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Em parceria com a Enel Green Power, que atua com a metodologia 
de Criação de Valor Compartilhado (Creating Shared Value – CSV), 
a AVSI Brasil está implantando o Projeto Enel Compartilha 
Infraestrutura – Bioágua Familiar para 60 famílias em 
comunidades rurais dos municípios de Cafarnaum/BA e Morro do 
Chapéu/BA.

O Bioágua Familiar possibilita o reuso das águas cinzas provenientes 
das casas, para o abastecimento de um quintal produtivo, cuidado 
pelas próprias famílias, a partir de práticas agroecológicas de 
cultivo. O sistema é uma fonte saudável na obtenção de alimentos 
orgânicos e no combate à insegurança alimentar. Com o avanço dos 
cultivos, tem início a orientação em agroecologia, que é importante 
para a adoção de novas práticas de cultivo pelas famílias. Este Guia 
foi elaborado com o conteúdo das oficinas e assistências 
técnicas em agroecologia.
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O que é a agroecologia?

1. Produção orgânica

2. Uso dos recursos naturais e do que a natureza oferece

3. Harmonia com o meio ambiente

4. Valorização do conhecimento popular e resgate de
práticas antigas

5. Inclusão de práticas modernas

A agroecologia é o cultivo de alimentos que tenham as 
seguintes características:

Porque ter uma horta no quintal?
1. Poder consumir alimentos de origem conhecida

2. Desenvolver uma atividade

3. Economizar na feira

4. Contribuir com o meio ambiente

5. Melhor maneira de ter alimentos nutritivos e
gostosos de forma rápida, durante o ano todo

6. Frutas e verduras são fontes de vitaminas e sais
minerais
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1. Escolher o local

• Terreno plano ou com leve inclinação
• Local acessível
• Iluminado pelo sol
• Solo em bom estado
• Cercado

2. Capinar e afofar a terra

• Fazer a capina
• Retirar pedras e entulhos
• Afofar a terra
• Quebrar os torrões
• Organizar as leiras em sentido protegido de enxurradas

A escolha do local é muito importante para o desenvolvimento 
da horta. Portanto, os seguintes fatores devem ser levados em 
consideração: 

O solo do local escolhido e cercado deve ser
preparado para se tornar um quintal 
produtivo.  Para o preparo do local:

Como iniciar uma horta?
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Cinza

3. Adubar as leiras

• Rica em potássio
• Melhora a estrutura do solo
• Pode ser aplicada diretamente na lavoura e nas covas, durante 

o plantio
• Combate e previne pragas e doenças (cupim, broca)

Esterco

• Rico em nitrogênio
• Deve esta bem curtido
• Origem bovina, caprina, ovina e aves
• Evita erosão e melhora a estrutura do solo
• Quanto menor o animal, maior o teor de nutrientes no adubo

A fertilização do solo pode ser feita com diferentes tipos de 
adubos. É importante lembrar que cada um dos adubos 
apresenta benefícios diferentes. Além disso, dê preferência 
aos encontrados no entorno. 
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Composto de minhocário
• Rico em micro e macro nutrientes
• Facilidade na aplicação do adubo
• Facilidade na obtenção do chorume

Resto de capina

• Proteção do sol
• Redução do impacto da chuva
• Controle de plantas espontâneas
• Proteção da umidade no solo
• Fornece matéria orgânica ao solo

Folhagem nativa
• Evita erosão
• Rica em macro e micro nutrientes
• Melhora a estrutura do solo ao se 
• decompor e se tornar nutriente
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3. Abrir as covas para o plantio

4. Plantar as sementes
Algumas sementes devem ser primeiramente plantadas em
sementeiras e depois transplantadas para o local definitivo na
horta. Contudo, algumas sementes não
suportam ao transplante e
são plantadas diretamente
no local definitivo, por
conta da fragilidade no
início de vida.

