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INTRODUÇÃO
O objetivo deste projeto é permitir que as pessoas com deficiência intelectual desenvolvam as suas
competências e capacidades, através de programas individuais ou em grupo, com o objetivo de
melhorar as competências laborais dos formandos, contribuir para a sua integração social e
profissional e reforçar a igualdade e a participação nos diversos contextos de inserção. Estas
atividades incluem, entre outras, a orientação no espaço e no tempo, consultoria, monitorização e
práticas de trabalho em empresas para mulheres e homens com deficiências intelectuais. Estes
processos são analisados e obtidos através da metodologia de Emprego Apoiado, que contribui para
a adaptação social e laboral dos trabalhadores com deficiências intelectuais na procura ativa de
emprego, em condições idênticas às aplicáveis aos restantes trabalhadores.
Os formadores do programa têm um papel fundamental na concretização deste objetivo, contudo,
requer-se que estes tenham competências profissionais específicas, baseadas em conhecimentos
pedagógicos e metodológicos, bem como princípios e posturas pessoais e profissionais. O trabalho
de um formador resume-se na tarefa complexa e simultaneamente desafiante de ajudar os
participantes do programa a desenvolver ao máximo as suas potencialidades a nível pessoal, social,
mental, profissional e emocional, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento das
competências transversais da vida.
O objetivo da EQUALvet é fornecer orientações sobre os tópicos acima mencionados, através do
desenvolvimento de um conjunto de manuais para formadores de Ensino e Formação Profissionais
(EFP), destinados a pessoas com deficiências intelectuais. Estes manuais fornecerão uma
metodologia de formação e as ferramentas para a implementação de formação profissional de
ajudante de cozinha, ajudante de jardineiro e auxiliar de limpeza. Além disso, estes manuais são
acompanhados por um procedimento de avaliação intuitivo para pessoas com deficiências
intelectuais, cujo objetivo é o de validar as suas competências profissionais.
Os manuais estão disponíveis no site da EQUALvet: equalvet.eu.
A EQUALvet resulta da cooperação entre os parceiros do consórcio e com o apoio da Comissão
Europeia.
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CONSÓRCIO
O consórcio é constituído pelos seguintes parceiros:

Organização

Sítio / Email

Margarita VTC

www.eeamargarita.gr

(Greece)

research.development@eeamargarita.gr

Fundació Ramon

https://grupfrn.cat/en

Noguera

comunicacio@grupfrn.cat

ARCIL - Associação
para a Recuperação

arcil.org.pt/

de Cidadãos
Inadaptados da

arcil@arcil.org

Lousã

Group of Research on

www.udg.edu/en/grupsrecerca/diversitat/qui-som

Diversity – University
of Girona

judit.fullana@udg.edu

www.tuv-nord.com/gr/el/home/
Tüv Hellas (Tüv Nord)
vvoudouris@tuv-nord.com

www.easpd.eu/
EASPD
zoe.lardou@easpd.eu
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PARTE 1 Formação Teórica e Metodologia Educativa
Prática de Formação em Sessões de Grupo
Participantes
Os formandos deste programa são pessoas com deficiência intelectual moderada ou leve, ansiosas
pela sua recapacitação profissional e pela sua participação na sociedade.
Os grupos de trabalho são sempre diferentes e, ao longo do programa, temos de trabalhar num padrão
tendo em conta as necessidades de cada um dos grupos com quem vamos trabalhar. O material
educativo e a metodologia devem ser adaptados ao grupo e às suas particularidades.
O conceito de deficiência intelectual refere-se a uma deficiência caracterizada por limitações
significativas na função mental e no comportamento adaptativo, expressa em competências
conceptuais, adaptativas, sociais e práticas. Esta incapacidade ocorre antes dos 18 anos. As
competências adaptativas incluem as competências necessárias para que o formando cuide de si
mesmo e se desenvolva no dia-a-dia.
Através da educação, procura-se o desenvolvimento nos seguintes domínios:
•

Comunicação

•

Cuidados pessoais

•

Vida em casa

•

Competências sociais

•

Participação Comunitária

•

Auto-orientação

•

Saúde e segurança

•

Competências académicas e funcionais

•

Recreação

•

Trabalho
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Antes da sessão
A preparação detalhada das atividades e dos materiais são essenciais para o início de cada sessão de
formação. A dinâmica de cada sessão deve obedecer a um objetivo e refletir o papel que o formador
e os participantes têm no processo de ensino-aprendizagem.

No início da sessão de grupo
É importante que o formador inicie a formação com calma e tranquilidade, pois isso ajudará o grupo a
colaborar.
Recomenda-se iniciar a sessão com procedimentos e estratégias sistemáticas conhecidas pelos
formandos, por forma a facilitar-lhes a preparação para o trabalho e a ligação com o mesmo. No início
da sessão, o tempo deve ser dedicado a rever o que aconteceu nas sessões anteriores e a informar
sobre o que vai acontecer na presente sessão. O formador deve explicar o que vai fazer, porquê e como
quer fazê-lo.

Durante a sessão de grupo
O planeamento da sessão deve ser tido em consideração, mas sempre com a flexibilidade necessária
a qualquer circunstância que surja e que favoreça a aprendizagem.
A unidade de trabalho deve incluir estratégias que facilitem a compreensão e promovam a motivação,
destacando os pontos mais importantes e distinguindo-os dos secundários. Recomenda-se criar
ligações ao conteúdo das sessões anteriores.
O formador deve ser claro na transmissão da informação e, por forma a estimular os formandos para
a aprendizagem, deve facultar exemplos próximos da sua realidade e que sejam adequados aos
conteúdos e objetivos da sessão.
É importante mostrar compreensão, interesse e preocupação pelas condições emocionais, sociais e
físicas de todos os formandos.
Devem ser dadas instruções claras para que todos os formandos executem as tarefas corretamente. A
compreensão entre o grupo deve ser constantemente testada, utilizando diferentes técnicas para
diagnosticar e medir as necessidades, dificuldades e progressos de todos os participantes. Ao dar
instruções a um grupo, deve-se assegurar que todos os formandos ouvem corretamente, sem
levantarem a voz. Assim, a importância de manter um nível sonoro adequado e que não interfira com
o trabalho deve ser entendida pelos formandos.
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Reconhecer as diferenças entre os formandos é essencial na prática educativa, uma vez que nem todos
aprendem da mesma forma. Por conseguinte, a metodologia deve ter em conta as diferentes
características de aprendizagem e o ritmo de cada formando. É necessário utilizar diferentes modelos
e estratégias de formação, utilizando uma variedade de recursos e materiais. É importante propor uma
variedade de experiências pedagógicas para promover a aprendizagem ativa e utilizar diferentes tipos
de estratégias intelectuais que abordam a diversidade de formas e ritmos de aprendizagem. É urgente
incluir a utilização das tecnologias da comunicação no ambiente educativo, de modo a que os
formandos possam desenvolver, por um lado, a competência digital, por outro, utilizar a competência
digital como meio de aprendizagem e de construção do conhecimento.
É importante manter uma atitude aberta e positiva no que respeita à relação de aprendizagem. O
tratamento dos formandos deve basear-se no respeito mútuo e na confiança, dentro dos padrões
estabelecidos de coexistência. A comunicação não se limita à fala. Quase 2/3 da comunicação entre
pessoas é comunicação não verbal e é feita através de gestos, expressões e linguagem corporal. Seria
aconselhável que o instrutor estivesse vigilante para detetar o stress nos formandos. Doença,
comportamento compulsivo, humor e ansiedade podem ser sinal de stress, o que pode dificultar a
aprendizagem e levar a problemas comportamentais.
Além disso, devem ser desenvolvidas estratégias para incentivar a coexistência positiva e um clima de
aprendizagem adequado dentro e fora do grupo. As questões de coexistência precisam de ser
adequadamente abordadas e é importante que o formador se envolva em programas ou atividades
para os apoiar. É muito provável que em algum momento do programa surjam vários conflitos na sala
de aula. O conflito é inerente à coexistência, um elemento comum e inevitável em todos os grupos. É
por isso que é impossível evitar conflitos. Em vez disso, é necessário conceber sistemas de análise que
os tornem mais um instrumento de aprendizagem e que sirvam para regular a coexistência diária. As
situações de conflito devem, portanto, ser utilizadas como uma oportunidade de aprendizagem focada
na reabilitação destes comportamentos.

Fim da sessão de grupo
No final da sessão é importante que o formador tome notas e realize um relatório final. Este deve
incluir a participação e rever o que os formandos aprenderam durante a sessão, o que lhes dificultou
a aprendizagem e o que facilitou a mesma, fornecendo-lhes ferramentas para pensarem como o
fizeram. Por fim, os formandos poderão ser reforçados pelo bom trabalho realizado, o que os
encorajará para as aprendizagens futuras, facultando-lhes as instruções necessárias para a próxima
sessão.
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Metodologia e Recursos
Cada processo de ensino-aprendizagem ocorre num contexto específico e inclui uma metodologia.
Estas estratégias metodológicas devem ser adaptadas às características dos formandos, ao seu nível
de competência e às variáveis sociais, culturais, etc. A inclusão de competências significa que, embora
uma grande variedade de metodologias seja adequada em função dos diferentes tempos de
aprendizagem, as metodologias ativas, que promovem uma maior participação e envolvimento dos
formandos, conduzem a uma aprendizagem significativa. A metodologia desenvolvida deve incentivar
a participação de todas as pessoas quanto à motivação, confiança e iniciativa. A metodologia de base
deve ser:
⎯ Flexível, adaptada às necessidades e interesses do contexto em que se desenvolve.
⎯ Aberta, que permite a interação, pois é um processo que enriquece todos os participantes.
⎯ Dinâmica, que permite a participação equilibrada de todos.
⎯ Trabalhar em grupo, para partilhar os tópicos discutidos, a reflexão e a troca de pontos de vista
e o trabalho individual para cumprir as tarefas.
⎯ Teórica e prática, a teoria é importante, mas também a aplicação dos novos conhecimentos.
⎯ Atividades que apoiam esta metodologia:
⎯ Role play
⎯ Dinâmicas de grupo
É importante criar dinâmicas de trabalho baseadas em grupos heterogéneos onde a motivação e o
diálogo construtivo são reforçados.
⎯ Brainstorming
⎯ Apoio ao trabalho e orientação individual
⎯ Repetição – prática
⎯ Apoio com material audiovisual
⎯ Organização de debates e atividades de trabalho conjunto
⎯ Observação direta/indireta
⎯ Instruções metodológicas
⎯ Aulas interativas
A aprendizagem adquirida passivamente, baseada na escuta ou na observação, não se integra ao longo
do tempo e é muitas vezes ineficaz na aprendizagem e no desenvolvimento de competências. As aulas
interativas recaem sobre os formandos e o formador torna-se o guia.
⎯ Prioridade de comunicação e aprendizagem em grupo
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O trabalho em equipa é essencial para criar um ambiente de aprendizagem que permita aos
formandos discutir conceitos, colaborar, abordar os seus casos e partilhar informações.

Diretrizes Metodológicas
A escolha metodológica está relacionada com os objetivos que devem ser alcançados. É importante
escolher aqueles que efetivamente desenvolvem competências, tanto disciplinares como
interdisciplinares, que se adaptem à diversidade dos formandos, que motivam a aprendizagem, que
abordam situações reais e significativas, que promovem a participação ativa e incentivam a sua
utilização integrada. Ferramentas metodológicas e diversas fontes de informação, fomentam a
avaliação e promovem a autonomia e a inclusão. O "manual de formadores para a educação inclusiva"
da EQUALvet fornece uma descrição das diferentes técnicas a utilizar durante as sessões de formação
e visam as necessidades educativas de pessoas com deficiência intelectual.

Recursos Pedagógicos
Um recurso educativo é qualquer material que tenha sido desenvolvido de forma a facilitar o trabalho
ao formador. O material educativo criado no âmbito da formação é apresentado sob a forma de "texto
para todos", de forma a motivar para a aprendizagem e para o conhecimento. O formador, no entanto,
pode utilizar o material e a dinâmica que considere mais apropriado para o grupo.
Os recursos pedagógicos são um guia para a aprendizagem, pois ajudam-nos a organizar a informação
que queremos transmitir e para que cada formando possa praticar e desenvolver as suas
competências, pois estimulam a motivação, despertando interesse. Desta forma, permitem-nos avaliar
o conhecimento dos formandos a todo o momento e proporcionam o ambiente adequado para
promover as suas expressões. Para isso, deve ser usada uma grande variedade de recursos
pedagógicos, para facilitar o conteúdo do programa a partir de diferentes perspetivas, favorecendo o
uso de diferentes estratégias intelectuais adaptadas às diferentes formas de aprendizagem dos
formandos. Os recursos online oferecem um grande potencial, no entanto, a fonte deve ser sempre
verificada quanto à fiabilidade e qualidade.

