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Apresentação 
 

Considerando-se o crescente interesse da sociedade em consumir alimentos 
frescos e saudáveis, a Embrapa Hortaliças desenvolveu o curso sobre o cultivo 
de hortas em pequenos espaços que tem como público as pessoas 
interessadas em plantar no ambiente doméstico. A iniciativa tem como 
objetivo incentivar a produção de hortaliças em pequenas áreas, 
aproveitando espaços como corredores, varandas, sacadas, quintais e janelas 
para produzir alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, para o consumo 
familiar. Cultivar hortaliças em casa pode trazer inúmeros outros benefícios 
como: maior contato com a natureza, criando a possibilidade de interação 
não só com as plantas, mas também com a família. Serão momentos de 
prazer, investimento na saúde física e emocional, prevenção do stress 
cotidiano, além de muito aprendizado. 
Dividido em quatro módulos, o curso “Horta em Pequenos Espaços” aborda 
os conhecimentos básicos que auxiliarão nas etapas de plantio, condução e 
manutenção de pequenas hortas, informando de maneira simples como você 
pode ter em sua residência uma horta linda e funcional. 
Este curso é autoinstrucional, permitindo que você siga seu próprio ritmo e 
oferecendo flexibilidade nos estudos. A seguir, apresentaremos a estrutura 
geral do curso, seus objetivos e como você será avaliado. 
 
Bons estudos! 
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Módulo Objetivos de Aprendizagem Conteúdo 

Módulo 1 -
Princípios e 
elementos 
fundamentais para 
a produção de 
hortaliças 

• Analisar a importância da
boa combinação de
fatores essenciais como
água, solo luminosidade
e nutrientes para o
sucesso da horta.

• Identificar as principais
características de cada
fator, bem como suas
condições mais propícias
para produção

• Fatores
condicionantes:
- Água
- Luz
- Solo
- Nutrientes
- Preparo do local da
horta

• Avaliação de
aprendizagem

Tempo 
sugerido para 
realização 
2 horas 

Módulo 2 -
Produção de 
hortaliças 

• Conhecer as formas e
recipientes interessantes
para a construção de um
mini-canteiro

• Identificar as condições
gerais necessárias para a
produção de hortaliças
(preparo do solo, escolha
da espécie, plantio,
irrigação)

• Tipos de hortaliças

• Recomendações
para o cultivo

• Videoaula prática

• Leituras
complementares

• Avaliação de
aprendizagem

2 horas 

Módulo 3 - 
Controle de pragas 
e doenças 

• Identificar as principais
pragas e doenças que
afetam as hortas

• Relacionar formas
baratas, naturais e
eficazes para controle de
pragas e doenças em
pequenas hortas

• Identificação e
controle de doenças
e pragas;

• Preparados caseiros
para controle de
pragas e doenças.

• Leitura
complementar

• Avaliação de
aprendizagem

4 horas 

Módulo 4 - 
Hortaliças: cores, 
nutrição e saúde 

• Reconhecer as hortaliças
como fontes abundantes
de nutrientes e fibras para
auxiliar na manutenção da
saúde

• Dieta e saúde

• A importância das
hortaliças

• Conteúdos de apoio

• Avaliação de
aprendizagem

4 horas 
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Carga horária 
12 horas

Certificação 
Será certificado o participante que realizar todas as atividades propostas 
no curso, com percentual mínimo de acerto de 70%. 

Conteudistas 

Lenita Lima Haber - Analista da Embrapa Hortaliças 
Flávia Maria Vieira Teixeira Clemente – Analista da Embrapa Hortaliças
Débora de Faria Albernaz Vieira - Analista da Embrapa Hortaliças

Equipe 
Chefe de Transferência de Tecnologia: Henrique Carvalho 
Coordenação científica e produção de conteúdo: Lenita Lima Haber e 
Flávia Vieira Teixeira Clemente, Débora de Faria Albernaz Vieira 
Design gráfico e ilustrações: Henrique Carvalho 
Colaboração: Italo Lüdke, Fernanda Nascimento, Aline Branquinho


