma cultura versátil, visto que outras 

partes da planta também são aproveitadas (sementes que possuem altos teores 

de óleo; a casca do caule de onde se extraem fi bras, que adicionadas às de outras 

plantas podem formar tecidos de boa qualidade, no fabrico de papel; e das 

folhas que são forrageiras, podendo ser utilizadas para a alimentação animal).
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Devido a sua diversa forma de uso, veremos nesta seção os aspectos de cultivo, as 

principais variedades, os tratos culturais inerentes ao seu cultivo, adubação e colheita.

Figura 6.4: Quiabo.
Fonte: <http://www.atarde.com.br/arquivos/2008/09/49695.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Origem: África.

Valor nutritivo: como a grande maioria das hortaliças-frutos, o quiabo 

apresenta pequenas quantidades de açúcares, proteínas e gorduras. 

Variedade comercial: chifre-de-veado.

Clima: sendo uma cultura tropical, o quiabeiro se desenvolve bem em regiões 

quentes e se ressente quando cultivado onde haja queda de temperatura, 

diminuindo a produção.

Propagação: a propagação é feita exclusivamente através de sementes, que 

devem ser adquiridas nas casas do ramo e devidamente identifi cadas de acordo 

com o tipo de variedade. São necessárias 3 sementes para o plantio em cova.

Espaçamento: o espaçamento para as variedades comuns é de 1,00 m x 0,50 m. 

Em plantios mecanizados, é importante fazer o arruamento mais largo para 

favorecer a locomoção das máquinas.

Germinação: inicia 4 dias após o semeio no local defi nitivo.

Floração: no esteio, a fl oração é antecipada para 40 dias, enquanto na época 

chuvosa, dá-se 50 dias após o inicio da germinação. 
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Adubação: embora alguns autores citem como ótima a faixa de pH 6 e 7, 

o quiabeiro se desenvolve bem em nosso solos, cujo pH fi ca em torno de 

4,3, sem que se faça correção. Para solos bastante exauridos, recomenda-se 

a seguinte adubação por cova, 15 dias antes do semeio: 200 g de esterco de 

gado ou 100 g de esterco de galinha, 10 g de ureia, 20 g de superfosfato triplo 

e 10 g de cloreto de potássio.   

Rotação de cultura: embora não sofra danos consideráveis provocados por 

doenças de solo, em locais infestados, como a maioria das hortas caseiras, 

sugere-se a rotação com alface, cebola, nabo, rabanete, tomate e abóbora.

Controle fi tossanitário: controle de paquinhas e grilos com inseticidas à base 

de Aldrin, três dias antes do semeio. Os pulgões que causam maiores danos 

durante a fase inicial de crescimento são combatidos com inseticidas do grupo 

Mevinphos, Diazion etc. O combate às formigas, que atacam juntamente com 

as cochonilhas, pode ser feito diariamente a elas aplicando-se inseticidas à 

base de óleo miscível, juntando-se a cada litro de solução 10 g de açúcar. 

Principalmente na época chuvosa, verifi ca-se o ataque do fungo causador do 

oídio. Essa doença pode ser controlada com pulverizações alternadas entre 

fungicidas Cúpricos e do grupo Maneb.

Colheita: os frutos do quiabeiro da variedade chifre-de-veado começam a ser 

colhidos com, aproximadamente, 2 meses após a germinação, e perduram em 

produção por mais 4 meses.

Rendimento: o rendimento do quiabeiro por hectare da variedade 

chifre-de-veado pode chegar a 11 toneladas, com frutos pesando, em média, 13 g.

1. Qual o rendimento de colheita para as seguintes culturas: quiabo, 

feijão-de-metro, melancia e pepino?

2. Quais as cultivares mais indicadas para as culturas acima mencionadas?

3. Qual o procedimento adotado para o controle fi tossanitário para as cul-

turas descritas no item 1?

4. Qual a adubação indicada para as mesmas culturas?
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6.1.5 Berinjela
A berinjela tem o seu cultivo originário na Índia, há quatro mil anos, como planta 

ornamental. No entanto, foram os árabes, grandes apreciadores dessa fruta, os 

responsáveis pela sua introdução na Europa e, com a colonização, ela chegou ao 

Brasil, onde é amplamente cultivada em todo o território nacional e é largamente 

utilizada na gastronomia, sendo, geralmente, apreciada cru ou cozida.

Nesse aspecto, por ser uma cultura de suma importância para os diversos 

hábitos alimentares, precisamos ver, nesta seção, os seguintes aspectos: 

A forma de cultivo mais adequada para a cultura, a temperatura ideal para 

o seu cultivo, as exigências de luz e de água, adubação e os principais tratos 

culturais que a cultura necessita.

Figura 6.5: Berinjela.
Fonte: <http://www.cnph.embrapa.br/img/berinjela.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Origem: Índia.

Valor nutritivo: na berinjela, encontram-se várias vitaminas e sais: vitamina A, 

B1, B2, B5 e C, potássio, fósforo, cloro, cálcio, sódio, magnésio, enxofre e ferro. 

Variedade comercial: em nossa região, a preferência é dada aos frutos roxos, 

independente de seu formato. São cultivadas com sucesso as variedades Florida 

Market, Embu, Kumamoto e a híbrida Piracicaba.

Clima: de origem quente, a berinjela se desenvolve muito bem em nossa 

região; entretanto, o excesso de chuva é prejudicial na época de fl oração. 
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Germinação: pode ocorrer de 5 a 7 dias após o semeio, dependendo do vigor 

da semente e da adubação na sementeira.

Repicagem: dá-se de 5 a 7 dias após a germinação.

Transplantio: o transplante será feito quando as mudas atingirem 15 cm de 

altura, o que ocorre com, aproximadamente, 45 dias da repicagem.

Propagação: a propagação é feita exclusivamente por sementes.

Espaçamento: o espaçamento é muito importante para a produtividade. Para 

as variedades comuns, o espaçamento é 1,00 m x 0,50 m; já aos híbridos 

deve-se aumentar o espaçamento para 1,00 m x 1,50 m.

Adubação: em solos ácidos, como a maioria de nossa região, há 

obrigatoriedade de calagem, já que o pH exigido pela cultura é de 5,5 a 6,8 e está 

comprovada a necessidade do cálcio para a sua produtividade. A calagem deve 

ser feita 15 dias antes do plantio, na razão de 100 a 200 g por metro quadrado. 