Avaliação
A avaliação, tanto dos formandos como do próprio programa educativo, é uma parte essencial do
processo de aprendizagem. O principal objetivo da avaliação é recolher informações sobre as
realizações e dificuldades de cada formando (e grupo) no seu processo de aprendizagem, de forma a
12

avaliar o grau de concretização dos objetivos e ajudá-los a progredir e, se necessário, o processo de
aprendizagem deve ser reorientado. Deve ser esclarecido, desde o início, que a avaliação visa o melhor
desenvolvimento possível das competências do formando e a realização dos objetivos de
aprendizagem necessários.
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CURRÍCULO DAS OFICINAS EFP DE COMPETÊNCIAS DE JARDINAGEM
Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U1: O Clima
L1: Temperatura
- Os formandos deverão compreender o conceito de temperatura
- Deverão entender algumas das temperaturas mais relevantes (ex: a que
temperatura é que a água congela, a temperatura máxima que o ser humano
suporta, a temperatura a que a água ferve, a temperatura normal do corpo
humano
- Deverão entender como a temperatura é distribuída ao longo do ano e ao
longo de um dia
- Relacionar as temperaturas extremas com as medidas de segurança
específicas das atividades agrícolas
- Observar simulação de uma situação de trabalho
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 1.1)
- Ler a indicação do termómetro em tempo real
- Tarefa com mapa de temperatura.
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor
- Mesa e cadeira de formação
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U1: O Clima
L2: Precipitação
- Os formandos deverão entender como funciona o ciclo hidrológico
- Deverão entender a diferença entre chuva ligeira, chuvas fortes, queda de
neve e queda de granizo
- Relacionar a extrema precipitação com as medidas de segurança específicas
das atividades agrícolas
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais.
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla.
- Testes objetivos.
- Folhetos de fácil leitura (Lição 1.2)
- Vídeos sobre o ciclo hidrológico
- Experiência com uma panela e água a ferver (para entender o ciclo
hidrológico)
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U1: O Clima
L3: Vento
- Os formandos deverão conhecer as características básicas do vento:
velocidade e direção do vento
- Compreender qual a velocidade do vento que poderá tornar-se perigosa para
a segurança das pessoas
- Compreender a que velocidade de vento são proibidas algumas tarefas
agrícolas
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais.
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla.
- Testes objetivos.
- Folhetos de fácil leitura (Lição 1.3)
- Vídeos sobre velocidades de vento extremas e as suas consequências
− Experiência com ventoinha e bússola (para entender a direção do vento)
− Tarefa com mapa meteorológico
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
1,5 horas
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Unidade e Lição
Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U2: Estações & Tempo
L1: As Quatro Estações
- Os formandos deverão orientar-se no tempo e relacionar as 4 estações
com as atividades agrícolas
- Relacionar cada estação com o clima do país, e entender o que acontece com
as plantas (ex: floração)
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais.
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla.
- Testes objetivos.
- Folhetos de fácil leitura (Lição 2.1)
- Tarefa de fazer corresponder os meses às estações
- Tarefa de fazer corresponder as datas às estações
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas

17

Unidade e Lição
Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U2: Estações & Tempo
L2: O Tempo
- Os formandos deverão ler as horas num relógio analógico e digital
- Deverão compreender o fluxo temporal (minuto, hora, dia, mês, ano)
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais.
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla.
- Testes objetivos.
- Folhetos de fácil leitura (Lição 2.2)
- Tarefa de identificar as horas no relógio analógico e digital, entre as 12-16.00
(hora a que as atividades de exterior são proibidas durante o verão)
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas

18

Unidade e Lição
Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U3: A Água e o Solo
L1: Água
- Os formandos deverão compreender a importância da água para as plantas
- Aprender os diferentes métodos de rega
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências.
- Testes orais.
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla.
- Testes objetivos.
- Folhetos de fácil leitura (Lição 3.1).
- Rega no campo.
- Vídeo sobre o desenvolvimento de uma planta à medida que é regada
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
1,5 horas
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Unidade e Lição
Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U3: A Água e o Solo
L2: Solo
- Os formandos deverão compreender a importância do solo para as plantas
- Aprender os processos de formação do solo
- Aprender sobre como podemos melhorar a qualidade do solo, os
corretoresde solo mais comuns e as suas características
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências.
- Testes orais.
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla.
- Testes objetivos.
- Folhetos de fácil leitura (Lição 3.2)
- Observação do solo in vivo (minhocas e outros organismos); fazer uma
comparação dos vários corretores de solo
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
1,5 horas

20

Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U4: Plantas
L1: As Partes das Plantas
- Os formandos deverão conhecer as partes das plantas
- Os formandos deverão conseguir dar instruções sobre as partes das plantas
(ex: arrancar a raiz)
- Relacionar algumas funções básicas das plantas com as partes das plantas
(a ser mencionado na unidade seguintes)
- Observar simulação de uma situação de trabalho
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 4.1)
- Apresentação PowerPoint
- Observação das partes das plantas in vivo (várias categorias de plantas)
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
1,5 horas

21

Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U4: Plantas
L2: As Funções das Plantas
- Os formandos deverão conhecer as partes das plantas
- Os formandos deverão conseguir dar instruções sobre as partes das plantas
(exº arrancar a raiz)
- Relacionar algumas funções básicas das plantas com as partes das plantas
(a ser mencionado na unidade seguinte)
- Observar simulação de uma situação de trabalho
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 4.1)
- Apresentação PowerPoint
- Observação das partes das plantas in vivo (várias categorias de plantas)
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 4.2)
- Apresentação PowerPoint
- Vídeo
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
1 hora
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Unidade e Lição
Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U4: Plantas
L3: O Ciclo Biológico das Plantas
- Os formandos deverão compreender o ciclo biológico das plantas
- Relacionar o ciclo biológico com a necessidade da rega, dos nutrientes, da
iluminação, etc.
- Observar simulação de uma situação de trabalho
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 4.3)
- Tarefa de relacionar as estações/meses do ano com o ciclo biológico da
plantação de tomate
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

U4: Plantas
L4: As Categorias Básicas das Plantas
- Os formandos deverão entender a diferença entre plantas
ornamentais eplantas úteis
- Compreender a diferença entre árvore, arbusto e erva
- Compreender a diferença entre plantas anuais e plantas perenes
- Compreender a diferença entre plantas decíduas e plantas
perenes
- Conhecer pelo menos uma planta de cada categoria

Recursos

Equipamentos

Duração

- Observar simulação de uma situação de trabalho
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 4.4)
- Observação de plantas in vivo, no terreno, e identificar a sua categoria
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas

24

Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U5: Ferramentas e Máquinas de Jardinagem
L1: As Ferramentas e Máquinas Básicas de Jardinagem
- Os formandos deverão conhecer as ferramentas-máquinas básicas
e a sua utilidade
- Deverão conseguir identificar as ferramentas-máquinas quando
necessário
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 5.1)
- Apresentação de máquinas no terreno
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U5: Ferramentas e Máquinas de Jardinagem
L2: Medidas de Segurança para a Utilização de Ferramentas e
Máquinas de Jardinagem
- Os formandos deverão compreender muito bem as medidas de
segurança durante a utilização de ferramentas e máquinas
- Deverão saber como atuar em caso de mau funcionamento da
máquina/ferramenta ou caso haja ferimentos
- Observar simulação de uma situação de trabalho
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 5.2)
- Apresentação de várias situações de risco no terreno
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U6: Atividades Agrícolas
L1: Mistura de Solo – Enchimento das Sementeiras - Semear
- Os formandos deverão saber fazer uma mistura de solo
- Aprender a encher os casos e as sementeiras com a mistura de
solo, saber semear com a quantidade correta de sementes e a
profundidade ideal (nos vasos ou nas sementeiras)
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências.
- Testes orais.
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla.
- Testes objetivos.
- Folhetos de fácil leitura (Lição 6.1).
- Apresentação no terreno.
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U6: Atividades Agrícolas
L2: Nivelar o Terreno – Cobertura Morta – Plantar as Mudas- Transplantar
- Os formandos deverão saber nivelar o terreno e saber por que
razão essa atividade deve ser realizada
- Aprender a fazer vários tipos de coberturas mortas para
eliminar ervas daninhas
- Aprender o procedimento de plantação das mudas no solo & a
transplantá-las para outro vaso
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 6.2)
- Apresentação no terreno.
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U6: Atividades Agrícolas
L3: Mondar - Lavrar
- Os formandos deverão saber a importância da eliminação de
ervas daninhas (para plantas mais saudáveis) e o procedimento
correto (desenraizar- mondar)
- Aprender as diferentes formas de mondar (à mão, lavrar com
ferramentas ou máquinas)
- Compreender as razões pelas quais devemos lavrar o solo
- Aprender todas as formas de lavrar
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 6.3)
- Apresentação no terreno
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição
Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U6: Atividades Agrícolas
L4: Rega
- Os formandos deverão entender a importância da rega
- Aprender qual é a melhor altura para se regar a planta (o que é que indica
que a planta precisa de ser regada)
- Aprender todos os métodos de rega
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 6.4)
- Apresentação no terreno
- Observação no terreno de plantas que necessitam de água
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U6: Atividades Agrícolas
L5: Fertilização & Proteção das Plantas
- Os formandos deverão compreender a razão pela qual fertilizamos o solo
- Aprender os diferentes meios de fertilização
- Compreender a razão pela qual aplicamos pesticidas
- Aprender sobre os cuidados a ter durante a aplicação de fertilizante ou
pesticida (conhecer todos os riscos)
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 6.5)
- Apresentação no terreno
- Apresentação PowerPoint sobre como lidar com a poluição do ambiente
quando se utilizam grandes quantidades de agroquímicos
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U6: Atividades Agrícolas
L6: Poda e Descarte dos Ramos Podados, Folhas e Lixo
- Os formandos deverão saber a importância da poda e as diferentes formas
de podar
- Aprender as formas de cortar a relva
- Aprender o procedimento de descarte dos ramos cortados, das folhas e
lixo.
− Observar simulação de uma situação de trabalho.
− Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
− Testes de competências
− Testes orais
− Testes Práticos e de Escolha Múltipla
− Testes objetivos
− Folhetos de fácil leitura (Lição 6.6)
− Apresentação no terreno
− Vídeos sobre as diferentes plantas e a colheita dos diferentes elementos
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição
Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U6: Atividades Agrícolas
L7: Colheita
- Os formandos deverão compreender a razão pela qual fazemos a colheita,
qual o momento certo e as ferramentas que utilizamos
- Aprender que, de acordo com a planta, há diferentes elementos a colher
(ex: Folhas, flores, frutos, etc.).
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 6.7)
- Apresentação no terreno
- Vídeos sobre as diferentes plantas e a colheita dos diferentes elementos
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U6: Atividades Agrícolas
L8: Limpeza e Armazenamento das Ferramentas
- Compreender a necessidade de armazenar as ferramentas ordenadamente
e em local adequado
- Compreender a importância da desinfeção após a utilização das
ferramentas em plantas doentes
- Compreender a necessidade de se realizar um serviço regular
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 6.8)
- Apresentação no terreno
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U6: Atividades Agrícolas
L9: Sequência da Atividade Agrícola
- Os formandos deverão compreender qual é a sequência de cultivo para a
sementeira e produção de mudas
- Compreender qual é a sequência de cultivo, desde a
plantação das mudasaté à colheita
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 6.9)
- Apresentação PowerPoint
- Apresentação das atividades no terreno
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição
Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U7: Técnicas de Propagação de Plantas
L1: Técnicas de Propagação Assexuada (& Sexuada) de Plantas
- Os formandos deverão compreender a diferença entre
propagação sexuada (semear) e assexuada
- Aprender as diferentes técnicas de propagação assexuada
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 7)
- Apresentação no terreno
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
3 horas
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Unidade e Lição
Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U8: Proteção das Plantas
L1: Doenças Infeciosas
- Os formandos deverão compreender a diferença entre
doenças infeciosas e não não-infeciosas
- Distinguir as doenças por bactérias/fungos/vírus e separá-las
por pragas
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 8.1)
- Apresentação PowerPoint
- Apresentação no terreno de plantas que sofrem de doenças transmissíveis
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

U8: Proteção das Plantas
L2: Doenças Não-infeciosas
- Os formandos deverão compreender em que circunstâncias
físicas as plantas poderão estar afetadas
- Aprender sobre o que poderão fazer para tornar a planta
mais saudável, em caso de doença não transmissível
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 8.2)
- Apresentação PowerPoint
- Apresentação no terreno de plantas que sofrem de doenças não
transmissíveis
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

U9: Medidas de Segurança
L1: Introdução
- Os formandos deverão compreender em que circunstâncias
físicas as plantas poderão estar afetadas
- Aprender sobre o que poderão fazer para tornar a planta
mais saudável, em caso de doença não transmissível

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

- Os formandos deverão compreender a importância de
trabalharem comcalma
- Deverão compreender o risco envolvido numa tarefa e atribuir a
atividadeao supervisor
- Usar um vestuário adequado e ter os equipamentos corretos, de acordo
com a tarefa/atividade
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 9.1)
- Apresentação no terreno
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
2 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

Recursos

Equipamentos

Duração

L9: Medidas de Segurança
U2: Segurança no Ambiente de Trabalho
- Os formandos deverão compreender e seguir as medidas de segurança
durante a utilização de ferramentas e máquinas
- Os formandos deverão compreender e seguir as medidas de
segurançarelativas à sua saúde e segurança
- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 9.2)
- Apresentações no terreno
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
4 horas
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Unidade e Lição

Objetivos
Educativos

L9: Medidas de Segurança
U3: Segurança e Saúde
- Os formandos deverão saber o que fazer em condições climatéricas
extremas
- Compreender o que devem fazer se não se sentirem bem
- Compreender o que devem fazer se ficarem feridos

Recursos

Equipamentos

Duração

- Observar simulação de uma situação de trabalho.
- Prova de competência profissional com base em situações de avaliação
profissional.
- Testes de competências
- Testes orais
- Testes Práticos e de Escolha Múltipla
- Testes objetivos
- Folhetos de fácil leitura (Lição 9.3)
- Apresentação no terreno
Equipamentos audiovisuais:
- Material de sala de aula
- Computadores instalados e ligados à Internet, à rede e ao projetor.
- Mesa e cadeira de formação.
- Mesas e cadeiras para os formandos
3 horas
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PARTE 2 Terminologia e Técnicas Básicas de Limpeza
UNIDADE 1 O Clima
O clima define-se como uma condição meteorológica média de uma região. O clima é determinante
para a fauna e flora dessa região. O tempo é o estado da atmosfera de uma região num determinado
momento, e a sua evolução, desde o início até ao fim dessa condição atmosférica. O tempo representa
o estado da atmosfera em constante mudança, no que diz respeito às alterações da temperatura,
humidade e do movimento do ar.
O principal requisito para a escolha de uma colheita num determinado local tem a ver com as
condições climatéricas. Estas podem determinar algumas espécies de plantas (exº almécega de Quios
= Pistacia lentiscus) ou podem conferir características ideais ao cultivo (exº açafrão de Kozani).
De forma geral, os elementos climatéricos que mais despertam o interesse dos agricultores são a
temperatura, o vento e a humidade. Todos estes elementos dependem de um conjunto de fatores,
tais como:
⎯ Fatores astronómicos (exº a distância entre o sol e a terra ou a elevação do sol acima do horizonte)
⎯ Latitude (latitude & longitude, altitude absoluta, topografia)
⎯ Fatores geométricos (orientação e inclinação)
⎯ Composição da atmosfera (vapor de água, oxigénio, ozono, dióxido de carbono, pó)
O clima varia de país para país, afetando as suas atividades de cultivo agrícola. Por exemplo, o clima
da Grécia é temperado. Caracteriza-se por invernos amenos, verões secos e alguma queda de chuva,
principalmente no outono e inverno.
Os outros tipos de clima no mundo são:
⎯ Desértico: é considerado um clima cuja formação depende apenas da quantidade de radiação
solar. É tipicamente encontrado em áreas desérticas (exº áreas onde a precipitação é inferior a
13 cm por ano). A temperatura é elevada durante o dia (40-45oC), descendo até aos -5oC à noite.
⎯ Oceânico: é predominante em áreas próximas do mar, e caracteriza-se pela precipitação e
temperaturas moderadas.
⎯ Continental: encontra-se em áreas localizadas no interior dos continentes, e caracteriza-se por
invernos muito frios e verões muito quentes.
⎯ Polar: predominante nas regiões polares da terra, caracteriza-se por ter temperaturas
extremamente baixas. O verão é curto e o inverno dura cerca de 11 meses. A precipitação
atmosférica é escassa (tal como no deserto, pois a água congela imediatamente no solo).
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Lição 1.1 Temperatura
A energia radiante emitida pelo sol atinge o solo (uma pequena fração é refletida), transformando-se
em calor. O ar é maioritariamente aquecido pelo solo (por inferência). A temperatura máxima do solo
ocorre quando este recebe o máximo de radiação solar incidente (ao meio-dia). A temperatura máxima
do ar é alcançada entre as 15:00 e as 16:00h, mais tardiamente, devido a resistências de transferência
de calor e elevada capacidade térmica do ar. A imagem abaixo demonstra como a temperatura afeta
o crescimento das plantas. Existem temperaturas ótimas de crescimento para todas as plantas.
Algumas plantas (especialmente as frutíferas) requerem uma baixa temperatura do ar para:
−