3 centímetros para hortaliças 
5 centímetros para grãos

20 centímetros para mudas frutíferas

Irrigar as covas
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Plantio direto

• irrigação antes e após o plantio
• Plantio uniforme das sementes
• Irrigação por gotejamento
• Evitar desperdício de água e encharcamento
• Molhar no mínimo duas vezes ao dia, pela manhã e ao final 

da tarde

Semeadura em canteiro/sementeiras

• Local com sol e sombra
• Protegido de animais
• Quebra de torrões antes do plantio
• Favorecimento do desenvolvimento com a 

separação/distribuição de plantas após a germinação
• A melhor hora de fazer o transplante para o local definitivo 

é ao final do dia 

As sementeiras podem ser construídas em canteiros ou em 
bandejas para a germinação. Para a semeadura em canteiro, 
alguns cuidados são necessários:

Para as sementes que não resistem ao transplante e são 
plantadas no local definitivo, alguns cuidados são necessários:
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• Colher as semente logo depois 
da secagem, antes delas caírem ou o vento levar 
• Escolher o fruto mais bonito para 
colher as sementes
• Deixar o fruto amadurecer no pé
• O fruto deve estar livre de 
pragas e doenças

• Lavar as mãos para manipular as sementes e higienizar e 
secar bem o recipiente

• O recipiente deve ser vedado 
• Pode adicionar cinza para conservar
• Não deixar em alta temperatura

Colheita

Armazenamento 

Sementes
É importante sempre manter plantas com o intuito de colher 
sementes, para não ter que comprar a cada ciclo de plantio.

As sementes vem do florescer da planta.
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Sementes transgênicas
Em laboratório, modificações de todos os tipos podem ser 
feitas nas plantas. As sementes modificadas em laboratório 
são chamadas transgênicas.

Estas sementes não vieram de um cruzamento ocorrido na 
natureza, de forma natural. Em seu interior, mutações foram 
introduzidas para que ela resista às práticas da agricultura 
convencional. Além disso, as sementes transgênicas são 
inférteis para que o produtor seja obrigado a comprar novas 
sementes a cada ciclo produtivo.

TRANSGÊNICO

Sementes crioulas
As sementes crioulas foram formadas desde a antiguidade 
pela natureza. A agroecologia valoriza práticas antigas e o 
uso de sementes crioulas.

Amplie seu banco de sementes crioulas fazendo trocas!
Mantenha sempre algumas sementes em seu banco e faça 

trocas com outros produtores
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Enxertia 
O enxerto de plantas é uma técnica que possibilita a 
produção de vários tipos de cultivar da mesma família em 
um único pé de planta. Além disso, a produção das plantas 
frutíferas se inicia em menor tempo, é maior e gera frutos 
de melhor qualidade. 

Por reunir todas essas qualidades, as mudas enxertadas tem 
valor superior às mudas comuns. Contudo, existem técnicas 
simples que possibilitam fazer as próprias mudas 
enxertadas. 

É necessário atenção às recomendações e prática
e paciência para adquirir habilidade com a técnica.

Caso dê errado, tente novamente.

O enxerto pode ser feito entre frutas da mesma
família, como, por exemplo, entre cítricos ou entre
variedades de mangas ou variedades de videiras (uvas).
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1. Escolha uma árvore ou uma muda
saudável para ser a base do enxerto e
busque um galho saudável e recém
podado da fruta que deseja enxertar
Lembre que devem ser da mesma família

Enxertia – Método Garfagem

Inicie com as mãos muito bem lavadas! 
Fungos e bactérias podem causar 

contaminação e morte do enxerto.

CLave também a faca/estilete/canivete. 
Use utensílios limpos.

2. Com a faca limpa, faça os cortes
conforme a imagem ao lado para o encaixe
do enxerto
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5. Após 15 dias, retire o saquinho, mas
mantenha o fitilho. Caso nasçam
brotos abaixo do fitilho, é preciso
retirar.

6. Após 45 dias, é importante que os
brotos nasçam no galho que foi
enxertado, ou seja, acima do corte
para o enxerto.

4. Mantenha em local protegido de sol e vento e irrigue
bem a muda.

3. Após o encaixe do enxerto, enrole
com um fitilho comprido de plástico e
cubra com um saquinho para conservar
a umidade

7. Isto é sinal de que o
enxerto obteve sucesso.
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MANUTENÇÃO DE ÁRVORES E 
PLANTAS NATIVAS

Mantenha árvores e plantas nativas e 
plantas espontâneas comestíveis.

CERCA CONTRA INVASÃO DE ANIMAIS
Coloque uma cerca em torno da horta 

para proteger de animais

Mantenha um cultivo variado e em estágios de 
desenvolvimento diferentes para obter 

alimentos o ano todo

CERCA QUEBRA-VENTO
Árvores e plantas mais altas, como o milho e a 

cana-de-açúcar, protegem a horta do vento
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ADUBO NATURAL
Integre a horta com a criação de animais 

para obtenção de adubo natural.