A adubação orgânica é feita mais comumente empregando-se 500 g de 

esterco de galinha e 1 kg de esterco de gado por cova. Quando utilizar esterco 

de gado, a fertilização deve ser com 60 g de ureia, 100 g de superfosfato triplo 

e 120 g de cloreto de potássio. A adubação nitrogenada por cobertura deve 

ter início pouco antes da fl oração, utilizando 10 a 15 g de ureia por planta. 

Rotação de cultura: nunca se devem usar culturas da mesma família na 

rotação. Por isso, na rotação com a berinjela, deve ser plantada alface, quiabo, 

maxixe, abóbora.

Controle fi tossanitário: em caso de infestação de paquinhas e grilos, deve-se 

usar inseticida à base de Aldrin. Com o aparecimento de pulgões, podem ser 

usados os inseticidas à base de Mevinphos, Malathion ou similares. O ataque 

de ácaros é frequente e pode ser controlado com aplicações de inseticidas 

sistêmicos ou acaricidas. O ataque de vírus provoca encarquilhamento nas 

folhas, causando grandes prejuízos; o controle de viroses é feito combatendo-se 

os pulgões que são o vetor da doença. Doenças fúngicas foliares podem ser 

prevenidas com aplicações semanais e alternadas com fungicidas à base de 

Oxicloreto de cobre e Mancozeb. A mucha bacteriana das solanáceas - o talo 

oco - é controlada pela enxertia no jurubebão que apresenta certa resistência 

a esses microrganismos.
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Colheita: os frutos devem ser colhidos quando atingirem o seu máximo de 

desenvolvimento, ou seja, 100 a 113 dias do semeio.

Rendimento: a produtividade depende muito da variedade cultivada.

1. Verifi que se na região temos o hábito de consumir berinjela.

2. Acesse vários sites sobre a cultura e verifi que outras formas de cultivo onde 

se aplica alta tecnologia e verifi que a possibilidade de aplicar na região.

3. De posse desses dados quais são os fatores limitantes para o seu cultivo.

6.1.6 Pimentão
O pimentão é uma das hortaliças de maior consumo no estado do Amazonas 

e no Brasil, ocupa signifi cantes áreas de cultivo. Seu plantio pode se dar tanto 

em campo aberto quanto em ambientes protegidos, sendo o cultivo em campo 

aberto responsável pela grande maioria da área ocupada com essa hortaliça no 

Brasil, porém, na região amazônica, por termos altas temperatura e umidade 

elevada, pode limitar o cultivo.

Caros estudantes do EaD, por ser uma cultura de difícil cultivo, veremos 

nesta seção os aspectos de cultivos, tratos culturais, pragas e, principalmente, 

as doenças que podem atacar o cultivo, veremos, ainda, os cultivares mais 

adaptados às condições de clima e solo para a região, bem como a forma mais 

adequada para o seu cultivo.

Figura 6.6: Pimentão.
Fonte: <http://ipt.olhares.com/data/big/339/3393114.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Acesse: <sistemasdeproducao.
cnptia.embrapa.br/.../
Beringela/Beringela.../...>.

LIVRO_Olericultura.indb   93LIVRO_Olericultura.indb   93 30/12/14   14:5830/12/14   14:58



Olericulturae-Tec Brasil 94

Origem: América do Sul.

Valor nutritivo: o valor nutritivo do pimentão depende da variedade. 

É considerada rica fonte em vitamina C, superando o caju vermelho. Possui as 

vitaminas B1, B2 e B5 e os sais potássio, fósforo, sódio, cálcio e ferro.

Variedade comercial: casca dura Ikeda, Casca dura Avelar, Albig. Os da série 

agronômica nº 8 e 10 são mais resistente às viroses.

Clima: A planta pimentão exige, para um bom desenvolvimento, temperaturas 

elevadas, principalmente na fase de desenvolvimento. Na época chuvosa, o 

ambiente se torna propício a desenvolvimento de doenças, acarretando maior 

prejuízo agrícola.

Propagação: a propagação é feita sexuadamente utilizando 400 g sementes 

por hectare.

Espaçamento: o espaçamento para o plantio fi cará em função dos tratos 

culturais, implementos agrícolas ou consórcio com outra cultura. 

O convencional é de 1,00 m x 0,50 m.

Germinação: a germinação não uniforme começa com três dias após o semeio.

Repicagem: dá-se paulatinamente, quando as plantinhas atingirem 4 a 5 cm.

Transplantio: ocorre quando as mudas alcançarem 12 cm de altura.

Floração: verifi ca-se entre 55 a 72 dias a partir da germinação.

Adubação: ocorre após a calagem do solo, que se dará 15 dias antes da 

adubação por cova. Na cova deve-se usar 1 kg de esterco de curral ou 500 g 

de esterco de galinha, 40 g de ureia, 100 g de superfosfato triplo ou 220 g de 

superfosfato simples e 80 g de cloreto de potássio. Na adubação nitrogenada 

complementar, podem ser empregados 10 g de ureia, 10 g de superfosfato 

triplo e 10 g de cloreto de potássio por planta em cobertura quinzenalmente.

Rotação de cultura: na rotação, deve ser usada melancia, alface, cenoura, 

maxixe, quiabo e nabo.
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Controle fi tossanitário: em caso de infestação de paquinhas e grilo, usar 

inseticida à base de Aldrin. Nos ataques de pulgões e doenças transmitidas 

por eles, devem-se utilizar produtos de ação sistêmicos, pois os de contato só 

atingem as colônias e alguns indivíduos. A doença da mela e tombamento são 

doenças causadas por fungos e essa área deve ser isolada e tratada posteriormente, 

além de fi car em repouso. Aplicar Oxicloreto de cobre, alternando semanalmente 

com Benomyl. Algumas doenças do pimentão devastam hectares inteiros de 

planta, como murcha bacteriana, antracnose e podridão preta dos frutos.

Colheita: a colheita se inicia com 85 a 102 dias após o semeio. O tamanho 

atingido pelo fruto – o que depende da variedade – é o único critério da 

escolha daqueles que serão colhidos.