Eliminar a letargia

−

Desenvolvimento da flor

−

Frutificação

Algumas plantas requerem uma temperatura elevada do solo para:
−

Germinação da planta

−

Germinação da semente

Algumas plantas requerem uma temperatura elevada do solo e do ar para:
−

A fase germinativa

−

A fase reprodutiva (ou propagação)

Imagem 1: Variações da temperatura ao longo de um ano (Estação Markopoulo -Champidi 2012)

43

Imagem 2: Variação da temperatura ao longo do dia em cinco materiais diferentes

A partir dos 0°C há a formação de gelo (geada). Qualquer humidade torna-se gelo e os sucos no interior
das plantas congelam. Isto não é desejável que aconteça às plantas aromáticas, no entanto muitas
acabaram por desenvolver mecanismos de resistência. Para se evitar danos e geadas, pode- se
proceder da seguinte forma:
⎯ Moinhos de vento (têm um custo elevado, por isso usam-se principalmente para o cultivo de
árvoresde fruto).
⎯ Estufa (custo elevado, utilizada sobretudo para a fase de germinação das plantas aromáticas
noinverno).
⎯ Pequenas sementeiras.
⎯ Cobertura em película transparente.
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É importante que o formando compreenda o conceito de temperatura, pois para além de assim
compreender melhor a sequência das estações e a ligação com o ciclo biológico das plantas, também
poderá tomar as medidas de proteção adequadas, em caso de temperaturas extremas. Quando as
temperaturas estão muito elevadas, o formando deverá usar um chapéu, protetor solar, roupa fina e
de mangas compridas, sendo nessas alturas proibido aplicar fertilizantes ou pesticidas. Quando as
temperaturas estão muito baixas, o formando deverá vestir roupas quentes e que protejam do gelo
(se as temperaturas estiverem próximas ou abaixo de 0oC).

Lição 1.2 Precipitação - Humidade
A quantidade de água na camada inferior da atmosfera poderá estar em estado gasoso (vapor de
água), líquido (chuva, nevoeiro, gotículas de hidrogénio) ou sólido (neve, granizo). Esta água égerada
pela evaporação de água de várias superfícies húmidas (lagos, rios, mares), e através de precipitações
atmosféricas (chuva, neve, granizo, etc.), acabando a água por retomar à superfície terrestre.
O ciclo hidrológico refere-se à transmissão da água do mar para a atmosfera, e o seu retorno à terra
e ao mar. 2/3 da água que vem para a terra em forma de precipitação retorna à atmosfera, através da
evaporação e da evapotranspiração. O 1/3 restante circula superficialmente no solo, acabando por
voltar ao mar ou aos aquíferos subterrâneos. Parte do escoamento subterrâneo ou da superfície
retorna ao mar, dando continuidade ao ciclo hidrológico. Cerca de 10% do escoamento anual da
superfície é utilizado para atividades humanas.

Imagem 4: O Ciclo da Água (www.wikipedia.com)
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A humidade relativa é a relação entre a pressão parcial de vapor de água no ar e a pressão de vapor
de equilíbrio da água a uma certa temperatura (à mesma temperatura e pressão). O ar saturado tem
uma humidade relativa de 100%, enquanto o ar completamente seco tem uma humidade de 0%. As
áreas costeiras têm mais humidade relativa do que as áreas de interior.
O ciclo da água dentro de um sistema natural é descrito através da seguinte equação matemática:
P = H + ET + I + ΔSP + Ex + Q
Onde:
⎯ P é a precipitação que que cai sobre a superfície terrestre (chuva, neve, etc.).
⎯ H é o escoamento da superfície (de lagos, rios)
⎯ ET é a verdadeira evapotranspiração do solo e extensões livres de água (a evaporação do
solo e transpiração pelas plantas)
⎯ I infiltração é a infiltração (a água que desce pelo solo)
⎯ ΔSP é a variação da quantidade de água armazenada na terra.
⎯ Ex é a quantidade de água extraída pela ação humana
⎯ Q é o Abastecimento externo do sistema hidrológico.
Considerando que as intervenções humanas e as alterações das reservas subterrâneas são
desprezadas, os fatores da equação acima indicada ΔSP, Ex e Q tendem a ser zero e, portanto, o
balanço hidrológico assume a forma de: P = H + ET + I

46

A evapotranspiração representa 2/3 da precipitação (ET = 2 / 3P).
O escoamento da superfície e a infiltração são responsáveis por 1/3 da precipitação (I + H = 1 / 3P).
10% do escoamento da superfície é utilizado em atividades humanas.
A humidade relativa é a relação entre a pressão parcial de vapor de água no ar e a pressão de vapor
de equilíbrio da água a uma certa temperatura (à mesma temperatura e pressão). O ar saturado tem
uma humidade relativa de 100%, enquanto o ar completamente seco tem uma humidade de 0%. As
áreas costeiras têm mais humidade relativa do que as áreas de interior.
Quando o nevoeiro prevalece, o ar é normalmente saturado. Quando a temperatura do ar diminui
(contendo uma certa quantidade de vapor de água), a sua humidade relativa aumenta de forma
inversa. A elevada humidade relativa favorece o desenvolvimento de doenças nas plantas,
principalmente fúngicas.
As chuvas são indesejáveis para a maior parte das plantas na fase de floração. Também são
indesejáveis na fase em que estão a dar fruto (a humidade será restaurada nas mesmas). Mesmo as
chuvas fortes durante a primeira fase de desenvolvimento são indesejadas.

Imagem 5: Precipitação Registada na Grécia, em mm (valores médios)

É importante que os formandos compreendam o fenómeno da precipitação, queda de neve, granizo,
e que relacionem esses fenómenos com a temperatura. Também é importante que relacionem esses
fenómenos com o trabalho de jardinagem. Por exemplo, durante as chuvas de baixa intensidade
(chuva de rega), o formando deverá trabalhar usando um impermeável, poderá aplicar fertilizante,
mas não pesticidas ou fertilizantes líquidos, pois estes são descarregados para o aquífero. Em caso de
chuva intensa ou de trovoadas, é proibido trabalhar na zona exterior.
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Lição 1.3 Vento
O vento define-se como a deslocação horizontal do ar atmosférico. Os fatores que determinam os
movimentos e a direção do vento são:
⎯ A energia solar absorvida tanto pela atmosfera como pela superfície do solo;
⎯ A heterogeneidade da superfície da terra;
⎯ A rotação da terra em torno do seu eixo.

A velocidade normal do vento é benéfica para algumas plantas, pois:
⎯ O vento aumenta a turbulência na atmosfera e a disponibilidade de CO2 aumentando, deste
modo a fotossíntese;
⎯ Acima de uma determinada velocidade do vento, a taxa de fotossíntese estabiliza.

A velocidade elevada do vento causa danos às plantas, pois:
⎯ Há um aumento da transpiração;
⎯ O vento quente acelera a secagem das plantas, ao substituir o ar húmido por ar seco nas
junções intercelulares;
⎯ Danifica os rebentos;
⎯ Derruba as colheitas;
⎯ Desfolhação de flores e frutos;
⎯ Provoca o desenraizamento das plantações e árvores com raízes rasas;
⎯ Erosão do solo. Quebra causada pela pressão;
⎯ Fendas no solo;
⎯ Dispersão da produção agrícola;
⎯ Mudanças na fotossíntese;
⎯ Anomalias na reprodução;
⎯ Arrefecimento (danos);
⎯ Perdas de água (elevada evapotranspiração);
⎯ Corrosão.

Muitas das plantas (ex: relva, pinheiro) que têm folhas finas e fortes em forma de lança resistem a
ventos fortes e oferecem menos transpiração. Para se evitar os ventos fortes e os danos acima
mencionados, são criadas cortinas quebra-ventos.
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Os quebra-ventos ideais deverão:
⎯ Ter aberturas para filtrar e reduzir o impulso do vento (o quebra-vento compacto aumenta o
impulso, criando turbinas de baixa intensidade sobre as plantas);
⎯ Não criar sombra nas plantas (as distâncias entre a barreira e as plantas são definidas com
base na altura das plantas, pelo que as plantações não devem ficar à sombra);
⎯ Não deverão competir com as plantas das nossas plantações por nutrientes e água.

Quanto às plantações pequenas ou amadoras, poderemos providenciar uma cobertura temporária
com folhas de plástico – hera artificial, até que a cerca natural cresça.

Imagem 6: As Velocidades Médias de Vento Registadas na Grécia (em m/seg.)

É importante que o formando identifique os ventos fortes, de modo a evitar aplicar fertilizantes ou
pesticidas. Para além disso, durante os períodos de ventos muito fortes, deverá assegurar-se de que
os galhos não se partem, pois poderão feri-lo. É fundamental conhecer os quatro pontos cardeais e
saber qual a direção do vento. Na Grécia, os ventos de norte são mais frios do que os ventos de sul.
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UNIDADE 2 As Estações & O Tempo
Lição 2.1 As Quatro Estações
Na Grécia, onde predomina o clima temperado, são quatro as estações (primavera, verão, outono,
inverno).
Detalhes adicionais:
No inverno as temperaturas são baixas, há ventos fortes frequentes, precipitação e muitas vezes queda
de neve, especialmente nas montanhas. A noite é maior do que o dia. Na Grécia, a primavera começa
lentamente (final de março – princípio de abril). A temperatura vai aumentando gradualmente, a partir
de março. Há uma diminuição da precipitação. A neve já é rara a partir de abril. A temperatura é
bastante elevada no final da primavera. As árvores, na sua maioria, ganham novas folhas e
desabrocham. O verão é longo. Caracteriza-se por temperaturas elevadas, que atingem o seu pico em
julho, e longos períodos de seca e de falta de água. Os dias são mais longos do que as noites. Na Grécia
o outono é bastante longo. Nas montanhas as temperaturas são amenas e observa-se uma frequente
precipitação. Esta é a estação do ano em que as folhas das árvores decíduas caem.
Na Grécia os equinócios (dia e noite de igual duração) são nos dias:
⎯ 23 de setembro (outono)
⎯ 21 de março (primavera)
A partir do dia 23 de setembro, as noites ficam mais curtas, até ao dia 22 de dezembro (solstício de
inverno), dia em que se dá a noite mais longa do ano (dia mais curto). A partir de 22 de dezembro, os
dias vão ficando cada vez mais longos, até ao equinócio da primavera (21 de março), até 21 de junho
(solstício de verão), o dia mais longo do ano (noite mais curta). A partir daí, os dias vão ficando mais
curtos, até ao equinócio de outono, e seguindo-se o solstício de inverno.

Imagem 7: Equinócios e Solstícios
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A maioria das plantas requer uma orientação a leste ou a sul, de forma a apanharem o sol durante
quase todo o dia (para um melhor aproveitamento do sol). Estas necessitam da plena luz do sol, como
tal não deverão ficar à sombra das árvores vizinhas ou de edifícios. Uma boa fotossíntese implica uma
boa produção de rendimento e, portanto, uma boa qualidade do produto final. As distâncias entre as
plantas estão relacionadas com uma boa exposição ao sol.
As plantas com os ramos retos fazem uma melhor fotossíntese (havendo espaço para a absorção da
luz solar) e, portanto, têm rendimentos mais elevados e uma melhor qualidade do produto final. As
plantas colocadas nas áreas sub-expostas são geralmente perenes e têm folhas grandes. As plantas
ornamentais que necessitam de exposição ao sol têm folhas brilhantes e ajudam a refletir a luz solar.

Lição 2.2 Aprendizagem do Tempo
Os formandos deverão saber o tempo por um conjunto de razões importantes (durante quanto tempo
é que irá trabalhar debaixo do sol, durante quanto tempo irá fazer um trabalho de arrumação, evitar
trabalhar ao ar livre no verão, entre as 12.00-16.00h, etc.)
O formando deverá aprender a ver as horas tanto no relógio analógico como no digital, recorrendo
para isso ao material pedagógico.
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UNIDADE 3 A Água e o Solo
Lição 3.1 A Água
A água é um elemento fundamental para o cultivo de vegetais. A sua quantidade e qualidade
desempenham um papel importante nos organismos da cadeia alimentar, nas várias atividades
humanas e, claro, no produto final da nossa plantação. A água contribui para que os nutrientes entrem
na planta.
A composição da água natural nos principais elementos residuais está ilustrada no seguinte diagrama.

Os elementos principais são menores na superfície da água devido ao seu enriquecimento pela simples
água da chuva, estando mais presentes nas águas subterrâneas devido à dissolução das rochas e ao
enriquecimento das águas com as mesmas. O resultado é que as águas da superfície têm muito menos
condutividade do que as águas subterrâneas.

