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Que tal aprender a fazer uma hortinha? 
É fácil começar!

A Embrapa Hortaliças vai dar algumas dicas 
para você aprender a cultivar em casa.
 Suje as mãos. Plante! É muito legal!

Espantalho é uma publicação da Embrapa Hortaliças, Unidade 
Descentralizada da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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Onde plantar? 
Quais materiais 

posso usar?

Você vai precisar de algumas ferramentas:

1) Potes, vasos ou garrafas pet 
de 10 cm de largura e 15 cm de 
profundidade, com furos na parte 
de baixo

2) Luvas (de jardinagem, de 
borracha ou de vinil)

3) Pá de jardinagem

4) Mudas de hortaliças e 
sementes

5) Solo

6) Regador ou mangueira com 
esguicho

7) Estacas ou suportes de 
madeira, bambu ou plástico 

8) Barbante

9) Régua ou fita de medir
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Por onde começar?
Antes de começar a plantar sua hortinha, procure o 
ambiente ideal para as suas plantinhas crescerem 

fortes e saudáveis. Nesse lugar precisa ter: 

Luz – é principalmente da luz do sol 
que as plantas retiram a energia 
para crescer. 
Sem luz, as plantas ficam amareladas! Suas 
plantinhas devem ficar no local mais iluminado 
da casa, onde bate mais sol. De 4 a 5 horas, 
pelo menos! 

Água – as plantas precisam de água. 
É pelas raízes que elas absorvem a água, 
então, o solo tem que estar sempre úmido! Use 
um regador ou uma mangueira com esguicho.

Peça ajuda a um adulto para usar 
ferramentas que podem cortar ou 
se precisar mover algo pesado.

Solo – o lugar onde as plantas se fixam 
precisa estar bem fofinho, sem pedras ou galhos, 
que podem impedir o crescimento das raízes. 
É principalmente no solo que estão a comida das 
plantas, ou seja, os nutrientes para elas 
crescerem. No solo também tem o ar que as 
raízes precisam para respirar. Quanto mais 
fofo, mais as plantas vão se desenvolver!

4

Terra 
Adubada
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Hora de colocar a mão na terra!
Ajude as plantas a obterem os 
nutrientes que precisam.

3) Remexa o solo com a 
espátula e com as mãos até 
ficar bem soltinho! Misture 
tudo.

4) Retire as pedras e 
galhos que encontrar.

5) Adube, se a terra já não 
estiver adubada. O adubo ou 
fertilizante é o alimento das 
plantas. A maioria delas 
precisa de fertilizante a cada 
poucas semanas. Leia na 
embalagem o quanto deve 
usar. 

6) Coloque o solo nos 
recipientes com furo na 
parte de baixo, para que o 
excesso de água escorra e 
não encharque as raízes! 

Antes de  plantar sua hortinha, 
coloque as luvas!

Faça sujeira, sem problema! Deixe 
o solo bem fofinho!

1) Encontre um recipiente. 

2) Escolha o melhor solo 
para suas plantas. Compre 
terra adubada ou compre 
o adubo e misture à terra 
que você tem em casa. Se 
precisar de ajuda, 
pergunte a um jardineiro 
ou ao vendedor nas lojas 
agropecuárias ou do setor 
de jardinagem do 
supermercado.
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Posso plantar qualquer hortaliça? 

Comece com as hortaliças 
que você e sua família 
gostam de comer e que 
sejam de ciclo mais curto, 
ou seja, que demoram 
menos para estarem 
prontas para a colheita, 
como a alface e os 
temperos de folhas, como 
a cebolinha e o coentro. 

Você vai se sentir mais 
animado em continuar a 
cultivar, pois logo já irá 
colher!

Planeje um tempinho por 
semana para plantar. 
Assim, nunca vai faltar 
plantinhas na sua horta. 

6

Sim! As plantinhas das quais 
comemos a folha ou o fruto são mais 

fáceis de crescerem em pequenos 
espaços. As raízes, como cenoura, e 

batata-doce, precisam de vasos 
maiores e mais espaço. 