Rendimento: o rendimento normal por planta na época é de 2 a 4 kg.

1. Verifi que na sua região a procedência do pimentão comercializado na região.

2. Verifi que ainda se existem produtores de pimentão e quais os recursos 

tecnológicos que eles utilizam.

6.1.7 Pimenta-de-cheiro
As pimentas e os pimentões pertencem à família Solanaceae e ao gênero Capsi-
cum. São cultivadas, principalmente, na maioria dos estados do Brasil. São con-

sumidas, sobretudo, na forma de conserva de fruto inteiro em vinagre ou azeite.

A pungência ou picância das pimentas deve-se à presença da capsaicina. 

A substância química que dá à pimenta o seu caráter ardido é exatamente essa 

que possui as propriedades benéfi cas à saúde. A capsaicina tem propriedades 

medicinais comprovadas, atua como cicatrizante de feridas, antioxidante, 

dissolução de coágulos sanguíneos previne a arteriosclerose, controla o 

colesterol, evita hemorragias, aumenta a resistência física. Além disso, infl uencia 

a liberação de endorfi nas, causando uma sensação de bem-estar muito agradável, 

na elevação do humor (OLIVEIRA , 2000).

Por ser uma cultura de fácill cultivo, veremos nesta seção os aspectos de 

cultivos, tratos culturais, pragas e, principalmente, as doenças que podem atacar 

o cultivo. Veremos ainda os cultivares mais adaptados às condições de clima e 

solo para a região, bem como a forma mais adequada para o seu cultivo.
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Figura 6.7: Pimenta-de-cheiro.
Fonte: <http://farm1.static.fl ickr.com/105/290509013_4373f51891.jpg?v=0>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Origem: América Tropical.

Valor nutritivo: empregado somente como condimento; valor nutricional 

desconhecido.

Clima: as pimenteiras gostam do clima quente, portanto, é sob essas condições 

que esses frutos fi cam mais atrativos.

Propagação: a propagação dessa hortaliça se faz através de sementes 

colhidas na planta de frutos maduros e sadios. 

Espaçamento: as pimenteiras devem ficar espaçadas 1,50 m x 1,00 m 

para, assim, serem facilitados os tratos culturais, principalmente o controle 

fi tossanitário e a colheita.

Germinação: ocorre 10 dias após o semeio.

Repicagem: é feita 10 dias após a germinação.

Transplantio: dá-se 20 dias após a germinação e com as mudas medindo 12 

cm de altura.

Floração: tem início 30 dias após o transplantio e a colheita é de 30 dias após 

a fl oração.
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Adubação: na região, os solos cultivados são geralmente ácidos e necessitam, 

portanto, de calagem para que o solo fi que com um pH ideal para a cultura, 

que deve ser de 5,5 a 6,8. Na falta de uma análise de solo, deve-se aplicar 

de 100 a 200 g de calcário dolamítico por metro quadrado da área onde 

será cultivada. Na adubação de cova, utiliza-se 2 kg de esterco de curral ou 

1 kg de esterco de galinha; 50g de ureia; 100 g de superfosfato triplo e 220 

g de superfosfato simples, além de 70 g de cloreto de potássio. É necessário 

molhar e revolver as covas durante 15 dias para em seguida transplantar as 

mudas. Trinta dias após o transplantio pode-se aplicar de 10 a 15 g de ureia por 

cobertura por cova. Essa operação deve ser mantida até que as plantas fi quem 

bem viçosas e interrompidas quando começar a fl oração para não atrapalhar 

a frutifi cação da pimenteira.

Rotação de cultura: a rotação pode ser feita com maxixe, melancia, melão, 

batata-doce, couve, carirú, coentro.

Controle fi tossanitário: o combate à paquinha e ao grilo segue o mesmo 

de outras culturas; os pulgões e lagartas são combatidos com inseticidas do 

grupo Mevinphos e Malathion. É essencial combater os pulgões para que não 

transmitam vírus que possam causar outras doenças. O trips chega a matar 

plantas, portanto, o combate a eles e aos pulgões deve ser sistemático, com 

inseticidas. Doenças fúngicas ocorrem nas folhas das hortaliças, apesar de 

ainda poderem causar outras doenças, respectivamente. Para isso, usam-se 

fungicidas à base de Benomyl ou similares.

Colheita: a colheita dos frutos maduros é feita de modo que o pecíolo (caule 

que fi ca ligado entre a planta e a fruta, nesse caso a pimenta) fi que ligado ao 

produto, porque, caso contrário, eles exalam um ácido que prejudica os olhos 

e em contato com a pele provoca queimaduras.

Rendimento: ainda não foi possível determinar com precisão o rendimento 

dessa hortaliça. No entanto, sabe-se que a partir do oitavo mês de produção 

os frutos diminuem de tamanhos.

1. Faça uma pesquisa no mercado e verifi que os diversos tipos de pimenta.

2. Procure saber, junto aos produtores rurais da região, os tipos de pimenta 

que costumam cultivar.
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6.1.8 Cará
O cará é um tubérculo cultivável. As várias espécies de cará pertencem ao gêne-

ro Dioscorea, da família Dioscoreaceae. O padre José de Anchieta menciona 

o cará em seus escritos, louvando seus valores. Seu nome vem de um termo 

de origem tupi, por meio do vocábulo ka'rá.

Por ser uma espécie de carater reginal, e bastante cultivado nos quintais agro-

fl orestais, precisamos potencializar o seu cultivo, bem como valorizar o seu 

consumo, haja vista que é possivel fazer vários pratos.

Sendo assim, o cará e uma cultura de fácil cultivo, adaptado as condições 

edafo-climáticos da região, portanto nesta seção veremos os principais as-

pectos de cultivos da cultura, os tratos culturais, pragas e, principalmente, as 

doenças que podem prejudicar o seu cultivoi, veremos ainda os cultivares mais 

adaptados as condições de clima e solo para a região, bem como a forma mais 

adequada de propagar este tubérculo.

Figura 6.8: Cará.
Fonte: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/cara/imagens/cara.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Origem: são encontradas espécies nativas na Ásia, África e América.

Variedade comercial: cará Caipira, Cará Tinga, Cará Barbado.

Clima: o clima exigido pelos carás é quente e úmido, não suporta secas prolongadas.