EC (CONDUTIVIDADE ELÉTRICA)
A condutividade elétrica (CE) refere-se a todos os sais solúveis presentes na água, e é medida em
μmhos/cm (μS/cm), a 20οC. A CE depende da presença de iões, da sua concentração e da temperatura.
A CE na água é medida em μS/cm, com um instrumento específico (condutor).
Geralmente, os valores inferiores a 1000 µS/cm são considerados satisfatórios para a irrigação com
água. De salientar que a irrigação com água com elevada condutividade é inviável para sistemas de
irrigação sensíveis, como o sistema de rega gota a gota, porque provoca obstruções no gotejador.
52

ADEQUAÇÃO DA ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO
O principal problema na água de irrigação é a salinidade. Os sais estão presentes na água irrigada e
acumulam-se na raiz. Estes causam retardação do crescimento e a diminuição do rendimento das
plantas cultivadas. Além disso, a água de irrigação com sais gera uma crosta na superfície do solo
que danifica a estrutura e aeração do solo.
A manipulação do cultivo com o objetivo de criar uma boa aeração e uma boa rede de drenagem torna
possível a irrigação com elevada salinidade. Por outro lado, nos solos mal drenados, os sais
provenientes da utilização de água rica em sal acumulam-se no pavimento, gerando toxicidade nessa
área. Adicionalmente, a irrigação rica em sal gera uma crosta no solo que sobrecarrega a suaestrutura
e aeração.
Uma análise química à água de irrigação irá determinar se esta é adequada para a nossa plantação.
O método mais comumente utilizado para determinar a adequação da água para irrigação é o Método
de Richards. No entanto, não existe legislação sobre o uso agrícola de água.

MÉTODO DE RICHARDS
Este método calcula o Índice de Absorção de Sódio (SAR), com base na seguinte proporção:

A concentração de iões de sódio Na, cálcio Ca e magnésio Mg expressas em meq/l. A qualidade da água
classifica-se de acordo com o Sistema de Richards, o qual classifica a água em 16 categorias com
diferentes características qualitativas e diferente adequação para a irrigação das plantações. O Sistema
de Classificação de Richards é aplicado pelo Departamento de Agricultura dos EUA. A classificação está
ilustrada na Imagem 8, a qual apresenta os valores da condutividade elétrica e a percentagem de sódio
absorvido na água para irrigação.
As categorias de adequação da água para irrigação de acordo com o método de Richard estão
pormenorizadas na tabela 1.
De acordo com esta classificação, existem 16 classes de qualidade da água (C1-S1, C1-S2, C2-S1, C2- S2
etc.), que indicam se as águas irrigadas são adequadas para serem introduzidas nas culturas agrícolas.
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Imagem 8: Classificação da Água para Irrigação por Richards (1954)

Tabela 1: As Classes da Água para Irrigação, por Richards
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Lição 3.2 O Solo
O solo é o produto da decomposição da rocha mãe. O solo suporta as plantas e fornece-lhes nutrientes.
Os principais parâmetros físico-químicos dos solos são:

1. A TEXTURA DO SOLO
Os componentes inorgânicos classificam-se em três categorias, de acordo com o seu tamanho. Estas
são:
Areia (0,05-2mm): tem uma capacidade reduzida de retenção da água e dos nutrientes. Apresenta boas
condições de aeração e de drenagem.
Silte (0,002-0,05mm): tem uma maior capacidade de retenção da água, mas uma capacidade reduzida
de retenção dos nutrientes. Apresenta más condições de aeração. Reúne as condições para o
desenvolvimento de doenças.
Argila (< 0,002mm): tem uma maior capacidade de retenção da água e dos nutrientes. Dado o seu
baixo índice de dispersão da argila na água, provoca más condições de aeração. Reúne as condições
para o desenvolvimento de doenças.

A percentagem dos três componentes areia-argila-silte determina a textura do solo. Existem várias
classificações de solo de acordo com textura do solo.
O solo argiloso apresenta uma combinação das boas propriedades dos três solos.
A percentagem de areia-argila-silte atribui a textura ao solo. Existem várias classificações do solo com
base na dimensão dos componentes, conforme apresentados no diagrama acima indicado. O solo
argiloso tem uma combinação das boas propriedades dos três solos.
Como compreender o nosso tipo de solo de forma manual:
Se esfregarmos um pouco de terra húmida com as mãos, conseguiremos compreender qual é o tipo
desolo:
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Como é que podemos melhorar a textura do solo?
Grande parte dos problemas relacionados com o cultivo de plantas surgem em texturas do solo
extremas (solos de areia ou silte).
Os solos de areia devem ser bem irrigados e fertilizados racionalmente, em porções pequenas e
regulares.
⎯ Os solos siltosos devem ter uma boa lavragem, de forma a reforçar a aeração e drenagem, no
entanto a lavragem não deverá ser profunda, não excedendo os 10cm.
⎯ Nos solos siltosos e argilosos deveremos adicionar areia do rio e perlite. Isto vai melhorar a
estrutura do solo, aumentar a capacidade de retenção de água e dos nutrientes e reforçar a
aeração e drenagem.

2. A TEXTURA DO SOLO

Imagem 9: As diferentes cores do solo (www.pinterest.com)
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Desde a época de Homero, as pessoas sabiam que a cor do solo desempenhava um papel importante
na fertilidade. Vários estudos têm vindo a relacionar a cor do solo à matéria orgânica, assim como à
geração e evolução do solo. Alguns pedólogos associam a cor do solo ao seu conteúdo de matéria
orgânica, compostos e elementos:
⎯ Os solos de cor escura são mais férteis. A cor preta indica a constituição de matéria orgânica.
A cor vermelha indica a constituição de óxidos de ferro ou magnésio. As cores branco e brancoamarelado no solo são atribuídas ao cálcio. Os solos das áreas semiáridas são castanhoacinzentados.
⎯ As cores ciano e verde estão presentes em solos com bastante humidade, nos quais ocorrem
reações biológicas anaeróbicas. Geralmente, os solos húmidos são mais escuros do que os
solos secos.
⎯ A cor dos solos também afeta a condição térmica. Os solos de cor escura recebem mais
rapidamente o calor do que os solos leves, em condições semelhantes.

3. POROSIDADE
Define-se como a percentagem de circulação livre de água e ar nos solos. Esta depende do volume,
forma e disposição dos agregados do solo. A porosidade em solos arenosos é de 37-70%, em solos
limosos e argilosos é de 47- 65%, enquanto nos solos turfosos pode exceder os 80%.

Imagem 10: A Porosidade e como esta é afetada por atividades agrícolas
(www.moa.gov.cy ccmaknowledgebase.vic.gov.au)

A porosidade do solo é muito importante para os microrganismos do solo e para a conservação da sua
textura leve. A grande quantidade de animais de pecuária e a maquinaria agrícola pesada comprimem
o solo, reduzindo a sua porosidade (Imagem 10).
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4. ACIDEZ DO SOLO - pH
A acidez do solo (pH), indica a concentração de hidrogénios resultante da hidrólise de sais e compostos
solúveis em água outros solventes líquidos. O pH é muito importante para o solo, pois este determina os
processos do solo, a absorção de nutrientes e elementos residuais, o desenvolvimento e rendimento das
diferentes culturas agrícolas, assim como o tratamento dos microrganismos.
⎯ Os elevados valores de pH são atribuídos à presença de CaCO3
⎯ Os baixos valores de pH também aumentam a biodisponibilidade de metais pesados,
enquanto os valores muito baixos (<4) provocam a toxicidade das plantas, a rutura da
membrana das raízes, etc.
⎯ O pH baixo fomenta a libertação de nutrientes, como o Ca2+, Mg2+, K+, Mn2+, Cu2+ atravésda
desintegração mineral e da solubilidade do oxiácido.
⎯ Os solos formados a partir de rochas alcalinas são geralmente solos com um pH mais elevado.
Os solos formados a partir de rochas ácidas têm um pH mais baixo.
⎯ Os solos de áreas onde há uma maior precipitação são mais ácidos do que aqueles em áreas
com menor precipitação, devido à lixiviação de Ca2+ e Mg2+ catiões básicos.
⎯ O valores normais de pH situam-se entre 4 e 8.5.

Como podemos melhorar o pH do solo?
Reduzir o pH do solo:
⎯ Adicionando 400gr de enxofre mineral por 10m2 (irá reduzir rapidamente o pH por 1 unidade).
⎯ Adicionando composto de agulha de erva-pinheira (torna o solo mais macio eenriquece-o em
matéria orgânica).
Aumentar o pH do solo:
⎯ Adicionando 2,5kg de calcário por cada 10m2 (aumenta gradualmente o pH por 1 unidade).
⎯ Adicionando 1kg de cinzas de madeira por cada 10m2 (aumenta rapidamente o pH por 1
unidade).
⎯ Adicionando cal ou dolomita (150-700gr, aproximadamente, de cal por m2).
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5. CONDUTIVIDADE ELÉTRICA - EC
A condutividade elétrica refere-se a todos os sais solúveis presentes no solo, e mede-se em μmhos/cm
(μS/cm), a 25οC. A CE depende da presença de iões, da sua concentração e da temperatura. O
coeficiente de 0.7 é aceite, o que expressa as concentrações aproximadas de sais totais na água
subterrânea, ou seja, SAIS TOTAIS = 0.7XEC.
As plantas que apresentem sintomas de toxicidade pelo cloro fazem levantar a suspeita de uma
elevada condutividade elétrica no solo.
O solo com valores elevados de EC (superior a 3.000 μS/cm) é preocupante e é impróprio para a
maioria das culturas agrícolas. Caso o solo seja utilizado para culturas sensíveis, deveremos higienizálo através de regas sucessivas, de forma a lixiviar os sais em direção ao aquífero. Após a rega, o solo
deverá ser enriquecido com melhoradores de solo.
A condutividade elétrica EC refere-se a todos os sais solúveis presentes no solo, e expressa-se como
na água na medida µmhos / cm (µS / cm) a 25 °C. A CE depende da presença de iões, da sua
concentração e da temperatura.
O solo com valores elevados de EC (superior a 3.000 μS/cm) é preocupante e é impróprio para a
maioria das culturas. As plantas que prosperam em solos costeiros são a exceção (exº choupo, baga de
espinheiro amarelo, planta esquilo, etc.). Caso pretendamos usar um solo com elevada condutividade
elétrica para culturas sensíveis ao sal, deveremos refiná-lo. É necessário irrigar-se bastante, de forma
a enxaguar o sal para o aquífero, e enriquecê-lo com um solo de boa qualidade.
A condutividade do solo pode ser medida com um condutor de água, misturando-se 2:1 com água
desionizada e solo (após 5-8 horas de sedimentação para acelerar). O solo deve ser filtrado e seco
numa fornalha.

6. MATÉRIA ORGÂNICA
A matéria orgânica é o resultado das atividades químicas e biológicas sobre os diversos resíduos de
origem vegetal ou animal. Esta oferece uma grande fertilidade ao solo. A matéria orgânica consiste em
compostos orgânicos que constituem 10-20% dos grupos conhecidos e 80-90% de outros compostos
desconhecidos, os quais constituem o húmus. O húmus é um material de cor cinza- escuro decorrente
da matéria orgânica do solo, amorfo, sem estrutura celular e com um elevado peso molecular. O húmus
(80-90% de matéria orgânica) não está sujeito a nova degradação.
A matéria orgânica inclui:
⎯ Microrganismos vivos e mortos no solo;
⎯ Resíduos de plantas e animais em várias fases e graus de composição;
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⎯ Compostos recém-formados como resultado da atividade química e biológica dos
microrganismos do solo;
⎯ A matéria orgânica:
⎯ Fornece todos os nutrientes necessários às plantas;
⎯ É uma fonte de nitrogénio (N) & fósforo (P);
⎯ Aumenta a consistências dos solos arenosos;
⎯ Melhora a porosidade;
⎯ Promove a criação de agregados estáveis;
⎯ Aumenta a capacidade de retenção da humidade;
⎯ Aumenta a capacidade de troca catiónica;
⎯ Protege contra a lixiviação dos nutrientes (tais como N, P, S);
⎯ Durante a sua decomposição, contribui para a solifluxão química dos minerais, uma vez que
são libertadas substâncias ácidas e CO2;
⎯ É uma fonte de energia para os microrganismos;
⎯ Aumenta a temperatura do solo;
⎯ Aumenta a humidade disponível nos solos arenosos;
⎯ Aumenta a advecção do ar (deslocação de uma massa de ar no sentido horizontal) e o
movimento da água nas partículas finas do solo.

A matéria orgânica do solo depende de muitos fatores, tais como o tratamento do solo, a
temperaturae o pH.
A lavragem do solo origina a redução da matéria orgânica (devido à oxidação). As temperaturas
elevadas também resultam numa redução da matéria orgânica (aumentam a velocidade de
decomposição e a oxidação de substâncias orgânicas). Um pH elevado diminui a porção de matéria
orgânica, uma vez que a atividade dos microrganismos aumenta sob condições alcalinas.
Uma análise química ao solo mostra-nos todos os parâmetros acima indicados, e ajuda-nos a
selecionar as práticas de cultivo mais adequadas (fertilização correta, melhoria da textura do solo) para
as nossas culturas agrícolas.
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OS TIPOS DE SOLOS – MELHORADORES DE SOLO
Turfa
Um material esponjoso, macio e fibroso que se forma no subsolo (no fundo dos lagos e prados), a
partir de resíduos de plantas de decomposição lenta que são secos em sacos hermeticamente
fechados. A turfa melhora diretamente a aeração e drenagem das áreas cultivadas.

Tabela 2: Tipos de Turfa e as Suas Propriedades

Tabela 3: As características da Turfa Loira e Negra
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Solos Florestais
São solos alcalinos (que contêm Ca2+), com a exceção dos solos castanhos. São pobres emnutrientes,
pelo que necessitam de fertilização.
Os solos florestais incluem os solos debaixo de:
⎯ Medronheiros (indicado na jardinagem para o desenvolvimento de espécies frondosas)
⎯ Árvore da canela (contém resina, não sendo recomendado para semeadura)
⎯ Urze
⎯ Castanheiros
⎯ Solo de Tsipouro (proveniente de produtos deixados durante a produção de Tsipouro,
quando a “vinha ou unguento” se decompõe).

