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MATERIAL DE ESTUDO 

OLERICULTURA: 

O termo Olericultura é derivado do latim olus hortaliça e colere cultivar e, portanto, é 

utilizado para designar o cultivo de certas plantas de consistência herbácea, geralmente 

de ciclo curto e tratos culturais intensivos, cujas partes comestíveis são diretamente 

utilizadas na alimentação humana, sem exigir industrialização prévia. As hortaliças 

também são denominadas por cultura olerácea e são popularmente conhecidas como 

verduras e legumes. A olericultura não é sinônimo de horticultura, sendo este último 

mais abrangente, referindo-se à produção de uma grande diversidade de culturas 

comestíveis ou ornamentais, como a fruticultura cultura de fruteiras variadas a cultura 

de cogumelos comestíveis a jardinocultura produção de plantas ornamentais, o cultivo 

de plantas bulbosas como a tulipa, o cultivo de plantas medicinais, o cultivo de plantas 

condimentares e a produção de mudas diversas viveiricultura. Segundo a Sociedade 

Brasileira de Olericultura do Brasil, além das verduras e legumes por nós conhecidos, 

devem ser incluídas entre as culturas oleráceas, a melancia, o melão, o morango, a 

batata-doce, a batatinha, o inhame, a mandioquinha-salsa, entre outras. O conceito 

técnico-científico de Horticultura tem, naturalmente, evoluído, com redefinição dos 

agrupamentos de culturas. O termo Horticultura é utilizado por a  Associação 

Portuguesa de Horticultura em sentido lato, em consonância com a sua utilização, nos 

círculos técnicos científicos, internacionais para designar a cultura de hortaliças, de 

fruteiras incluindo a vinha, de plantas aromáticas e medicinais e de todas as plantas 

ornamentais. Assim sendo, a palavra tem necessariamente de ser adjetivada para se 

referir apenas às hortaliças. A expressão Horticultura Herbácea Alimentar surge como 

uma possibilidade. A caricata expressão horticultura em sentido restrito é outra. A 

alternativa é Olericultura etimologicamente a palavra olericultura significa cultura de 

hortaliças. Mas será olericultura um termo apropriado para designar a disciplina que tem

por objeto as hortaliças Olericultura é o termo atualmente utilizado pela Associação 

Portuguesa de Horticultura para designar uma vicepresidência, é nome de disciplina em 

diversas instituições portuguesas de ensino superior, dá nome à Sociedade técnico-

científica brasileira que se ocupa do mesmo objeto. 



 

HIDROPONIA 1.1 

Hidroponia ( do grego: água + trabalho) é o nome dado a um sistema de cultivo de 

plantas caracterizado por não precisar de terra (solo).As raizes das plantas ficam dentro 

da água. Soluções fertilizantes são adicionadas à água para alimentar as plantas.

 Hoje em dia é possível encontrar muitos produtos hidropônicos nos supermercados. Os 

produtores encontraram na hidroponia muitas vantagens: ocupa um espaço reduzido e 

tem o clima da estufa controlado permitindo produzir o ano todo. 

As plantas são cultivadas em estufa, sem necessidade do uso do solo. O que aumenta a 

produção, e a qualidade dos produtos, visto que os nutrientes são balanceados e 

controlados. Diminui a quantidade de água utilizada, por possuir um sistema fechado, e 

também reduz o uso de agrotóxicos, por ser dentro de estufa, o que diminui o ataque de 

predadores e as intempéries do tempo, não havendo poluição do solo. Além de utilizar 

um espaço muito menor do que a agricultura tradicional. 

Claro que este aumento de produtividade depende da energia elétrica ou de algum 

sistema similar. Mas se torna uma alternativa onde o solo não mais comporta a 

plantação. Apesar de ainda ter um custo um pouco mais elevado. 

A hidroponia hoje é mais difundida em países como a Holanda, Alemanha, Itália, 

Espanha, Suécia, Japão, Austrália, Estados Unidos, México e áreas vizinhas da América

Central. 

No Brasil, esta técnica ainda não é muito difundida, sendo mais utilizada perto dos 

grandes centros urbanos onde as terras agricultáveis são mais escassas e caras. Sendo a 

região sudeste a campeã de produção hidropônica no Brasil. 

 



HIDROPONIA 1.2 

 A hidroponia é um sistema de cultivo, dentro ou fora de estufas, onde as plantas não 

crescem fixadas no solo. Os nutrientes que a planta precisa para seu desenvolvimento e 

produção são fornecidos somente por água.

Mas como? 