Propagação: a propagação se faz assexuadamente, utilizando as raízes tu-

berosas inteiras ou cortadas em pedaços ou estacas que contenham gemas.

Espaçamento: testes realizados na Amazônia demonstraram que dos espaça-

mentos estudados, o melhor foi 1,00 m x 0,60 m, que produziu 16.000 kg/ha.
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Plantio: o plantio é feito nas covas no local defi nitivo, com uma profundidade de 5 cm.

Adubação: para que as raízes possam se desenvolver bem e a colheita seja 

facilitada, antes da adubação é necessário que se faça a aradura e gradagem 

do terreno e o levantamento das leiras. A adubação orgânica é feita nas covas, 

usando 2 kg de esterco de curral ou 1 kg de esterco de galinha por cova.

Rotação de cultura: essa deve ser feita com as leguminosas, vagens, feijão 

ou as gramíneas, como milho, por exemplo.

Controle fi tossanitário: pesquisadores de cará na Amazônia se referem a 

pragas e doenças que ocorrem na cultura, porém, não existe ainda detalha-

mento sobre tratamento. Por isso, em caso de anomalias, procure orientação 

de um profi ssional da área (fi topatologista, entomologista).

Colheita: o ponto de colheita se dá pelo murchamento das ramas; devem-se 

retirar todas as raízes que forem comercializadas ou consumidas pelo olericul-

tor e as demais, para novo plantio, deverão fi car.

Rendimento: a produtividade está voltada aos tratos culturais dispensados 

à cultura e à variedade usada. A variação de produção pode ser 15 a 30 t/ha.

Procure, na literatura especializada, as formas de consumo do cará e tente, 

na sua residência, fazer, quem sabe, um purê de cará, dentre outros pratos.

6.1.9 Tomate
O tomate é uma das culturas mais comuns do mundo, sendo uma fonte 

importante de vitaminas e uma cultura comercial importante para pequenos 

agricultores e agricultores comerciais de escala média.

O tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) tornou-se um dos legumes mais 

importantes do mundo. Em 2001, a produção mundial do tomate atingiu 

um nível de, aproximadamente, 105 milhões de toneladas de frutos frescos 

produzidos numa área estimada de 3,9 milhões de ha. Como se trata de uma 

cultura com um ciclo relativamente curto e de altos rendimentos, a cultura do 

tomate tem boas perspectivas econômicas e a área cultivada está a aumentar 

cada dia (NAIKA et al., 2006).
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Caros(a) estudantes do EaD, a cultura do tomate é  de difícil cultivo na região 

tropical equatororial, por exigir solos de alta fertilidade, e principalmente por 

ser uma região onde os aspectos climatológicos propiciam o desenvolvimento 

de doenças, que no tomateiro são muitas. Nesta seção mesmo as condições 

edafo-climaticas não serem as ideais, veremos os aspectos de cultivos para a 

cultura, os principais tratos culturais, pragas e, principalmente, as doenças 

que podem atacar o cultivo, veremos ainda os cultivares mais adaptados às 

condições de clima e solo para a região, bem como a forma mais adequada 

para o seu cultivo.

Figura 6.9: Tomate.
Fonte: <http://www.agrocim.com.br/imgs/imgfi xa/agricultura/hortifruti/tomatoe.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Origem: a sua origem é discutida por alguns autores, afi rmando que esse tem 

origem na Cordilheira dos Andes, na América do Sul.

Valor nutritivo: o tomate é rico em pró-vitamina A e possui, também, em 

menores valores, vitaminas B1, B2 e C. Contém fósforo, ferro e potássio e, em 

menor proporção, sódio, cálcio, enxofre, iodo, magnésio.

Variedades comerciais: Santa Cruz Gigante, Ângela e Kada.

Clima: a provável origem andina do tomateiro lhe dá como clima desejável 

o subtropical de altitude ou temperado, fresco e seco. O cultivo no tropical 

úmido deve ser feito em locais com proteção, pra evitar o excesso de chuvas.
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Propagação: a propagação do tomateiro, em quase sua totalidade, é efetuada 

através de sementes, mesmo quando se realiza a enxertia na jurubeba.

Espaçamento: o espaçamento é também um dos fatores que contribuem para 

o sucesso do tomateiro e depende da fi nalidade a que se destina o fruto. No 

espaçamento convencional é indicado 1,00 m x 0,50 m. 

Germinação: após o semeio, as sementes levam 4 dias para germinar.

Repicagem: as mudinhas devem ter 3 cm de altura, o que ocorre com, apro-

ximadamente, 7 dias após a germinação.

Adubação: visa fornecer à planta elementos indispensáveis ao seu bom de-

senvolvimento que não estejam disponíveis no solo. A adubação orgânica deve 

ser feita antes do plantio nas covas, para evitar o corte das raízes do tomateiro. 

A correção com calcário dolamítico deve ser feita 15 dias antes da adubação 

orgânica e química. Em solo areno-argiloso ácido, pode ser utilizada a seguinte 

fórmula por hectare (20.000 covas):

• Calcário dolamítico: 3.000 kg

• Torta de mamona: 6.000 kg

• Esterco de galinha: 20.000 kg

• Ureia: 1.800 kg

• Superfosfato triplo: 1.500 kg ou

• Superfosfato simples: 3.600 kg

• Cloreto de potássio: 1.600 kg

Defi ciência de nutrientes: as defi ciências aqui relacionadas estão sendo 

descriminadas apenas para conhecimento, sem importância de escala. 

• Enxofre: a defi ciência do elemento causa o tom claro no verde do limbo foliar.

• Cálcio: a defi ciência desse elemento provoca o que se denomina “po-

dridão estilar” ou “fundo preto”. Surge nos diversos estágios de 

maturação do fruto.
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• Magnésio: a defi ciência desse elemento aparece no ápice das folhas 

velhas, alastrando-se para as novas.

• Nitrogênio: a sua escassez é caracterizada por plantas com folhas 

estreitas, alongadas e de cor amarela, principalmente as da ponteira.

• Potássio: na ausência desse macronutriente, as plantas fi cam com as 

folhas enrugadas, sendo que as velhas torna-se acinzentadas.

• Fósforo: na ausência desse elemento, o fruto fi ca com polpa reduzida.