Composto
O composto resulta da mistura de resíduos orgânicos decompostos com o solo num balde especial ou
um local especialmente formado no solo para o efeito. Os resíduos orgânicos decompõem-se com o
auxílio de minhocas e de microrganismos. Este tem vantagens significativas, tais como um aumento da
coesão do solo, compactação do solo, aumento da retenção da água, melhoramento da aeração, ajuste
do pH, salinidade do solo e retenção de metais pesados e pesticidas.
Este tem vantagens significativas, tais como:
⎯ Fornece os nutrientes necessários para o crescimento das plantas e dos microrganismos do
solo;
⎯ Aumenta a consistência do solo;
⎯ Previne a compressão do solo;
⎯ Aumenta o armazenamento de água e melhora a aeração;
⎯ Controla o pH e a salinidade do solo;
⎯ Fornece os nutrientes necessários para o crescimento das plantas e dos microrganismos;
⎯ Mantém os metais pesados e pesticidas.

COMO É QUE PODEMOS PRODUZIR COMPOSTO?
No balde de compostagem ou num local especialmente formado no solo para o composto, deveremos
ali depositar resíduos orgânicos com regularidade, conforme é demonstrado na tabela 4. Já existe solo
no local (é bom ter minhocas, caso contrário, elas aparecem por si – elas são atraídas pela matéria
orgânica). Para a degradação adequada dos materiais, é importante que haja uma aeração e humidade
adequadas (o local não deve estar completamente seco, nem os organismos devem sufocar devido a
uma humidade excessiva). Os baldes comerciais de compostagem vêm com buracos para aerar o
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material. Devemos misturar diversas vezes o material, para uma melhor aeração. Normalmente, o
composto fica pronto dentro de 3-4 meses a partir do dia em que foi produzido.
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Tabela 4: Resíduos que podem ser compostados

MELHORADORES DO SOLO (CORRETORES)
Perlite:

É um mineral inorgânico de aluminossilicato de origem vulcânica. É considerado um material leve e
consegue comportar até 4 vezes o seu peso em água.
⎯ Utilizado para melhorar a aeração, drenagem e a retenção da humidade. É um materialdurável
e não tem prazo de validade;
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⎯ A superfície rugosa de cada grão permite-lhe reter a humidade;
⎯ Proporciona uma boa drenagem;
⎯ É muito leve, dessa forma, requer uma atenção especial porque é facilmente drenada através
da rega;
⎯ A sua adição a solos pesados melhora a textura do solo.

Púmice:

A púmice é um melhorador do solo.
⎯ É ideal para hidropónicos.
⎯ É excelente para arquitetura paisagista.
⎯ Tem uma elevada capacidade de retenção da humidade.
⎯ Tem uma qualidade estável e granulometria.
⎯ Tem uma maior resistência aos ciclos de gelo, quando comparada com outros materiais
porosos.

Zeólito:

⎯ Mineral poroso;
⎯ Melhora a porosidade;
⎯ Aumenta a retenção da humidade;
⎯ Melhora a textura do solo;
⎯ Em solos pesados é adicionado na forma de cascalho (2.5-5 mm);
⎯ Em solos macios é adicionado em forma de cascalho (0.8-2.5mm);
⎯ Tem uma vida longa (> 10 anos).
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Vermiculite:

A vermiculite tem a forma de solo e deriva dos minerais naturais mica. Evita que o solo sequedurante
a semeadura e previne quaisquer flutuações térmicas. Após a semeadura, cobrir a superfície do solo
com uma fina camada de vermiculite irá assegurar a vegetação de mudas mais resistentes. Os seus
benefícios são importantes, como por exemplo:
⎯ Retém a água e os nutrientes;
⎯ Contém um índice elevado de Κ+& Μg2+;;
⎯ Rentabiliza facilmente os nutrientes para as plantas;
⎯ Evita grandes alterações de pH;
⎯ Com o tempo, é comprimido (não partido), perdendo assim as suas excelentes características.

Casca de Pinho:

Ao deteriorarem-se lentamente, os pedaços de casca de pinheiro libertam os nutrientes.
⎯ É um material resistente e durável
⎯ Retém a humidade
⎯ Protege as plantas das ervas daninhas (cobertura morta)

Estrume:

Para além de ser considerado como um fertilizante físico orgânico, também considerado como um
intensificador do solo, pois melhora a textura do solo e a sua capacidade de reter água.
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UNIDADE 4 As Plantas
Lição 4.1 As Partes das Plantas

Imagem 11: Partes da Planta

A. A raiz é a parte da planta que se encontra sob o solo (apenas as plantas tropicais têm raízes
aéreas devido à elevada humidade do clima tropical). As funções básicas da raiz é apoiar e
fornecer água e sais dissolvidos à planta. A raiz tem a tendência de crescer para baixo, em
direção ao solo (geotropismo positivo), independentemente da localização da planta.
B. O tronco é o rebento principal que une a raiz com a parte superior da planta. Dependendo do
tipo de tronco, as plantas estão divididas em:
⎯ Árvores (têm um tronco central grande)
⎯ Arbustos (muitos troncos finos que partem do chão e que apoiam a planta)
⎯ Ou erva (têm um tronco central que é muito fino).
Os rebentos têm tendência a subir em busca de luz (geotropismo negativo). Os rebentos ramificam-se
em rebentos individuais que, por sua vez, se ramificam noutros rebentos, e assim por diante. Os brotos
aparecem nos rebentos, os quais tornar-se-ão novas folhas, em primeiros rebentos ou flores.
C. A folha cresce no rebento (através do caule) e torna-se o instrumento de preparação de
amido(o principal alimento da planta). Os nervos da folha são as condutas que fornecem a
água com sais do rebento para a folha, e devolvendo os nutrientes produzidos para o rebento.
Na superfície da folha (principalmente na parte inferior) estão as cavidades através das quais
a planta descarrega a água para a atmosfera. As folhas podem ter diferentes tipos de nervuras,
tamanhos e formas. Nas áreas secas encontram-se as plantas de folhas finas (para uma
transpiração reduzida), enquanto nas áreas húmidas as folhas são maiores.
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Lição 4.2 As Principais Funções da Planta
Transpiração: a água entra pelas raízes, sobe por toda a planta através dos rebentos ensolarados e
alcança as folhas, onde esta é evaporada (evaporação), a partir dos estomas da parte inferior das
folhas. A respiração reforça o transporte dos sais para toda a planta. A transpiração também regula a
temperatura da planta. A respiração depende da humidade do ar e da temperatura ambiental.
Fotossíntese: é o processo de produção de glicose e oxigénio das plantas, pela simples absorção da
água (a partir das raízes) e dióxido de carbono (a partir do ar), sempre com o auxílio do sol. A
fotossíntese apenas ocorre nas partes verdes de uma planta e é descrita pela seguinte equação:
6H2O + 6CO2→ C6H12O6 + 6O2
Respiração: a respiração ocorre principalmente a partir das folhas e não tanto a partir do rebento ou
das raízes. Ajuda a quebrar o amido e, consequentemente, a fornecer energia à planta. Durante a
respiração, as plantas absorvem o oxigénio do meio-ambiente e libertam dióxido de carbono. No entanto,
uma vez que a fotossíntese se torna um fenómeno inverso, prevalece a eliminação de oxigénio durante o
dia. Porém, durante a noite, altura em que a planta não faz fotossíntese, as plantas apenas libertam
dióxido de carbono, mas não numa quantidade alarmante.

Além disso, as funções mais importantes da planta e que o formando deverá saber são:
⎯ A absorção de água e nutrientes através da raiz. A água com sal é transportada da raiz para o
tronco principal, e dali, através do sistema vascular, é transportada para a planta. Esta função
é essencial para o bom funcionamento da respiração e da fotossíntese.
⎯ Frutificação. O broto da flor irá transformar-se numa flor, a qual, após algum tempo, irá libertar
sépalas e as pétalas transformar-se-ão em frutos. O fruto contém sementes que, quando
semeadas no solo, darão novas plantas da mesma espécie de origem.

Lição 4.3 O Ciclo Biológico das Plantas
O formando deverá compreender que a planta sofre uma série de alterações na sua forma, retomando
ao seu estado inicial. O mais importante a ter em conta é que se deve proporcionar às plantas todos
os fatores necessários, de forma que o ciclo biológico fique concluído:
⎯ Regar (água)
⎯ Luz apropriada (evitar locais sombrios)
⎯ Os nutrientes necessários (caso contrário, deve fertilizar)
⎯ A proteção das plantas contra doenças, insetos ou ervas daninhas (proteção das plantas)
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Lição 4.4 As Plantas Básicas – Tipos de Plantas
O formando deverá compreender que a planta, de acordo com o seu tamanho, o seu uso, o seu tempo
de vida útil e as suas folhas (dentro de um ano), podem ser de diferentes tipos, como demonstra a
imagem abaixo.
⎯ Tipos de acordo com o tamanho: erva, arbusto, árvore
⎯ Tipos de acordo com o seu uso: ornamental (para embelezar) e úteis (para uso)
⎯ Tipos de acordo com o seu tempo de vida: anual e perene
⎯ Tipos de acordo com as suas folhas: decíduas (as folhas caem no outono) e sempre-verde
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PARTE 3 Atividades Agrícolas Específicas
UNIDADE 5 Ferramentas e Máquinas de Jardinagem
Lição 5.1 As Ferramentas, Máquinas e Equipamentos Básicos
O formando deverá conhecer as ferramentas, máquinas e equipamentos básicos agrícolas, de forma a
reconhecê-los e relacioná-los com a tarefa agrícola. É imperativo utilizá-los seguindo as seguintes
medidas de segurança.
As ferramentas, máquinas e equipamentos básicos, assim como as medidas de segurança a tomar
durante o seu uso são as demonstradas na Unidade 5 “materiais de fácil leitura para formandos com
deficiências intelectuais”.
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UNIDADE 6 Atividades Agrícolas
Lição 6.1 Solos, misturas e semeadura
Os trabalhos de cultivo agrícola necessários são:
a. Criar uma mistura de solo (Misturar);
b. Encher os vasos ou canteiros com a mistura de solo;
c. Semear – plantar as mudas;
d. Nivelar o terreno;
e. Cobrir o solo (cobertura morta);
f.

Transplantar;

g. Remover ervas daninhas;
h. Lavrar (tratamento do solo);
i.

Regar;

j.

Fertilizar;

k. Aplicar pesticidas orgânicos;
l.

Podar – cortar a relva;

m. Remoção das folhas caídas & lixo, remoção de aparas de poda;
n. Colheita;
o. Limpeza e armazenamento das ferramentas (efetuada após os trabalhos agrícolas).

CRIAÇÃO DE MISTURA DE SOLO (MISTURAR)
Para se criar novas plantas, quer pela semeadura, quer pelo método de propagação vegetativa
(rizomas, estacas, etc.), iremos necessitar de uma mistura de solo adequada. Esta deverá ser macia,
ter a capacidade de suportar a humidade, mas que não seja tóxica para as sementes. Na mistura de
sementeira, deve evitar a turfa. Esta tem um pH muito baixo, podendo queimar as sementes. Em
qualquer outra mistura de solo, poderá ter cerca de 25% de turfa.

71

Imagem 12: Composição de Algumas Misturas de Solo

Faça a mistura num local especial com uma pá grande, de forma a mistura ficar uniforme.

ENCHER OS VASOS OU CANTEIROS COM A MISTURA DE SOLO
Enchemos os vasos ou os canteiros com a mistura acima indicada, de forma a criar novas plantas
(através da técnica de propagação nativa ou vegetativa). Será útil utilizar-se pás pequenas.
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SEMEAR
Produção de mudas
No caso das plantas de um ou dois anos, as mudas surgem através da semeadura. Tanto podemos
comprar as sementes, como podemos colhê-las de colheitas anteriores, mantendo-as num espaço
escuro, bem arejado e sem humidade. A semeadura é a forma sexuada de produção. Caso queiramos
nós próprios reproduzir plantas perenes, o melhor método de propagação é cortando e dividindo (a
técnica ideal de propagação é mencionada no capítulo correspondente para cada planta aromática –
medicinal).
⎯ A semeadura aplica-se, geralmente, a plantas de um ou dois anos, pois são plantas fáceis de
germinar e não requerem condições especiais de germinação. Aplica-se primeiro ao canteiro,
e assim que a planta tenha obtido um tamanho suficiente, são transplantadas no solo com
uma máquina de plantar especial. Alguns agricultores semeiam-nas diretamente nosolo para
pouparem tempo e trabalho. Desta forma, estes correm o risco de as plantas não germinarem
em condições climatéricas extremas.
⎯ A época de semeadura mais comum para a maior parte das AMP é o fim de inverno, princípio
da primavera, enquanto a época de plantação é a primavera (de março a maio).
⎯ Uma mistura de sementeira normal tem a seguinte composição:

Imagem 13: Composição de Algumas Misturas de Solo

⎯ Rega-se a mistura acima indicada para se obter a humidade ideal, e mistura-se posteriormente.
⎯ Caso a semente seja pequena, poderemos misturá-la com areia.

73

Tipos de Canteiros
1. Canteiros frios (não se aquecem)
⎯ Requerem um local com boa exposição solar;
⎯ Requerem uma orientação sul;
⎯ Requer uma proteção contra temperaturas baixas;
⎯ Requer uma proteção contra ventos frios;
⎯ Necessita de uma cobertura em vidro ou polietileno;
⎯ A temperaturas elevadas deixa-se a cobertura aberta
⎯ A temperaturas baixas deixa-se a cobertura tapada, possivelmente tapada com um pano ou
jornais.

2. Canteiros aquecidos
⎯ Tira partido do calor libertado pela decomposição de matéria orgânica (estrume não digerido
ou composto não decomposto).
⎯ Necessita de uma cobertura em vidro ou polietileno;
⎯ Durante temperaturas elevadas deixa-se a cobertura aberta;
⎯ Com temperaturas baixas deixa-se a cobertura tapada, possivelmente tapada com um pano
oujornais.
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3. Canteiros na Estufa
Numa caixa (arca) ou em caixas especiais (ou em vasos improvisados), ou em vasos de turfa.

⎯ As sementes grandes deverão ficar cobertas 1-3 cm;
⎯ Os bolbos (ex: cebolas) deverão ficar cobertos 3-6cm (cerca de 3 vezes superior ao seu
comprimento)
⎯ As sementes pequenas deverão ficar ligeiramente cobertas com estrume de solo moído.
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O PROCESSO DE SEMEADURA
1. Semear num canteiro
⎯ Criação da mistura (mistura de solo);
⎯ Colocar a mistura no canteiro;
⎯ Pressionar com uma placa – nivelar;
⎯ Regar;
⎯ Drenagem (por ≈ 24 horas);
⎯ Semear (semente madura, bem preservada, de boas plantas, misturar as sementes pequenas
comareia);
⎯ Profundidade da semente ≈ 3 vezes o comprimento da semente;
⎯ Baixa pressão novamente com a placa (para criar contacto entre a semente e o solo);
⎯ Cobrir com a mesma mistura (ou mistura diferente para as sementes que necessitam de
temperaturaselevadas);
⎯ Assegurar temperaturas amenas (não menos do que 10-15oC);
⎯ Assegurar luz intermédia (nem luz muito clara, nem escura);
⎯ Rega final (diária e levemente, como a chuva).