As plantas são colocadas em canais ou recipientes por onde circula uma solução 

nutritiva, que é composta de água pura e de nutrientes dissolvidos de forma balanceada, 

de acordo com a necessidade de cada espécie vegetal. Esses canais ou recipientes 

podem ou não ter algum meio de sustentação para as plantas, como pedrinhas ou areia. 

A solução nutritiva tem um controle rigoroso para manter suas características, 

periodicamente é feito um monitoramento do pH e da concentração de nutrientes, assim 

as plantas crescem sob as melhores condições possíveis.

Quais plantas já são cultivadas pela hidroponia?

 A alface é a mais cultivada, mas pode-se encontrar: brócoli, feijão-vagem, repolho, 

couve, salsa, melão, agrião, pepino, beringela, pimentão, tomate, arroz, morango, 

forrageiras para alimentação animal, mudas de árvores, plantas ornamentais, entre 

outras espécies. 

Quais as vantagens para o consumidor?

 Já que o cultivo é feito longe do solo, as plantas não tem contaminantes desse meio, 

como bactérias, fungos, lesmas, insetos e vermes. As plantas são mais saudáveis, pois 

cresceram em um ambiente controlado procurando atender as exigências da cultura. 

Todo produto hidropônico é vendido embalado, não entrando em contato direto com 

mãos, caixas, caminhões, etc. Devido ao cultivo em ambiente fechado, o ataque de 

pragas e doenças é quase inexistente, diminuído ou anulando a aplicação de defensivos. 

Pela embalagem você pode identificar: marca, cidade da produção, nome do produtor ou



responsável técnico, características do produto e telefone de contato. Os vegetais 

hidropônicos duram mais na geladeira. A única possível desvantagem pode ser o preço: 

maior em alguns poucos centavos.

 Quais as vantagens para o produtor? 

O trabalho é mais leve e mais limpo. Não precisa realizar operações como: aração, 

gradeação, coveamento, capina. Não há preocupação com rotação de culturas. A 

produtividade e uniformidade da cultura é maior. Maior qualidade e aceitação do 

produto. Sem desperdício de água e nutrientes. Redução de pulverizações. Pode ser 

realizada em qualquer local, mesmo onde o solo é ruim para a agricultura.   

Tem desvantagens? 

Tem sim: Os custos iniciais são elevados. Necessidade de prevenção contra falta de 

energia elétrica. Exige conhecimentos técnicos e de fisiologia vegetal. Uma planta 

doente pode contaminar toda a produção. Rotinas regulares e periódicas de trabalho. 



Sistema de Cultivo Mandala

Mandala é uma palavra de origem sânscrita que significa círculo e, universalmente, 

representa a harmonia e a integração. Pegando carona nessa definição, o sistema 

mandala possui estrutura circular de plantio e visa diversificar a atividade agrícola. 

Cada seguimento, nove círculos em média, ajuda o outro a sobreviver.

Além de ser fonte de alimento para as famílias, esse sistema contribui para aumentar a 

renda dos moradores de áreas rurais de pequeno porte e estimula a produtividade em 

grupo entre os agricultores.

Baseado no conceito de agricultura sustentável, esse sistema funciona da seguinte 

maneira:

• No centro do sistema agrícola mandala é construído um reservatório de água com 

formato circular, com capacidade média de 30 mil litros. Ele serve para irrigar a 

plantação e também é destinado para a criação de peixes e aves. Além disso, o esterco 

dos animais pode servir de adubo e a água é distribuída com a ajuda de uma bomba 

elétrica.

• Em seguida, vêm os três primeiros anéis, os chamados Círculos de Melhoria da 

Qualidade de Vida Ambiental. Eles são destinados para o cultivo de hortaliças e plantas 

medicinais.

• Os círculos seguintes, chamados de Círculos da Produtividade Econômica, são 

reservados para o plantio de milho, feijão, abóbora e frutíferas, por exemplo.

• O Círculo do Equilíbrio Ambiental, o último da mandala agrícola, serve para construir 

cercas vivas e quebra-ventos. Assim, ajudará a melhorar a produtividade e também 

servirá de alimento para os animais.



O controle de pragas da plantação pode ser feito com a ajuda de galinhas que, soltas no 

meio do canteiro, podem se alimentar de insetos.

O custo de implantação do sistema de mandala agrícola é de aproximadamente R$ 4 mil

e pode ser construído em espaços reduzidos. Entretanto, antes de iniciar o processo, é 

importante avaliar as condições do solo para identificar quais são as necessidades do 

agricultor e quais plantas e hortaliças são melhores para cultivar na região.
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