• Boro: a defi ciência causa pequenas estrias nos frutos que começam no 

pêndulo, indo ate o ápice.

• Cobre: os sintomas de defi ciência estão nas folhas, que apresentam man-

chas necrosadas, e as folhas velhas enrolam para cima.

• Molibdênio: as folhas fi cam enroladas no sentido longitudinal, 

mesmo estando verdes.

Rotação de cultura: é indicado o plantio de alface, nabo, abóbora, milho.

Controle fi tossanitário: os inseticidas e fungicidas devem ser empregados de 

acordo com as conveniências, seja na preservação ou no combate a pragas e 

doenças. Na época chuvosa, é bom sempre adicionar espalhante-adesivo nas 

misturas de fungicidas ou inseticidas. Alguns autores defendem a teoria desse 

ser usado em qualquer época, pois ajuda a fi xar melhor o produto e torna-se 

mais econômico.

Rendimento: a produção varia conforme a variedade, mas gira em torno de 

2,5 a 3,0 kg/planta, com os tratos culturais recomendados para as culturas.

As antigas civilizações do Peru e do Equador foram as primeiras a saborear o 

tomate no seu estado selvagem, ao qual chamavam “ximate”, “zitomate” ou 

“tumati”. Mas o tomate tal como o conhecemos chegou à Europa apenas no 

século XVI. Até aqui, a “bonita fruta vermelha”, como era chamado, servia 

apenas para ornamentar as mesas; os europeus não o comiam por julgarem-no 

venenoso ou afrodisíaco. Hoje, o tomate é um dos produtos mais cultivados 

no mundo e a sua grande aceitação começou no início do século XX, com a 

crescente popularidade do ketchup.
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1. Quais as principais cultivares para a berinjela, pimentão, pimenta-de-cheiro, 

cará e tomate?

2. Como procedemos nos tratos culturais das culturas supracitadas?

3. Comente sobre a forma de adubação e preparo de solo para as culturas 

do item 1.

4. Comente o trato fi tossanitário para a cultura do tomate e do pimentão.

Resumo

Nesta aula, você estudou as características de outras hortaliças cultivadas na 

Amazônia: melancia, pepino, feijão-de-metro, quiabo, berinjela, pimentão, 

pimenta-de-cheiro, cará e tomate. 

Atividade de aprendizagem

1. Comente as principais características da cultura do cará.

2. Se você fosse implantar um cultivo de Berinjela, que procedimentos adotaria?

3.  Na cultura da melancia, está ocorrendo a praga broca das cucurbitáceas. 

Que tipo de controle você adotaria?

4.  A mesma praga está ocorrendo na cultura do pepino, que tipo de controle 

utilizaremos?

5. Comente sobre o preparo de solo para a pimenta de cheiro, pimentão e tomate. 

LIVRO_Olericultura.indb   103LIVRO_Olericultura.indb   103 30/12/14   14:5830/12/14   14:58



LIVRO_Olericultura.indb   104LIVRO_Olericultura.indb   104 30/12/14   14:5830/12/14   14:58



e-Tec BrasilAula 7 – Pragas e doenças 105

Aula 7 – Pragas e doenças 

Objetivo

Conhecer os tipos de pragas e doenças que podem atacar o cultivo 

de hortaliças.

7.1 As pragas
As pragas constituem-se de insetos e ácaros que cortam, mastigam e sugam a 

seiva das plantas. Vamos ver, a seguir, alguns agentes causadores de problemas 

que também podem ser evitados utilizando as seguintes recomendações:

As pragas e doenças devem ser monitoradas diariamente, para que  o início 

da infestação seja detectado. Deve-se consultar um técnico especializado para 

receber orientação sobre a melhor prática de controle, caso a incidência seja 

grande. De modo geral, recomendam-se os seguintes cuidados:

1. Plantar sementes de boa qualidade, adquiridas de fi rmas idôneas, pois 

varias doenças são transmitidas através da semente. 

2. Plantar cultivares resistentes às doenças mais comuns na região.

3. Controlar ácaros e pulgão na sementeira através de inseticidas ou 

isolamento com proteção de tela antiafídios. Esses insetos são vetores de viroses.

4. Utilizar estacas novas ou desinfetá-las com água sanitária. 

5. Plantar em área onde não tenha sido plantada nenhuma solanácea nos 

últimos três anos. 

6. Fazer boa sistematização do solo e aração profunda de modo a evitar 

poças de água no terreno. 

7. Adubar corretamente o solo com base em análise de solo. 
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8. Pulverizar as plantas preventivamente quando ocorrerem condições 

favoráveis ao desenvolvimento de doenças.

9. Manejar corretamente as irrigações, evitando excesso ou defi ciência de 

água durante o ciclo da cultura.

10.  Não utilizar água contaminada.

11.  Inspecionar a lavoura com frequência, para observar problemas 

eventuais logo no início, quando ainda possam ser solucionados.

12.  Evitar o trânsito de pessoas e máquinas em áreas de focos de doenças.

13.  Destruir restos da cultura, enterrando-os ou queimando-os.

14.  Fazer rotação de cultura. 

15.  Aplicar defensivos agrícolas somente com orientação de um técnico.

Figura 7.1: As pragas podem acabar com uma horta.

Fonte: <http://i1.trekearth.com/photos/79777/lagartinha.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

7.1.1 Lagarta rosca
Vamos iniciar essa seção falando das lagartas. Esse inseto é considerado a principal 

praga da maioria das culturas no Brasil. O ataque nas plantas pode ocorrer desde 

a sua emergência até o fi nal do ciclo da cultura. As perdas, devido ao ataque da 

lagarta e de outros indivíduos, podem reduzir a produção em até 34%.
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As lagartas rosca são lagartas escuras, grandes, com 3 a 5 centímetros de 

comprimento que, durante o dia, fi cam escondidas na terra. À noite ou em 

dias encobertos, elas cortam o talo das plantas novas rente ao solo.

Figura 7.2: Lagarta rosca.
Foto: Eliane Dias Quintela, Embrapa Arroz e Feijão. Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia4/
AG01/arvore/AG01_98_1311200215105.html>. Acesso em: 20 jan. 2012.