Tornar as Plantas Robustas (resistentes)
⎯ A partir do 3º dia (após a semeadura), abrimos gradualmente a cobertura do canteiro;
⎯ Duas semanas após a semeadura (que é o tempo médio de germinação da semente), colocamse os vasos fora do canteiro, num local protegido, retornando para o canteiro à noite;
⎯ Na terceira semana, os vasos ficam fora do canteiro durante o dia e a noite (retornam ao
canteiro apenas em caso de condições climáticas severas);
⎯ Quando as mudas tiverem duas folhas, devemos libertar espaço, o que significa que mantemos
as plantas mais fortes e removemos as mais pequenas e mais danificadas;
⎯ Pouco tempo antes de fazermos o transplante, devemos ir reduzindo a rega gradualmente;
⎯ Quando as mudas tiverem 4 folhas, transplantam-se para o seu destino final.

2. Semear Diretamente no Campo
O procedimento acima indicado é aplicado quando as mudas estão consideravelmente grandes,
libertamos espaço, mantendo as plantas mais fortes. O processo adequa-se a áreas maiores e a
sementes resistentes a condições climatéricas extremas, com uma grande capacidade de germinação
no campo. O seguinte link demonstra a semeadura no campo com uma máquina de lavrar própria.
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Requisitos para Germinações Sucessivas em Sementes
⎯ Ter um solo bem drenado e permeável (não estagnado);
⎯ Ter um solo moderado a rico em nutrientes;
⎯ Ter uma temperatura de ≈18-22oC, para assegurar a germinação da semente;
⎯ Fazer a cobertura de sementes correta;
⎯ Semear durante o período de lua cheia incrementa os resultados. Atinge-se o estado de
vegetaçãoem 10-12 dias.
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Lição 6.2 Solo & Transplantes
APLANAMENTO (NIVELAMENTO) DO SOLO
É importante que a superfície a plantar esteja nivelada, de forma a:
⎯ Não estagnar na água e não criar lama;
⎯ Regar todas as plantas uniformemente;
⎯ Não arrastar o solo quando chove.
Podemos utilizar um arado, uma enxada ou um aplainador de terreno para suprimir o terreno
irregular. O nivelamento final é feito com um ancinho, uma placa ou roldana.
Nivelamento

COBRIR O SOLO (COBERTURA MORTA)
É muito importante que a nossa cultura esteja livre de ervas daninhas, especialmente nas fases iniciais,
em que pretendemos que as nossas plantas se desenvolvam e se fixem. Os materiais de cobertura do
solo evitam o aparecimento de ervas daninhas.
A cobertura do solo em plástico é colocada ainda antes de plantarmos, enquanto os materiais vegetais
(aparas, composto, palha, casca de pinheiro, jornais – papelão) são colocados depois.
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Cobertura Morta

⎯ Com plástico
⎯ Com aparas
⎯ Com casca de pinheiro
⎯ Com composto
⎯ Com palha
⎯ Com papelão ou jornais (preso com pedras)

O material plástico é excelente para a remoção de ervas daninhas, mas o custo é muito elevado e não
é amigo do ambiente. Os materiais vegetais têm um rendimento inferior, mas satisfatório na remoção
de ervas daninhas, no entanto, são mais baratos e amigos do ambiente. As suas características são
apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5: Comparação dos Materiais para a Cobertura Morta e Cobertura do Solo em Plástico
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TRANSPLANTAR
⎯ Quando as plantas crescem (quando produzem 2-4 folhas) estas são diluídas (libertação de
espaço) e transplantadas para um local definitivo.
⎯ Remova as raízes juntamente com as plantas!!! (preste atenção ao emaranhado de raízes, para
quenão fique ferida).
⎯ Remova as plantas com uma ferramenta própria para o efeito ou à mão (nos buracos do
canteiro perfurados com os dedos).

Mudas
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Passos para o transplante

1. Enchemos o vaso com a mistura de solo
até meio

2. Arrancamos a muda (do canteiro) com as
raízes

3. Colocamos a muda num vaso e
adicionamos o solo (certifique-se de que não
ficam raízes à superfície, e que a planta não
fica demasiado funda)

4. Fazemos pressão no solo à volta da planta

5. regamos para unificar o solo e para criar
contacto com as raízes

Posteriormente

⎯ Colocamos o vaso num local quente
⎯ Regamos com regularidade
⎯ Cuidamos da proteção da planta (as
mudas ainda não estão fortalecidas)
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Poderá ser necessária uma segunda fase de transplante, até ao transplante final no campo. Durantea
semeadura – processo de transplante – deveremos assegurar que existem as condições ideais:
⎯ Temperatura
⎯ Luz
⎯ Aeração (o ar contém a humidade e os nutrientes de que a planta necessita. É necessário fazerse uma ventilação do interior e da estufa)
⎯ Humidade do ar
⎯ Mistura de solo (devemos regar sempre que a planta precise. Podemos verificar com um dedo.
Alterações súbitas à mistura de solo – humidade das raízes – pode provocar um choque nas
plantas e desestabilizar a textura do solo. Recomenda-se regar regularmente com pequenas
quantidades de água)
⎯ Boa drenagem (é importante que o solo no sistema de raízes tenha uma boa aeração.
Podemos obter uma boa drenagem lavrando e com uma boa mistura de solo– é benéfico
colocar-se cascalho no fundo)
⎯ Proteção da planta (controlo regular das plantas, remoção de ervas daninhas, pulverizações,
aplicação de compostos orgânicos caso esta tenha sido afetada).

82

Lição 6.3 Mondar
MONDAR
Antes de plantarmos as nossas safras, desinfetamos preventivamente:

⎯ O solo com vapor;
⎯ O solo com compostos especiais (encontrados em lojas agrícolas);
⎯ Os bolbos, sementes e tubérculos com compostos especiais;
⎯ Em alternativa, com herbicidas químicos.
Assim que tivermos concluído a plantação, livramo-nos das ervas daninhas da seguinte forma:
⎯ Monda (= remover a raiz à mão) ou arando tão regularmente quanto possível, especialmente
quando as nossas plantas ainda são jovens ou turfosas. A monda é o melhor método para as
plantas aromáticas.
⎯ Moagem, com a máquina de moagem em grandes áreas (ter especial atenção às ervas
daninhas perenes, pois estas têm raízes profundas: a máquina tem lâminas que propagam as
ervas daninhas - contaminação).
⎯ Lavragem com a máquina de lavrar a terra em grandes áreas. A lavragem não deve ser feita a
uma grande profundidade (ideal: 10cm, aproximadamente). Opte por máquinas mais leves,
para não comprimir o solo (também são mais baratas).
⎯ Em alternativa, com herbicidas químicos.
⎯ Ou com certos materiais de cobertura dos solos (cobertura morta)
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Imagem 15: Equipamentos de Monda

LAVRAGEM

⎯ Melhoramos a textura do solo através da lavragem (não devemos lavrar a uma grande
profundidade, no caso das plantas que tenham um sistema radicular não profundo).
⎯ No caso do solo inclinado, criamos socalcos.
⎯ É importante que o solo inclinado seja arado paralelamente às fileiras, ou seja,paralelamente
aos socalcos (Imagem 16).

Imagem 16: A forma errada de lavrar (à esquerda) e a correta (à direita) em áreas com socalcos.
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TRATAMENTO DO SOLO
⎯ Deverá ser realizado quando o solo está no melhor ponto (compreendemos isso quando
conseguimos esmagar o solo à mão, e depois passa a ter 50-60% de capacidade de água, não
ficando nem enlameado, nem seco).

⎯ A estação do ano ideal para a lavragem é no outono porque é quando esta pode atingir os 20
cm. Na primavera e no verão, o tratamento deverá limitar-se aos 10 cm de profundidade. O
tratamento de primavera (primavera-verão) resultará numa perda de humidade do solo.
Apenas o faremos se detetarmos a presença de ervas daninhas perenes.

⎯ Nos solos médios ou macios em condições secas, a profundidade da lavragem pode ser maior.
Quanto mais pesado for o solo, e quanto mais elevada for a humidade (atmosférica ou do
solo), menor será a profundidade da lavragem.

⎯ No caso do solo pesado, além da baixa profundidade da lavragem, deveríamos considerar
melhorar a drenagem, pois a maior parte das AMP necessita de solos bem drenados. Introduzir
uma inclinação no terreno irá ajudar, neste caso, a obter-se uma melhor drenagem.

⎯ Ter especial atenção à lavragem de uma determinada cultura agrícola: a profundidade da
lavragem poderá danificar o sistema radicular.
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Lição 6.4 Rega
REGA
Se a nossa cultura necessitar de rega, a realização de uma análise química da água irá ajudar,
especialmente se se tratar de águas subterrâneas em zonas costeiras.
⎯ Se a nossa água contiver demasiados sais (TDS, dureza, EC), a qualidade do produto final será má
e provocará danos no sistema de irrigação automática. Quanto mais pequenos forem os bocais
(exº irrigação gota a gota), maior será o dano causado ao sistema de irrigação automática pela
presença de sais na água.
⎯ A temperatura da rega não deverá ser nem demasiado elevada, nem demasiado baixa.

Imagem 17: Salinização do solo pela utilização de água
com condutividade elevada
NOTA: A água da chuva contém poucos sais (a água desionizada está muito PRÓXIMA desta composição

MEIOS DE REGA
Os meios de rega mais comuns são:

⎯ À mão (com a mangueira ou regador) para amadores;
⎯ Irrigação por aspersão;
⎯ Irrigação por sulcos (irrigação de superfície – não é recomendada para grandes áreas, devidoà grande
quantidade de água utilizada);

⎯ Irrigação gota a gota;
⎯ Irrigação subterrânea.
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Meios de rega: À mão (para amadores, em casa...)

Utilizamos a rega à mão, normalmente, para regar pequenos canteiros de flores, vasos e árvores.
Para a rega se tornar mais fácil para os formandos, para que não deixem escapar uma planta,
colocamos os vasos em fila ou posicionámo-los na mesma direção.

Meios de rega: aspersão (recomendada para relvados)

A rega por aspersão é aplicada principalmente em pastagens, alfafa, relvado, etc. Esta não é
recomendada para plantas aromáticas e arbustos em geral.
⎯ A irrigação por aspersão pode provocar doenças fúngicas em algumas plantas, devido à fácil
disseminação dos fungos.
⎯ O benefício da irrigação por aspersão é a boa absorção pelo solo e o enxaguamento das
plantas.
O meio ideal de irrigação de plantas arbustivas é a irrigação gota a gota (através de gotas) ou o sistema
de irrigação subterrânea.
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Meios de Rega: Sistema de irrigação gota a gota

Meios de rega: Irrigação subterrânea

A irrigação gota a gota e o sistema de irrigação subterrânea
⎯ Reduz substancialmente o consumo de água, aplicando a água onde a planta necessita.
⎯ As doenças e infeções são reduzidas.

Adicionalmente, a irrigação subterrânea:
⎯ Minimiza a evaporação e lixiviação dos nutrientes.

Cuidado com a quantidade de água de irrigação:
⎯ Uma grande quantidade de água traduz-se numa menor quantidade de oxigénio nas raízes,
resultandona asfixia e degradação.
⎯ Uma pequena quantidade de água retarda o crescimento da planta.

Nos últimos anos, têm vindo a ser desenvolvidos na Grécia equipamentos de novas tecnologias que
informam (através de sensores terrestres e aéreos) o produtor, através do telemóvel, quando é que as
suas plantas devem ser regadas.
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Lição 6.5 Fertilização e Proteção das Plantas
FERTILIZAR

Os principais nutrientes das plantas são:
⎯ O Carbono C, O2 Oxigénio e Hidrogénio H obtêm-se da atmosfera.
⎯ O Nitrogénio N é o componente estrutural das proteínas, ácidos nucleicos (ADN e ARN) e
enzimas.
O Nitrogénio assegura a maturação atempada dos frutos, o crescimento das plantas, a
qualidade e quantidade da produção.

Os elementos macro são:
⎯ O Fósforo P: é um constituinte dos ácidos nucleicos, essenciais nas fases iniciais de
crescimento das plantas.
As necessidades que as plantas têm de fósforo variam.
⎯ Potássio K é um importante catiónico celular. É um dos elementos que mais se movimenta. É
necessário haver um equilíbrio entre o potássio e o sódio (K+& Na+) e o potássio e o
cálcio/magnésio (K+& Ca2+/Mg2+), uma vez que o aumento de concentração de um reduz a
concentração do outro.
⎯ O Enxofre S é um componente fundamental das proteínas. É facilmente lixiviado em solos
arenosos para o aquífero subterrâneo. Este é essencial nas fases iniciais de crescimento das
plantas. O rácio de concentração de nitrogénio para enxofre deverá ser N / S ≈ 9: 1.
⎯ O Magnésio Mg é fundamental para a fotossíntese. A sua concentração deverá ser de 0.10%.
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A sua absorção pelas plantas depende do pH do solo (absorção ideal com os valores de pH
entre os 6.5 e 6.5). Este compete com o cálcio, uma vez que reage com elementos como o
Potássio, vitamina B6 e Boro.
⎯ O Cálcio Ca tem pouca motilidade nos tecidos das plantas e a sua concentração aumenta com
a idade da planta. A Grécia é rica em rochas que contêm cálcio, tais como o calcário,
conglomerado, arenitos e margas de calcário.
⎯ O Cloro Cl- participa no metabolismo dos carboidratos. Por natureza, a água está vinculada ao
Na+ (sódio). As principais rochas que contêm cloro são a carnallita (KCl • MgCl2 • 6H2O),
cloreto e halita (NaCl).

Os elementos vestigiais são:
⎯ Ferro Fe
⎯ Manganésio Mn
⎯ Boro B
⎯ Zinco Zn
⎯ Molibdénio Mo
⎯ Cobre Cu
Desempenham um papel importante nas enzimas e proteínas. Deve-se prestar especial atenção à
aplicação de fertilizantes ricos em micronutrientes, uma vez que estes causam toxicidade.