PRESERVAÇÃO DAS ABELHAS
A produção de alimentos em 

harmonia com a natureza contribui 
para a preservação das abelhas, 

essências para a sobrevivência das 
plantas e dos homens.

PROTEÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO
O cultivo agroecológico não agride a 
água e o solo com poluição química.

PÉS DE FEIJÃO
O feijão aumenta o teor de 

nitrogênio no solo, favorecendo o 
desenvolvimento das culturas. Pode 
ser plantado intercalado nas leiras.

ROTAÇÃO DE CULTURAS
Plante as culturas em locais 

diferentes e alternados a cada ciclo, 
permitindo que o solo se renove.

CERCA DE COUVE
A couve é um dos alimentos preferidos das 

pragas e pode ser plantado em torno da horta 
para permitir a detecção rápida de invasores
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Biofertilizantes
Os biofertilizantes são de fácil produção e auxiliam no 
desenvolvimento da horta, proporcionando nutrientes ao 
solo e aumentando a resistência contra pragas e doenças. 
A sua produção pode ser feita com diferentes ingredientes 
e deve priorizar o uso de produtos acessíveis no local.

Esterco fresco
• Metade esterco / Metade água
• 3 kg de cinza 
• Sobras de gramínea verde/capim

Misturar os ingredientes e deixar por 15 dias em recipiente 
fechado. Após 15 dias, coar e aplicar 1 litro do biofertlizante
pronto dissolvido em 1 litro de água.

• Metade esterco / Metade água 
• Borra de café 
• Casca de ovos

Misturar os ingredientes e deixar por 8 dias em recipiente 
fechado. Após 8 dias, coar e aplicar 1 litro do biofertlizante
pronto dissolvido em 1 litro de água.

RECEITAS
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Inseticidas naturais
Existem inúmeras plantas e ingredientes que tem o potencial 
inseticida ou repelente contra pragas e doenças. 
Os inseticidas naturais devem ser 
aplicados continuamente de 
1 a 2 vezes por semana.

Coentro
• 1 mói de coentro
• ½ litro de água

Bater todos os ingredientes no liquidificador e aplicar nas 

plantas.

Alho
• 2 cabeças de alho amassado
• 2 litros de água

Misturar os ingredientes e aplicar após dois dias.

RECEITAS
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Caldo de fumo / tabaco
• 30 - 50 gr de tabaco
• ½ litro de água

Misturar todos os ingredientes e deixar de repouso por 2 
dias. Após 2 dias, filtrar a mistura e aplicar nas plantas.

Nim indiano
• 100 gr de folha ou do fruto 
• 1 litro de água

Macerar as folhas ou o fruto e retirar 20 ml do sumo. 
Dissolver o sumo em 1 litro de água e aplicar. 

Sabão de coco
• 1 barra (200gr) de sabão de coco ralada
• 1 litro de água

Misturar os ingredientes, dissolver o sabão e aplicar.
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Integração agricultura e 
pecuária
O consorcio de hortas com o galinheiro é uma boa alternativa de 
integração de duas atividades que se complementam:

• Cercado muito bem feito

• Restos da horta não utilizados, plantas espontâneas e insetos 
passam a complementar a alimentação das galinhas 

• O esterco da galinha passa a ser adubo para a horta

• Diminui custos na produção

• Proporciona aumento da renda ao produtor
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Associativismo e 
comercialização

•Frequentar eventos que fomentam a agricultura orgânica e a 
agricultura familiar 

•Trocar sementes e manter banco 

•Encontrar locais de feira livre sem atravessadores 

•Procurar Programas como: PAA (Programa de aquisição em 
alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)

•Embalar e preparar para a comercialização

•Fazer selo e etiqueta com informações 
nutricionais

•Comercializar mudas, sementes, adubo, 
inseticidas naturais, insumo excedente, 
biofertilizantes, minhocário, produtos 
alimentícios (sal de ervas, picles, geléia)

•Formar acordos de cooperação entre as famílias

•Participar de associações que tenha interesse

A união entre famílias é capaz de fortalecer a comunidade.
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Realizadoras

Este projeto conta com recurso 
financiado pelo BNDES