7.1.2 Lagarta das folhas
São lagartas de coloração esverdeadas, podendo apresentar listras no dorso. 

Medem, em geral, 3 a 5 cm de comprimento. Cortam e mastigam as folhas.

Figura 7.3: Lagarta das folhas.
Fonte:<http://4.bp.blogspot.com/_VEcb8z5fYGA/TVE1W54_q6I/AAAAAAAAA7M/Oc19_tElJwA/s1600/MVC-185S.JPG>. 
Acesso em: 10 jun. 2014.

Acesse o site: 
<diariodebiologia.com>.
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7.1.3 Vaquinhas
São pequenos besouros de cores variadas, alaranjadas ou verdes, com manchas 

amareladas, que comem as folhas.

Figura 7.4: Vaquinha.
Fonte: <http://www.guiafeijoa.xpg.com.br/Imagens/fDiabrotica_speciosa001.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

7.1.4 Ácaros
São pragas quase invisíveis a olho nu, que vivem em colônias na região abaxial 

das folhas novas. As folhas atacadas apresentam descoloração e, às vezes, 

pode-se notar a formação de teias.

Figura 7.5: Ácaro.
Fonte: <http://www.sograpevinhos.eu/app/templates/img/areas/enciclopedia/manutencao/big_foto_pragas_acaro.jpg>. 
Acesso em: 10 jun. 2014.
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7.1.5 Pulgões
São insetos muito pequenos, de cor esverdeada ou preta, com asas ou 

não, que vivem em colônias, principalmente nas folhas ou brotações novas. 

Sugam as folhas e transmitem viroses.

Figura 7.6: Pulgões.
Fonte: <http://scienceblogs.com.br/rainha/upload/2009/06/pulgoes.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

7.1.6 Paquinha ou grilo
São insetos que medem, em média, de 25 a 30 milímetros de comprimento, 

e possuem coloração pardo-escura. Causam danos às culturas, pois se alimentam 

de raízes, tubérculos, hastes e folhas de plantas novas.

Figura 7.7: Paquinha.
Fonte: <http://buckeyeturf.osu.edu/photos/720/2010/11/image_n2524_f3332.jpg>. Acesso em:10 jun. 2014.

1. Faça uma pesquisa sobre outros insetos que atacam as principais culturas 

cultivadas na região.

2. Capture uma lagarta (pode ser a curuquerê que ataca a couve e o repolho), 

isole a planta com uma tela, e verifi que as principais fases de desenvolvi-

mento desse inseto.
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7.1.7 Lesmas
Continuando nossos estudos sobre os insetos que atacam as culturas olerícolas, 

veremos que não é difícil identifi cá-los.

As lesmas são moluscos que danifi cam as folhas, fl ores e raízes de plantas. 

Preferem ambientes úmidos e atacam principalmente à noite ou em dias chuvosos.

Figura 7.8: Lesma.
Fonte: <http://www.jardimdasideias.com.br/public/userfi les/image/lesma.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

7.1.8 Tripes
Tripes são pequenos insetos quase invisíveis a olho nu que vivem em colônias nas 

folhas novas ou locais mais escondidos. Sugam as folhas e transmitem viroses.

Figura 7.9: Tripe.
Fonte:<http://2.bp.blogspot.com/_s34YMXB8224/SVls24P3biI/AAAAAAAAAKU/hAVh-iUxTwE/s400/trips.jpg>. Acesso 
em: 2 jan. 2012.
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7.1.9 Formigas
São insetos que cortam folhas, hastes, e fl ores e possuem hábitos noturnos.

São assim chamadas por cortarem folhas e outras partes vegetativas do 

vegetal, desde o inicio do seu ciclo até a senescência, a fi m de garantirem 

a sua sobrevivência. O material cortado é introduzido no ninho e fornecerá um 

substrato para o desenvolvimento de um fungo que servirá de alimentos para 

as formigas. Nesse sentido, as formigas são em parte grandes responsáveis por 

consideráveis prejuízos na lavoura brasileira.

Para o controle alternativo das 
formigas acesse: 
<www.agrisustentavel.com/
san/formiga.htm>.

Figura 7.10: Formiga.
Fonte: <http://dibjr.fi les.wordpress.com/2011/02/formiga-sauva.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

1. Quais as principais características das lagartas?

2. Qual o hábito alimentar das lagartas?

3. Qual o hábito alimentar dos tripes?

4. Que parte dos vegetais as lesmas atacam?

5. Se vamos controlar formigas, qual o melhor momento para observá-las?

6. Quais procedimentos devem ser adotados com relação às sementes para 

o controle de pragas e doenças?

7. Como a adubação pode contribuir para minimizar o ataque de pragas 

e doenças nos vegetais?
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7.2 Doenças
Doenças em hortaliças ocorrem no campo ou após a colheita, reduzem 

a produção e afetam a qualidade do produto para a comercialização (folhas, fl ores, 

frutos, tubérculos e raízes), muitas vezes, causando prejuízos elevados ao agricultor 

(LOPES, QUEZADO-SOARES, 1997). 

São causadas por ataque de fungos, bactérias, vírus e nematóides. Existem as do-

enças causadas por defi ciências nutricionais, isto é, falta de magnésio, boro, zinco 

ou outro nutriente. Vamos entender um pouco sobre cada um desses agentes?

7.2.1 Fungos
Provocam o aparecimento de pintas ou pequenas manchas, geralmente nas 

folhas, hastes ou frutos. Podem causar secamento ou apodrecimento das 

partes atacadas, murchamento e morte das plantas.

Figura 7.11: Folha com fungos.
Fonte: <http://www.sargacal.com/2008/05/15/os-problemas-dos-citrinos-do-quintal/>. Acesso em: 20 jan. 2012.

7.2.2.Bactérias
Causam manchas, geralmente escuras, podridão, secamento das partes 

atacadas, murchamento e morte das plantas.

Figura 7.12: Fruto contaminado com bactérias.
Fonte:<http://keshilluesibujqesor.al/wp-content/uploads/2011/02/ps.syringae-frut-dhe-gjethe.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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7.2.3 Vírus
Causam amolecimento, deformação e mau crescimento das folhas e mau 

desenvolvimento das plantas.