A falta de qualquer um dos elementos acima indicados nas plantas pode originar deficiências com os
sintomas:
⎯ Cloração das folhas;
⎯ Necrose das folhas ou partes do laminado;
⎯ Anomalias no desenvolvimento;
⎯ Transfigurações.
Quando os nutrientes estão ausentes da nossa cultura, é necessário fornecer os nutrientes a uma
planta, podendo este ser feito por fertilização.
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Definição de Fertilização:
⎯ Fertilização básica: é a fertilização que é dada à cultura por um curto período de tempo, antes
de se semear ou plantar as mudas, ou durante a semeadura e plantação. O objetivo é o de
proporcionar as condições iniciais favoráveis para o sucesso da cultura (elevada germinação
das sementes e crescimento rápido das jovens plantas).
⎯ Fertilização básica: é feita principalmente na forma de amoníaco (e geralmente no outono). O
nitrogénio será lentamente libertado para as plantas (indo ao encontro de temperaturas
baixas). Os fertilizantes químicos aplicados são principalmente na forma granular.
⎯ Fertilização de superfície é a fertilização dispersa no solo, a qual é feita numa ou mais doses,
após a colocação das plantas a área de cultivo. O objetivo é o restituir os nutrientes absorvidos
pelas plantas durante o seu crescimento.
⎯ Fertilização de superfície: é composta por ou nitrato ou amoníaco, dependendo do tipo de
planta (principalmente na primavera). O nitrogénio torna-se facilmente assimilado.

Os fertilizantes podem ser naturais (tais como o estrume, composto, alguns minerais, etc.) ou
químicos, normalmente do tipo N-P-R.
Os fertilizantes também podem conter carbono (C) orgânico na sua composição (exº estrume) ou
minerais que não contenham qualquer carbono.
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ESTRUME

É uma mistura de animais de criação e os seus colchões (camas). A sua composição varia, consoante:
⎯ O tipo de animal;
⎯ Materiais da alimentação animal;
⎯ O método de conservação (do estrume);
⎯ O índice de zimógeno
Sempre ser sempre utilizado já digerido!
Deverá ser aplicado no outono ou primavera, na quantidade indicada no respetivo capítulo paracada
AMP.
O estrume contém bastante nitrogénio (N), e como tal, poderá ser necessário reforçar o solo com
fósforo e potássio (K).

SOLUÇÃO NUTRICIONAL

⎯ É uma mistura de nutrientes (na forma sólida) e água.
⎯ Poderá ser química, orgânica ou estrume.
⎯ No caso das mudas ou das plantas pequenas, é recomendada a solução nutricional.
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Solução nutricional de estrume
⎯ É aplicada nas fases mais tardias da planta;
⎯ Embebida num barril;
⎯ Utilizar estrume digerido ou não digerido;
⎯ Deixar a atuar por 2-3 dias;
⎯ Para que não cheire mal, podemos adicionar 32gr de FeSO4 (em 10 litros de líquido)

A tabela 6 apresenta a proporção de água e a quantidade dos diferentes tipos de estrume, em quilos,
para se produzir os nutrientes.

Tabela 6: A proporção da produção de diferentes soluções nutricionais por diferentes tipos de estrume

FERTILIZANTES QUÍMICOS
⎯ São encontrados em determinadas lojas agrícolas.
⎯ É imperativo que o agricultor consulte um agrónomo especializado. Também é importante
tanto para a saúde do agricultor como para a proteção do ambiente que as normas de aplicação de
agroquímicos sejam seguidas, assim como as respetivas medidas de proteção (vestuário
adequado, luvas, máscara, etc.). Após a aplicação, é necessário fazer-se uma rega mais leve
e frequente.

Logo após o tratamento do solo, ocorre a fertilização básica (dependendo da cultura). Através de uma
análise ao solo, conseguimos perceber o solo que estamos a usar e podemos intervir em conformidade.
A lubrificação básica do solo irá proporcionar as condições iniciais favoráveis para o estabelecimento
bem-sucedido das culturas (elevada germinação das sementes e crescimento estável das plantas
jovens).
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NOTA: No caso das plantas cultivadas, não pretendemos obter um solo demasiado rico, pois este
originará um crescimento das nossas plantas à custa dos seus componentes aromáticos. Apenas
queremos impulsionar o crescimento das plantas.
O fornecimento dos nutrientes necessários de uma planta é garantido pela fertilização.

Meios de Fertilização

94

Hidropónica

A hidropónica é aplicada a plantas hortícolas e ornamentais. Não é recomendada para plantas
aromáticas – medicinais. É uma cultura muito exigente porque necessita de:
⎯ Limpeza e esterilização de todo o sistema antes de cada cultura.
⎯ "Quarentena" durante duas semanas, após a plantação.
⎯ Equipamentos – produto profissional de nutrição hidropónica de três componentes (N-P-K)
(nitrogénio -fósforo - potássio).
⎯ Conhecimento sobre as necessidades nutricionais das plantas.
⎯ Conhecimento sobre as necessidades de iluminação e fotoperíodo das nossas plantas.
⎯ Manter as plantas a uma temperatura ideal.
⎯ Evitar expor a solução de nutrientes ao sol.
⎯ Mudar regularmente a água e os nutrientes.
⎯ Proibido para animais de estimação.
⎯ Entrar para a unidade hidropónica com roupas limpas.

Aplicação de Remédios Orgânicos
De relembrar que as doenças podem ser divididas em 2 categorias:
⎯ Devido a doenças patológicas ou insetos.
⎯ Devido a condições naturais (doenças não infeciosas)
Para se combater doenças, aplica-se preparados biológicos ou químicos. A sua aplicação é geralmente
feita sob a forma líquida, quer na folhagem (pulverização nas folhas) ou de forma sistémica (regar para
que seja absorvido pelas raízes). Para as culturas AMP, recomenda-se remédios orgânicos.
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Caso se apliquem agroquímicos:
⎯ Devemos consultar um agrónomo – e devemos seguir rigorosamente todas as instruções e
precauções;

⎯ Devemos testar antes da aplicação;
⎯ É proibida a aplicação durante o período de floração;
⎯ É proibida a aplicação em dias de sol quente (Os agroquímicos evaporam-se, causando danosao
ambiente, à nossa saúde e ao nosso dinheiro);

⎯ É proibida a aplicação em dias de chuva ou em dias com muita humidade (os agroquímicossão
lavados) (lixiviação através do solo, para os aquíferos subterrâneos);

⎯ É proibida a aplicação em dias ventosos (os bioquímicos são dispersos no ambiente).

CULTURA BIOLÓGICA – FERTILIZANTES ORGÂNICOS
Os fertilizantes orgânicos podem ser:
⎯ Turfa;
⎯ Estrume proveniente de culturas orgânica;
⎯ Produtos e subprodutos de origem animal: farinha de sangue, farinha de osso, farinha de
peixe, pele,esfoliação, etc.
⎯ Algas Ascophyllum Nodosum e Fucus vesiculosus (Soluções Extraídas e zimólise)
⎯ Urtiga (solução extraída e zimólise).
⎯ Resíduos de cultura de cogumelos.
⎯ Fezes de minhocas.
⎯ Serradura – fardos de feno – lascas de madeira – lascas de madeira em decomposição.
⎯ Composto.
⎯ Estrume verde.
A tabela 7 apresenta o conteúdo (%) dos fertilizantes biológicos orgânicos mais conhecidos no nitrogénio,
fósforo, potássio e cálcio.
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Tabela 7: Constituição dos Fertilizantes na Matéria Orgânica, Ν, Ρ, Κ & Ca (%)
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Estrume verde
⎯ Diz respeito à semeadura e subsequente corte e incorporação ao redor da nossa cultura de
plantas das famílias: Gramíneas, Leguminosas Cruciferae. O estrume verde fornece ao solo
substâncias orgânicas que se decompõem, abastecendo o solo com os nutrientes essenciais
para as plantas.

Vantagens do estrume verde:
⎯ Cria abrigos naturais para insetos benéficos e pragas nas culturas.
⎯ Melhora a textura do solo.
⎯ Reduz o risco de corrosão (provocada por ventos fortes e chuvas).
⎯ Evita a lixiviação dos nutrientes.
⎯ Combate as ervas daninhas através da competição.
⎯ Atua como um material termo-isolante durante os períodos de baixas temperaturas.

Características do estrume verde:
⎯ Capacidade de captar e utilizar o nitrogénio atmosférico (como as leguminosas)
⎯ Capacidade de crescer e produzir grandes quantidades de massa vegetal verde
(propriedades da Gramineae, Leguminosae e Cruciferae).
O estrume verde é indicado para culturas arbóreas.
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PRODUÇÃO DE REMÉDIOS E FERTILIZANTES ORGÂNICOS
EXTRATOS

Atenção às plantas: estas não devem ter sementes

Num contentor, coloque:
⎯ 1-medida de planta + 20 medidas de água.
⎯ Deixe num local ensolarado.
⎯ Dentro de um mês o composto estará pronto.
⎯ Aplicação: diluição de 1:10.
⎯ Para além da fertilização, os extratos podem matar os insetos patogénicos ou pragas
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Os extratos podem ser produzidos a partir de diversos tipos de ervas daninhas, desde que não
contenham sementes!
Outro estrato de Camomila:
⎯ 1 medida de planta + 20 medidas de água.
⎯ Deixa-se de lado durante 24 horas.
⎯ Ferve-se durante 20 minutos.
⎯ Coa-se.
⎯ Dilui-se (1:10).
⎯ Aplica-se.

COMPOSTO

Vantagens:
⎯ Fornece os nutrientes necessários para o crescimento das plantas e os microrganismos do solo.
⎯ Aumenta a retenção do solo.
⎯ Evita a compressão do solo.
⎯ Aumenta o armazenamento de água e melhora a aeração.
⎯ Regula o pH e a salinidade do solo.
⎯ Mantém os metais pesados e pesticidas.
Desvantagens:
⎯ Degradação lenta.
⎯ Produção relativamente pequena.
⎯ Cheiro desagradável.
⎯ Custo relativamente mais elevado do que os fertilizantes químicos.
Os fertilizantes orgânicos também podem ser encontrados em lojas agrícolas.
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FERTILIZANTES INORGÂNICOS

⎯ Minerais (brutos).
⎯ Pó de pedra.
⎯ Ferrugem siderúrgica.
⎯ Cinzas (cinzas de várias árvores).
⎯ Vários compostos, tais como o sulfato de potássio, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio, fosfato
de alumínio.

Os REMÉDIOS ORGÂNICOS mais comuns:
⎯ Extrato para doenças fúngicas e insetos
o

Em 10 litros de água

o

200gr de álcool

o

100gr. de sabonete de azeite

o

1 colher de chá de sódio

⎯ Enxofre: para controlar o míldio
⎯ Cobre: aplicar nas doenças fúngicas, tais como a septoriose, ferrugem, etc. (nas raízes: regar
com uma solução de cobre).

Impregnação de sementes (para desinfeção)
⎯ Num preparado de raiz de figo selvagem esmagada (Ficus Aurea).
⎯ Num preparado de cinza de figo.
⎯ Num preparado de aramanto esmagado.
As sementes tornar-se-ão resistentes a infeções por insetos.

Combater os gafanhotos
⎯ Cultivo do bacillus thuringiensis em zonas verdes, por onde passam os gafanhotos: provocam
doenças e morte.
⎯ Também

algumas

espécies

voadoras

(ex:

Idiafasciata)

e

pragas

das

plantas

Laclinodiumacridiorum.
⎯ Assim como as seguintes aves:
o

perú

o

mainá-da-montanha

o

pardal
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o

fringilídeo

o

Pisco-de-peito-ruivo

o

cotovia

o

coruja

o

perdiz

o

tordo-comum (Turdus philomelos)

o

merleta

Os grandes ataques de gafanhotos são difíceis de enfrentar.

Combater os caracóis

⎯ Coloca-se cinza à volta das plantas (no solo)
⎯ Coloca-se café à volta das plantas (no solo)
⎯ Armadilhas com cerveja.

Combater as formigas

⎯ Coloca-se folhas de absinto no ramo principal da planta.

Combater os insetos
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⎯ Armadilhas para a mosca-da-azeitona (Bactocera oleae).
⎯ Armadilhas para insetos (com cola e cores intensas).

Insetos benéficos

Cultivo conjunto de plantas:
⎯ Ao lado dos pepinos: orégãos (nenhum inseto se aproxima)
⎯ Ao lado dos repolhos: Vicia ervília (ervilha-de-pombo) e Diplotaxis tenuifolia (nenhum inseto se
aproxima)
⎯ Ao lado dos rabanetes: Vicia ervília (ervilha-de-pombo) e Diplotaxis tenuifolia (nenhum inseto
seaproxima)
⎯ Ao lado dos nabos: Vicia ervilia (ervilha-de-pombo) e Diplotaxis tenuifolia (nenhum inseto se
aproxima)
⎯ Ao lado da vinha: rosas (índice de míldio)

Resumindo, os benefícios da agricultura biológica são muitos:
⎯ Evita a introdução de químicos e de substâncias tóxicas na cadeia alimentar;
⎯ Evita o contacto e inalação com produtos químicos;
⎯ Evita a contaminação de campos vizinhos com agroquímicos;
⎯ Evita que os químicos penetrem no solo e nos recursos de água;
⎯ Melhora o pH, a atividade dos microrganismos e a aeração do solo;
⎯ Considera-se essencial subsidiar o cultivo de plantas aromáticas e medicinais.
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Lição 6.6 Poda e Limpeza
PODAR – CORTAR A RELVA
A poda é a remoção de rebentos ou parte deles com recurso a ferramentas específicas. Uma poda
adequada assegura plantas vigorosas e saudáveis, formatos de árvores bonitas e funcionais,
crescimento correto das plantas, produção de flores e frutos.
Os arbustos são geralmente pequenas plantas, cujos rebentos começam de baixo. Neste tipo de
plantas a poda é combinada com a colheita. Por outro lado, as árvores têm um tronco principal que
começa de baixo e que se ramifica em ramos e rebentos individuais.

Raramente a poda pode ser realizada para além da época da colheita. Alguns arbustos, como o
loureiro, podem assumir alturas elevadas, sendo a sua poda correta semelhante à poda de árvores.