Alface

Cebolinha

Coentro

Freepik-Jcomp

tropicalestufas

saberhortifruti
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Hora de plantar!
Você pode comprar sementes 
ou mudas prontas

Sementes (coentro, 
salsinha, cebolinha, alface, 
cenoura) 

1) No vaso que você 
preparou com o solo, faça 
pequenos buraquinhos, 
usando a ponta do dedo, na 
profundidade de mais ou 
menos 1 cm para colocar as 
sementes. Esses buraquinhos 
são como berços para suas 
plantinhas. 
Coloque 2 ou 3 sementes em 
cada bercinho.
A distância entre um bercinho 
e outro deve ser de, pelo 
menos,  5 cm (4 dedinhos), 
para as raízes terem espaço 
para crescerem. 

2) Cubra com uma camada 
bem fininha de terra. 

3) Molhe em seguida com o 
regador. As gotinhas têm 
que ser bem fininhas para 
as sementes não ficarem 
descobertas. As sementes 
podem demorar até 10 dias 
para germinar. Continue 
molhando todos os dias, que 
ela vai nascer!

*Coloque plaquinhas com o nome 
de cada plantinha para não 

esquecer qual é qual.

7Gustavo Taya
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Mudas ou sementes 
(Tomate, pimentão, pepino 
ou couve).

1) Molhe a bandeja ou saco da 
mudinha com o regador.
Retire a muda de tomate da 
bandeja ou do saquinho. 
Puxe suavemente as raízes 
para soltar. 

2) Coloque a muda no vaso 
que você preparou.

3) Aperte em volta da mudinha 
para ficar bem firme.

4) Molhe com o regador ou 
com a mangueira.

Se necessário, coloque um 
suporte de madeira, de bambu 
ou de plástico perto da muda.
Amarre a planta ao suporte 
ou à estaca com um barbante.

5) Pronto! Agora é só 
colocar a plaquinha com o 
nome da sua plantinha!

Como devo cuidar 
delas?
Molhar todos os dias é 
muito importante, 
principalmente quando elas 
ainda são pequeninas. A 
maioria das plantas precisa 
do solo úmido sempre.
 
Observe todos os dias como 
elas estão se desenvolvendo. 
Se perceber que o solo 
está seco, coloque água até 
que ela comece a sair pelos 
furinhos na parte de baixo 
do vaso. Pare em seguida 
para não encharcar demais, 
pois as raízes também 
precisam respirar. 8
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Hora de colher!
Cebolinha, salsinha e 
coentro, couve
Vá colhendo as folhas sempre 
que quiser usar! A planta vai 
continuar crescendo. 

Alface
Você pode colher toda a planta 
cortando na base perto do solo 
(30 a 40 dias). Enquanto a alface 
for novinha você pode também ir 
colhendo as folhas externas para 
colocar na sua salada. Se colher 
assim, a planta vai continuar 
crescendo! Mas não espere até ter 
flores! Pois quando isso acontece, 
as folhas ficam amargas!

Pepinos
Colha quando estiverem ainda 
verdes, mas com 15 cm a 20 cm 
de comprimento.

Tomates
Pode colher assim que os frutos 
começarem a mudar da cor verde 
para a cor vermelha e esperar que 
amadureçam na sua fruteira ou 
pode colher assim que eles 
estiverem vermelhos.

9
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Por que é importante 
comer hortaliças?

As hortaliças são fontes de nutrientes muito 
importantes para nossa saúde e nosso 

bem-estar como vitaminas, minerais e fibras. 
O consumo regular de hortaliças ajuda a 

prevenir doenças como diabetes, sobrepeso, 
obesidade, pressão alta e colesterol alto. 
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A Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura recomenda 

que, por dia, cada pessoa deve comer 400 
gramas de frutas e hortaliças.

As hortaliças deixam qualquer refeição 
mais colorida e divertida. E um prato 

colorido é sinônimo de uma dieta 
equilibrada e saudável!
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