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Horta Caseira

Como fazer 

       uma



Ter uma horta em casa, além de ser uma forma de 
economizar, também facilita o preparo das refeições
pela diversidade de produtos, enriquecendo a mesa e
variando sabores. É aprender a cuidar de plantas, 
fazer exercício físico, ter alegria, prazer e saúde. 

Material necessário
- Enxada
- Pá reta (cortadeira)
- Rastelo (ancinho)
- Sacho (enxadinha)
- Regador ou mangueira

- Monte a horta em uma área de pouco movimento. Se 

você tiver animais, cerque-a para impedir o acesso deles. 

Escolha um lugar que receba pelo menos 4 horas diárias 

de sol e com uma fonte de água próxima. Em lugares de 

muito vento, recomenda-se usar cercas vivas que 

funcionam como barreiras.

- Limpe a área que será plantada, removendo raízes, 

pedras e tocos que impeçam o plantio e ervas daninhas 

(mato) que venham a reinfestar a área.

- Em seguida, vire a terra, usando enxada ou pá

*A terra deve estar úmida para ser arada. 

Iniciando a horta



Calagem

Para neutralizar a acidez do solo, é 

importante aplicar calcário antes do 

plantio. Caso não seja possível fazer 

uma análise química do solo do local, 

recomenda-se utilizar entre 300 e 

500 gramas por metro quadrado. Use como dosador um 

pote de margarina de 250 gramas - 

onde cabe 300 gramas de calcário. 

Espalhe sobre toda a área do canteiro 

e misture no solo a 20 centímetros de 

profundidade. 

Organize seu terreno: canteiros e covas

* Hortaliças menores como alface, almeirão, cenoura e 

beterraba precisam de canteiros com solo afofado para 

crescer.

* Hortaliças maiores como abobrinha, repolho e couve 

necessitam apenas de uma cova.

Para alinhar os canteiros, crave estacas nos quatro 

cantos e estique barbantes, seguindo estas medidas:

* Largura : 1,00 a 1,20 m
* Altura: 10 cm (terreno seco) a 20 cm (terreno com 
acúmulo de água)
* Comprimento: no máximo 10 m
* Espaço entre canteiros: 30 a 40 cm



Preparando o terreno

Umedeça a terra e construa os canteiros

Adube preferencialmente com composto 

orgânico (5kg/m²) ou com esterco 

curtido (2,5 kg/m² para esterco de aves) 

e misture bem

Use os canteiros para semeadura 

direta ou para transplantar as 

mudas, que podem ser compradas 

em viveiros ou preparadas em 

sementeiras. 

Transplante aos finais de tarde ou em dias nublados. Com 

sol quente, as mudas podem murchar e morrer.

Cubra todas as raízes com o solo.

Firme as mudas pressionando o solo ao redor delas para 

baixo.

Não cubra o broto central da muda. 



Após o plantio é fundamental regar as mudas para que se 

desenvolvam. Inicie após o transplante e continue este 

processo duas vezes ao dia até que as mudas enraizem no 

solo. 

As plantas mais desenvolvidas 

podem ser regadas uma vez 

ao dia, porém sempre nas 

horas mais frescas, nunca 

quando o sol estiver forte.

Utilize um regador com furos pequenos ou uma 

mangueira com jato de crivo fino - imitando a chuva. 

Molhe até que comece a encharcar e quando isso ocorrer 

passe para outro lugar.  Não use água contaminada!

Regando as plantas

Colheita e manutenção da horta
Cada hortaliça apresenta um ponto de colheita 

ideal. Antes do seu completo desenvolvimento 

apresentam-se macias, porém sem sabor. Se colhidas 

tarde demais, ficam fibrosas e com sabor alterado. 

Garanta que sua horta esteja sempre produzindo - 

semeie alface, escarola, nabo e rabanete a cada 

15 ou 20 dias e abobrinha, cenoura, berinjela, pepino, 

brócolis, repolho, beterraba e couve-flor a cada 20 

ou 30 dias. 

Faça a rotação de culturas nos canteiros da horta, 

alternando o plantio de hortaliças que produzem 

acima do solo (alface, espinafre) com o plantio 

daquelas que produzem abaixo do solo (cenoura, 

beterraba). 
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