Figura 7.13: Folha infectada com vírus.
Fonte: <http://www.plantasonya.com.br/wp-content/img/doen%C3%A7as1.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

7.2.4 Nematoides
Provocam a formação de nódulos (as chamadas “pipocas”) nas raízes, 

amarelecimento, murchamento e mau desenvolvimento das plantas.

Figura 7.14: Raízes atacadas por nematóides.
Fonte:<http://novo.odiario.net/noticias/Nematoides+e+Ferrugem+causam+maiores+prejuizos+a+soja--27_09_2011>. 
Acesso em: 20 jan. 2012.

Quando da ocorrência de pragas e doenças na horta, deve-se pro-

curar orientação de um técnico. Nunca aplique defensivo agríco-

la sem orientações, pois seu uso indiscriminado pode causar sérios 

prejuízos à horta e à própria saúde do produtor e do consumidor.
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1. Quais os principais sintomas do ataque de fungos nas hortaliças?

2. Quais os principais sintomas de bactérias nas hortaliças?

3. Quais os principais sintomas do ataque de nematóides em uma planta?

4. Como os vírus se manifestam nas hortaliças?

Para aprofundar seus conhecimentos visitem os sites:

<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/tomate/tomate-5.php>.

<http://www.ufrgs.br/agrofi tossan/galeria/tipos_doencas.asp?id_
doenca=314>.

<http://cultivehortaorganica.blogspot.com/2010/12/manejo-de-pragas
-e-doencas-no-cultivo.html>.

<www.agrisustentavel.com/san/formiga.htm>.

<www.pragas.com.br/pragas/geral/lesmas_e_caracois_prevencao.php>.
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Resumo

Nesta aula, você estudou os tipos de pragas e doenças que podem atacar as 

hortaliças, bem como as principais características, sintomas de ataque de fungos 

e bactérias e, por fi m, os sintomas dos nematoides que são vermes do solo.

Atividade de aprendizagem

1. Como um bom preparo de solo poderá minimizar o ataque de insetos e 

agentes causadores de doenças?

2. Como os tratos culturais auxiliam no controle de doenças das plantas?

3. Como um bom preparo de solo pode diminuir a incidência de pragas na horta?

4. Como você identifi caria uma doença de origem bacteriana?

5. Como você identifi caria uma doença de origem fúngica?

6. Você plantaria em uma área que houve o aparecimento de uma doença bac-

teriana? O que você faria para continuar a cultivar hortaliças na mesma área?

LIVRO_Olericultura.indb   115LIVRO_Olericultura.indb   115 30/12/14   14:5830/12/14   14:58



LIVRO_Olericultura.indb   116LIVRO_Olericultura.indb   116 30/12/14   14:5830/12/14   14:58



e-Tec BrasilAula 8 – Colheita e conservação 117

Aula 8 – Colheita e conservação 

Objetivos

Compreender os princípios da colheita e conservação.

Verifi car as principais características utilizadas nos processos.

Identifi car as principais características desejáveis para a comercialização.

8.1  Por que a colheita e a 
conservação são importantes? 

Agora que você já sabe como planejar e cuidar das hortaliças, assim como 

conheceu as principais olerícolas que são cultivadas em solo amazônico, é 

importante saber que cuidados devemos ter na colheita e na conservação 

desses alimentos. Vamos lá?

Para o consumo imediato da família, a colheita deverá ser feita pouco antes do 

preparo, quando as hortaliças estão frescas, mais saborosas e com o máximo 

de seu valor nutritivo. É importante colher os produtos das hortaliças quando 

elas atingirem a época certa. Cada produto tem seu período ideal, como você 

pode ver nas Aulas 5 e 6.

Figura 8.1: A colheita também interfere num bom resultado fi nal do produto.
Fonte:<http://www.agrocim.com.br/imgs/imgfi xa/agricultura/hortifruti/hortalicasssss.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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É importante obedecer às normas básicas para a conservação dos produtos, 

fazendo o possível para colher as hortaliças na hora do preparo, lavá-las bem 

com água limpa, corrente e mantê-las em local seco. Assim, elas irão conservar 

o máximo de benefícios que podem fornecer, como vitaminas e minerais. 

Você sabe por que as vitaminas são tão necessárias à saúde?

As vitaminas são necessárias à saúde. Vamos entender por quê? 

Vitamina A

• Ajuda no crescimento do corpo.

• Protege a visão.

• Conserva os dentes.

• Aumenta a resistência contra as doenças.

Principais hortaliças ricas em vitamina A: acelga, abóbora madura, cenoura, 

couve, alface, tomate.

Vitamina B1 

• Abre o apetite.

• Ajuda no funcionamento normal do Sistema Nervoso.

• Facilita a digestão.

Principais hortaliças ricas em vitamina B1: abóbora e couve.

Vitamina B2

• Fortalece a pele e os cabelos.

• Abre o apetite.

• Auxilia no crescimento.

Principais hortaliças ricas em vitaminas B2: couve-fl or, espinafre e feijão-vagem.
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Niacina

• Ajuda na digestão.

• Abre o apetite.

Principais hortaliças que contêm niacina: pimentão, alface e couve.

Vitamina C

• Aumenta a resistência às doenças, principalmente as respiratórias, 

como gripes e resfriados.

• Ajuda na cicatrização de ferimentos.

• Evita doença da boca.

Principais hortaliças que contêm vitamina C: tomate, couve, pimentão, repolho, 

agrião, couve-brócolos e feijão-vagem.

1. Quais os benefícios de colher uma hortaliça fresca?

2. Por que temos que lavar bem as hortaliças?

3. Qual a importância da vitamina A?

4. Qual a importância da Vitamina B?

5. Qual a importância da vitamina C?

6. Cite os vegetais que contêm vitamina C.
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8.2  Cuidados específi cos na colheita 
e conservação de hortaliças 

O produto colhido na época ideal apresenta determinadas características, 

sendo as mais facilmente reconhecíveis aquelas relacionadas à cor, tamanho, 

forma e fi rmeza. Quando colhidas na época certa, as hortaliças se apresentam 

da seguinte forma:

Os frutos das abobrinhas do tipo italiana devem ter de 15 a 20 cm de 

comprimento por 4 a 5 cm de diâmetro e cerca de 200 a 280 g. As outras do 

tipo menina-brasileira devem ter de 22 a 25 cm de comprimento por 3,5 a 

5,0 cm de diâmetro e peso entre 350 e 400 g.

