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Introdução

Parabéns a você que se preocupa em ter 
uma alimentação mais saudável, livre de 

agrotóxicos e consciente em produzir menos 
resíduos para o meio ambiente, aproveitando 
integralmente o potencial dos alimentos e 
utilizando materiais que geralmente são des-
cartados na natureza e que demoram tanto 
tempo para se decompor, acumulando pató-
genos e transmitindo doenças! 

Este livro surgiu a partir dos trabalhos de-
senvolvidos por um grupo de alunos do curso 
de extensão de Construção de Hortas Sus-
pensas com Materiais Recicláveis – Manejo e 
Sustentabilidade no IFG Câmpus Valparaíso 
como uma ação do NASPO- Núcleo de Pes-
quisa em Agroecologia Sustentável e Produ-
ção Orgânica.    

Durante o curso abordamos temas relacio-
nados à produção de substrato orgânico com 
os resíduos produzidos nas nossas casas, tais 
como: casca de ovos, borra de café, casca de 
frutas (com exceção de cascas de cebola, alho 
e frutas cítricas), legumes e raízes. Todos estes 
materiais in natura, sem ser cozidos, devida-
mente depositados em composteiras, contan-
do com o trabalho indispensável das minho-

cas neste processo. 
Da compostagem produzimos o substrato 

orgânico, utilizado nos recipientes para pro-
porcionar o crescimento das hortaliças, além 
disto, armazenamos o chorume obtido para a 
utilização como biofertilizantes e biodefensi-
vos. 

Estudamos as principais pragas que atin-
gem estes vegetais e apresentamos alguns 
produtos orgânicos que atuam como biode-
fensivos que você pode produzir na sua casa, 
promovendo, assim, o controle biológico des-
tes parasitas.

Abordamos no curso  a questão da irriga-
ção destes vegetais com mecanismos práticos 
e de fácil montagem, auxiliando no dia-a-dia 
das pessoas que têm tantos afazeres, promo-
vendo o uso racional da água, mantendo as 
plantas devidamente hidratadas. 

Durante este trajeto de conhecimento, 
desenvolvemos modelos de suportes para o 
cultivo destas hortaliças em pequenos espa-
ços, que permitissem um cultivo simplificado 
e eficiente em nossas casas, acompanhando o 
crescimento desses vegetais, produzindo um 
alimento mais saudável, fresco e com a redu-
ção de resíduos sólidos em casa.

Um dos temas que têm nos preocupado 
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cotidianamente é a questão dos resíduos sóli-
dos que descartamos diariamente nos nossos 
domicílios. Autoridades e organizações vêm 
desenvolvendo ações e pesquisas com o ob-
jetivo de reaproveitar os resíduos (principal-
mente derivados do petróleo, como o plásti-
co) de maneira mais consciente, dando novas 
utilidades para aqueles produtos que tanto 
nos incomodam e promovem o aumento do 
volume de resíduos nas nossas cidades, cau-
sando danos irreparáveis ao meio ambiente, 
contaminando nossos mananciais, matando 
milhares de animais que consomem estes 
produtos como alimentos. 

Neste livro, você encontrará soluções práti-
cas e fáceis de serem produzidas na sua casa 
para elaborar uma pequena horta suspensa 
orgânica, com materiais recicláveis, aprovei-
tando de forma mais integral, os resíduso or-
gânicos que normalmente descartamos no 
lixo para produzir um composto orgânico de 
excelente qualidade para o crescimento das 
suas hortaliças. Produzindo saladas frescas, 
utilizando ervas aromáticas extraídas direta-
mente da sua horta para tornar seus pratos 
mais saborosos e saudáveis.

O consumo de hortaliças orgânicas é es-
sencial, principalmente com a alta quantida-

de de agrotóxicos e produtos químicos colo-
cados nos alimentos advindos da agricultura 
convencional. A alimentação orgânica é uma 
alternativa para garantir uma vida saudável e 
sustentável. Ao plantar hortaliças orgânicas, 
você poderá reutilizar o lixo orgânico domés-
tico como adubo e terá sempre à disposição 
produtos ricos em nutrientes e realmente or-
gânicos.

Para aqueles que tem dúvidas de como fa-
zer uma horta orgânica, o processo é simples 
e fácil, podendo ser realizado tanto em am-
bientes internos como externos, inclusive em 
apartamentos, podendo compartilhar com 
amigos, incentivando o consumo de hortali-
ças livres de agrotóxicos e tantos outros resí-
duos que podem causar problemas de saúde.

Ao me dispor a organizar este material bus-
quei aproveitar minha experiência como bió-
logo há mais de 25 anos, mestrado em Ecolo-
gia, trabalhando, principalmente, com plantas 
e o papel delas nas nossas vidas, o milagre da 
natureza em tornar pequenas sementes em 
vegetais saborosos, presenteando-nos com 
frutos delicosos, sementes, folhas, caules e 
raízes que nos proporcionam explorar todo 
potencial alimentício, medicinal e ornamental 
destas verdadeiras máquinas energéticas e o 
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potencial criativo dos alunos do curso de extensão em Hortas Suspensas que foram essenciais 
para a realização deste projeto no IFG Câmpus Valparaíso. Eles me deram energia sufi ciente para 
a elaboração deste livro, sendo que eles foram construíndo cada etapa, testando as possibilida-
des, trazendo os problemas ocorridos durante o processo e as soluções encontradas,  que resol-
vemos compartilhar com você.

Durante a leitura deste livro, esperamos que gradativamente você e sua família consigam 
mudar os hábitos e perceberão quanta coisa útil desperdiçamos diariamente nas nossas casas 
que servem para produzir parte dos nossos alimentos de forma saudável, que você acompanha 
seu crescimento, percebendo como a natureza é sábia e nos presenteia com organismos tão es-
peciais. Você terá um olhar diferenciado para aqueles recipientes que normalmente você descar-
tava na sua lixeira, vendo ali um potencial vaso para o crescimento de uma determinada planta, 
sua casa fi cará muito mais viva e a preparação dos seus pratos, muito mais saborosos. 

Leiam este guia e compartilhem conosco suas experiências! Boa leitura!

Equipe de produção do livroEquipe de produção do livro
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