Figura 8.2: Abobrinha.
Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/-Jb20mdqHLOM/TgnQuqnUB6I/AAAAAAAAApw/c0k5G8Ndm1Q/s1600/Abobrinha_
agestado_gd.JPG>. Acesso em: 10 jun. 2014.

O grupo tetsukabuto (abóbora-japonesa) possui frutos de 1,8 a 2,0 kg. Os frutos 

devem ser mantidos com uma porção de pêndulo para aumentar a sua conservação.

Figura 8.3: Abóbora-japonesa.
Fonte: <http://www.worldcrops.org/images/content/abobora_Casa_500_450.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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A alface deve apresentar desenvolvimento máximo, sem apresentar início do fl oresci-

mento, que é indicado pelo seu alongamento. Deve ter folhas tenras e sem murchas

Figura 8.4: Alface.
Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Alface.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

As raízes da batata-doce devem estar lisas, bem conformadas, sem sintomas de 

ataque de broca, com peso de 300 a 400 g, quando graúdas, e 150 a 200 g, quando 

miúdas. Dependendo da cultivar, a batata-doce pode ter pele branca, roxa ou rosa.

Figura 8.5: Batata-doce.
Fonte: <http://www.cozinhaafetiva.com.br/wp-content/uploads/2012/03/137922543.jpg >. Acesso em: 10 jun. 2014.

1. Qual a principal característica na hora de colher a alface?

2. Quais as principais características que devemos levar em consideração 

para a comercialização da alface?

3. Quais as principais características na hora de colher a abobrinha?
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Os frutos da berinjela são colhidos ainda imaturos, com cerca de 20 a 22 cm de 

comprimento por 8 cm de diâmetro e peso de 180 a 250 g, cor roxa-escuro, 

brilhante quase preta, polpa macia e sementes pouco desenvolvidas.

Figura 8.6: Berinjela.
Fonte: <http://fogaodobocao.fi les.wordpress.com/2010/05/berinjela.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

As folhas da couve podem apresentar diferentes tonalidades de verde, 

dependendo da cultivar. O mercado brasileiro prefere a cultivar do grupo da 

Manteiga, com folhas mais claras e nervuras macias. As folhas devem estar livres 

de manchas escuras ou amareladas, sem sinais de murcha e com os talos fi rmes.

Figura 8.7: Couve.
Fonte: <http://www.baixaki.com.br/usuarios/imagens/wpapers/577686-66495-1280.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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Na couve-chinesa, as folhas externas são de coloração verde-clara e 

verde-amarelada e o pecíolo é branco. A cabeça deve ser fi rme e compacta, 

com peso de 1,5 a 3,0 kg, sem manchas escuras e sem sinais de murcha.

Figura 8.8: Couve-chinesa.
Fonte: <http://raiz.agronegocios.zip.net/images/Kantan_01.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

O tamanho do pimentão depende da cultivar. Quando imaturo, o fruto é de cor 

verde, mas também pode ter coloração vermelha, amarela ou ainda serem encon-

trados nas cores roxa e laranja. Os frutos devem ser fi rmes e apresentar casca lisa.

Figura 8.9: Pimentão.
Fonte: <http://www.publicdomainpictures.net/pictures/20000/velka/red-bell-pepper.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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Os frutos do quiabeiro devem ser verde-claros, tenros, sem sinais de murcha, 

com comprimento de 8 a 12 cm ou 14 a 16 cm, dependendo da cultivar. 

Os frutos menores são saborosos, mas murcham rapidamente.

Figura 8.10: Quiabo.
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-z6RnZWG4oWM/T1bMBBhPwFI/AAAAAAAAFz4/p3e4qPDaL7Y/s1600/DSC08380.
JPG>. Acesso em: 10 jun. 2014.

No repolho, a cabeça deve estar bem compactada, com peso de 1,5 a 2,5 kg, 

com os bordos das folhas enrolando-se para trás. Quando transportado em 

seco ou em caixas de madeira, os repolhos devem ser mantidos com as folhas 

externas para proteção contra danos mecânicos e para reduzir a transpiração.

Figura 8.11: Repolho.
Fonte: <http://ua.all-biz.info/img/ua/catalog/205813.jpeg>. Acesso em: 10 jun. 2014.
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O tomate Santa Cruz tem frutos médios que variam de 160 a 220 g. 

A colheita deve ser feita quando aparecerem os primeiros sinais de cor vermelha 

no fundo do fruto. Frutos mais maduros podem ser colhidos para mercados mais 

próximos; frutos retirados verdes fi cam amarelados e apodrecem rapidamente.

Figura 8.12: Tomate.
Fonte: <http://espacovital.fi les.wordpress.com/2008/06/tomate1.jpg>. Acesso em: 10 jun. 2014.

Saiba mais sobre as hortaliças visitando o site da Embrapa e descubra receitas 

e curiosidades interessantes para o nosso dia a dia. Disponível em:<http://
www.cnph.embrapa.br/paginas/dicas_ao_consumidor/dicas_ao_con-
sumidor.htm>. Acesso em: 10 jun. 2014.

1. Qual a principal característica na hora de colher a berinjela?

2. Quais as principais características que devemos levar em consideração 

para a comercialização da couve?

3. Quais as principais características na hora de colher o pimentão?

4. Quais as principais características na hora de colher e comercializar o quiabo?
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Para saber um pouco mais acesse:

<www.fruticultura.iciag.ufu.br/pminimo.htm>,

<www.youtube.com/watch?v=7FVUMzUESx0>,

<www.ceasa.gov.br/dados/publicacao/pub10.pdf>.

Resumo

Nesta aula, você estudou as principais características que devemos verifi car 

na hora de colher e comercializar as hortaliças, para que possamos obter um 

melhor preço a nível de mercado.

Atividade de aprendizagem

1. Quais os cuidados que devemos ter na hora de colher e comercializar as 

hortaliças?

2. Comente a importância das vitaminas que são encontradas nas hortaliças.

3. Qual o melhor horário para colher as hortaliças?

4. Qual o primeiro sinal na hora de colher o fruto do tomate?

5. Qual a principal característica  na hora de colher o repolho?
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