Tempo de poda:
A poda ocorre entre o inverno e o início da primavera (de dezembro a março). Nesta altura as plantas
estão letárgicas (as funções de crescimento estão minimizadas).

Dar forma à planta:
Para darmos uma forma bonita às nossas plantas,
começamos por deixar três ramos, tentando-se ter um
ângulo de cerca de 120o entre eles. No ano seguinte,
deixamos cerca de três rebentos individuais em cada
ramo.Segue-se o mesmo padrão todos os anos, a planta
adquire uma forma bonita e funcional. Este modo de
poda permite uma boa aeração e iluminação da planta e
assegura o seu crescimento robusto.
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Refrescar as plantas:
Deve-se remover todos os ramos e rebentos murchos,
os que têm folhas amarelas ou doenças, e os ramos que
dificultam a aeração e a entrada da luz na planta. A poda
também ajuda a regenerar as plantas que foram
danificadas pela geada, incêndios e até doenças.

OS PRINCÍPIOS DA PODA:
1. Deve-se utilizar os equipamentos de poda corretos, bem afiados, desinfetados (especialmente
se a poda foi feita em plantas doentes). Nunca se cortam os ramos ou rebentos com as mãos,
uma vez que poderá ferir a planta, e a ferida pode ser uma fonte de infeção ou entrada de
patogénicos.

2. Os pontos de corte deverão ser suaves, de forma a reduzir a possibilidade de contaminação.
Isto é assegurado pela boa afiação das ferramentas de poda.

3. O corte deverá ser feito acima do ponto de saída do novo rebento, com um ângulo de corte
ideal de 45 ° e a uma distância adequada dos olhos.

Ferramentas de poda

105

Ângulo extremamente elevado

Corte correto

Longe do olho

4. Devemos remover os ramos doentes imediatamente abaixo da sua base, para nos
assegurarmos de que toda a contaminação é removida. Devemos remover regularmente as
flores secas e quaisquer frutos doentes.

5. Deve-se remover sempre os ramos do tronco da árvore.
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6. Não se deve podar em dias com mau tempo (chuva forte, vento forte, temperaturas elevadas
ou geada). As seções criadas pela poda aumentam a evaporação da água, como tal devemos
regar com frequência (no caso das culturas de regadio).

7. Deve-se sempre desinfetar as ferramentas de poda no final.

PODA SUPERIOR
⎯

Cortar os rebentos ou ramos superiores, para que no ponto de interseção a planta ganhe novos
rebentos lenhosos e, consequentemente, novos brotos (mais plantas arbustivas) e nova
floração.

⎯

Nas plantas trepadeiras, deixe crescer um ou mais rebentos principais, e corte os rebentos
secundários.

⎯

A poda superior é feita durante a primavera.

CORTAR A RELVA
Cortar a relva é uma tarefa bastante fácil. Com a máquina corta-relva (cortador de relva), seguimos uma direção
específica, exº a partir do centro, seguimos uma trajetória circular, ou da direita para a esquerda, e de volta para
a esquerda na próxima fileira. Um esquema irá ajudar o formando a seguir o caminho correto.
Sempre que a máquina fica cheia, devemos esvaziar as folhas cortadas (em espaço próprio para o
efeito), para que a máquina funcione melhor.
Ao terminar, cortamos as extremidades com uma ferramenta específica ou máquina (aparador).

Remoção das folhas caídas e lixo, remoção das aparas de poda
Após a poda ou corte de relva, é necessário remover os restos. Os ramos podem ser colocados na
estilhaçadora de madeira e os restante materiais, assim como a relva, podem ir para o compostor. Não
esquecer que não se deverá deitar agulhas de pinheiro, folhas de euphorbia pulcherrima, rosa,
eucalipto e figo no compostor.
Caso não tenhamos um compostor, devemos recolher as folhas caídas e as aparas de poda, colocá- las
em sacos e levá-las para o local próprio. Não devem ser colocadas no lixo. Depois de recolhermos o
lixo, devemos colocá-lo em sacos e de seguida para o contentor do lixo. Para se realizar todo o trabalho
acima referido, é necessário usar-se os equipamentos adequados (macacão de manga comprida,
galochas, luvas, etc.) por razões de saúde e segurança.
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Lição 6.7 Colheita
COLHEITA
A colheita é um trabalho agrícola que requer uma atenção redobrada. Uma falha (ferramentas não
adequadas, colheitas feitas fora da época e estação, meios de colheita inadequados) poderá arruinar
a produção anual, até mesmo as plantas.
A seguinte imagem apresenta operações de colheita com ferramentas e máquinas específica de
colheita.

Camomila

Alfazema

Orégão

Manjericão
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Nos países mediterrânicos, existem muitas plantas aromáticas e medicinais cujo cultivo é adequado
para a educação de pessoas com deficiência mental. Assim, deve-se mencionar quais as partes das
plantas a serem colhidas, a altura correta e em que época ocorre a colheita, e como o produto final é
colhido, seco e armazenado.

AS PARTES DAS PLANTAS AROMÁTICAS – PLANTAS MEDICINAIS A SEREM COLHIDAS
A colheita define-se como coleta do produto final desejado. O produto final poderá ser: flores, folhas,
rebentos, plantas inteiras (principalmente para plantas herbáceas anuais ou bienais), frutos, sementes,
casca ou subsolo (raiz, tubérculo, bolbo). Dependendo da parte da planta de cada AMP a ser colhida,
define-se a estação ou a parte do dia mais apropriada. A época de colheita apropriada para cada AMP
é indicada no capítulo correspondente.
Alguns aspetos muito importantes para a colheita:
⎯ O tempo de colheita correto;
⎯ A época de colheita certa;
⎯ Respeito pela natureza (não ferir - destruir as plantas);
⎯ As ferramentas de colheita corretas.
As ferramentas de colheita podem ser simples ferramentas de poda (diferentes das podadoras
comuns) ou ceifeiras a granel. A colheita mecânica é indicada para grandes áreas (economia de tempo).
A colheita à mão:
⎯ É adequada para campos ou terraços com um grande desnível;
⎯ Dá uma imagem muito melhor ao produto final;
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⎯ Oferece uma melhor qualidade ao produto final (não se quebram flores);
⎯ Ajuda a garantir a próxima floração (desde que a coleta da floração superior permita que as
partes floridas floresçam);
⎯ Não destrói a planta;
⎯ Requer tempo e trabalho.

1. FLORES
carpelos, que produzem
óvulos com gametófitos
femininos
Estames, que produzem grãos
de pólen com gametófitos masculinos
Pétalas, que formam a corola
Sépalas, que formam o cálice

⎯ As flores são os órgãos reprodutivos das plantas.
⎯ Gâmeta masculino e feminino. São plantados na mesma planta (planta individual) ou em
diferentes plantas (plantas diagonais). Para se conseguir suportar uma cultura de plantas
indígenas, serão principalmente as plantas fêmeas e pelo menos uma planta macho, cujas
flores comportarão os órgãos reprodutores masculinos. Quanto maior for a área de cultivo,
maior será o número de plantas machos plantadas e dispostas de modo que o pólen dos
estames chegue a todas as árvores fêmeas.
⎯ Para uma perpetuação das espécies, as flores encontram-se em locais óbvios e acessíveis.
⎯ Geralmente possuem cores percetíveis para os humanos e não para os insetos.
⎯ Os seus pigmentos, que têm propriedades antioxidantes e outras propriedades medicinais para os seres
humanos são atraentes para os insetos.
⎯ Possuem um aroma - cheiro (atrativo ou repugnante, dependendo do seu propósito), graças
às substâncias voláteis com propriedades medicinais para os seres humanos.
⎯ As flores são geralmente colhidas pouco antes da floração (para se obter as flores) ou abertas
para floração total (para se obter o óleo essencial).
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2. FOLHAS
⎯ A melhor época para a colheita das flores é geralmente a época da floração completa (depois
também se observa a concentração máxima de produtos do metabolismo nas folhas).
⎯ a melhor altura do dia para a colheita é à tarde (depois também se observa a concentração
máxima de substâncias nas folhas devido ao período de fotossíntese anterior). As folhas não
são colhidas à noite, pois algumas quantidades destas substâncias começarão a ser
consumidas.

3. REBENTOS (CAULES)
⎯ Os rebentos são colhidos apenas em plantas anuais ou bienais.
⎯ Os rebentos que nos interessam têm folhas, botões e possivelmente flores.
⎯ São colhidos quando os sumos estão no seu máximo (primavera ou época de floração
completa).

4. FRUTOS
Os frutos são as cascas protetoras das sementes que fornecem as sementes com os nutrientes
essenciais.
⎯ A melhor época de colheita é quando os frutos estão em pleno desenvolvimento
(normalmente no final da primavera – início do verão).
⎯ As sementes da fruta são pobres em substâncias ativas.
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5. SEMENTES
⎯ O momento mais adequado para se colher as sementes é quando os frutos estão em pleno
crescimento.
⎯ Normalmente, os frutos são colhidos, e só depois as sementes são extraídas do seu interior.

6. CASCA DE MADEIRA
⎯ A casca é o invólucro principal do rebento, rico em fibras, antioxidantes e produtos
metabólicos.
⎯ A casca e a madeira, em contraste com as folhas, são colhidas após a floração completa ou
decídua, de modo a que os ingredientes valiosos sejam transferidos para elas.

7. PLANTA INTEIRA
⎯ Uma planta inteira ou anual é geralmente colhida quando estamos interessados nas
substâncias produzidas por muitos dos órgãos da planta.
⎯ A melhor época de colheita é a época da floração completa.
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8. SUBSOLO - RAIZ
⎯ A colheita dos produtos no subsolo que nos interessam é feita com muito cuidado.
⎯ As partes subterrâneas, por estarem expostas a muitos inimigos, contêm fortes meios
químicos para os repelir. A elevada concentração de substâncias terapêuticas pode ser aí
encontrada.
⎯ A melhor época para a colheita é o final do verão, altura em que um maior número de
componentes são transportados para o subsolo, após a floração.

MEIOS DE COLHEITA – SECA – ARMAZENAMENTO
É extremamente importante assegurar-se uma boa qualidade do produto final para venda, e isso
significa que este deve ser corretamente colhido, seco e armazenado. No caso dos óleos essenciais,
uma boa destilação é obtida por destilação direta.

Colheita correta
As regras que devemos seguir durante a colheita:
⎯ Devemos utilizar as ferramentas adequadas;
⎯ Fazer a colheita na altura certa do dia;
⎯ Fazer a colheita na época apropriada;
⎯ Devemos fazer a colheita respeitando a natureza (não ferir-destruir a planta);
⎯ Também devemos cortar cepas, pois estas ajudam-nos durante o processo de secagem (ex: na
alfazema, as cepas ajudam a pendurar ao contrário na secadora);
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⎯ Devemos manter uma ordem correta no cesto de colheita (ajuda a colher rapidamente os talos
na parte de trás).

Secagem correta
⎯ A secagem correta tem um papel muito importante, uma vez que o aroma e o sabor das
plantas aromáticas e a qualidade das substâncias ativas depende dessa atividade.
⎯ A área de secagem deve ser sombria, ligeiramente fresca e ter uma boa circulação de ar.
⎯ Para se evitar uma invasão patogénica, a secagem deve ser feita num espaço de 10 dias para
as folhas e flores, e num espaço de 20 dias para raízes, rebentos e cascas.

Após a colheita
⎯ Se quisermos que as plantas sequem ao sol, não as devemos deixar expostas mais de uma
hora, caso contrário as substâncias ativas poderão deteriorar-se, os óleos essenciais secarem
e as folhas ficarem murchas. Podemos secar certos frutos ao sol, como a aronia, durante várias
horas.
⎯ Removem-se todos os materiais indesejados, ervas daninhas ou partes da planta de que não
precisamos.
⎯ Cortam-se as partes subterrâneas (raízes ou bolbos) em pedaços de 4-5cm, para uma melhor
drenagem.
⎯ NUNCA utilize a cozinha como zona de secagem (os vapores humedecem as plantas, as
fragâncias deterioram-se).
⎯ Para se manter uma temperatura constante, podemos utilizar uma ventoinha ou um electroventilador (para tempo frio ou húmido) e um ventilador.Recomenda-se os secadores
profissionais (fornos) para grandes unidades verticais, devido à poupança de tempo e espaço.
O material vegetal é colocado em panelas especiais que têm pequenos orifícios para a
circulação de ar quente. Isto seca a substância a uma temperatura ideal de (30-35oC para as
partes acima do solo e 50- 60oC para as partes subterrâneas) sem alterar as substâncias ativas.
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Quando é que a secagem está completa?
Quando as ervas se tornam estaladiças. Depois, têm 7-10% de humidade, o conteúdo da suasubstância
ativa estabilizou, e os mecanismos biológicos foram suspensos:
⎯ Os caules são facilmente friccionados entre os dedos.
⎯ As flores dissolvem-se com facilidade.
⎯ A casca e as raízes tornam-se duras e quebram-se com facilidade.
As sementes poderão não ter ficado secas no processo de secagem dos frutos. Assim, após a secagem
dos frutos, removemos as sementes, batemos nelas em folhas de papel, e secamo-las durante uma
semana.

ARMAZENAMENTO CORRETO
⎯ Após a secagem, e antes da conservação, algumas plantas necessitam de ser imediatamente
tratadas (exº a alfazema, orégãos)
⎯ Após o primeiro ano de conservação, as ervas perdem o seu aroma e as suas substâncias ativas.
⎯ A área de armazenamento (área de conservação) deverá ser sombria e fresca, mas NÃO
ventilada.
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Embalagens de armazenamento
⎯ Os frascos herméticos são as embalagens ideais, se estes forem de vidro ou de barro. Deve-se
evitar a utilização de frascos de plástico, uma vez que estes causam condensação.
⎯ Os sacos de papel, caixas de papelão e latas também são boas embalagens de conservação. No
entanto, neste caso, evite a acumulações de pó!
⎯ Conservação por congelação.
⎯ Algumas das ervas aromáticas utilizadas na confeção de alimentos não seguem o método de
secagem anterior, sendo as ervas congeladas diretamente após a colheita. São colocadas em
saquetas ainda frescas, naturalmente ou em cubos de gelo.

Conservação em óleo
⎯ Adicionar as ervas ao azeite de boa qualidade. Deixar ao sol durante 2 semanas, agitando com
regularidade. Depois de filtrar, mantenha o óleo aromático. Também pode ser feito o mesmo
processo em vinagre.
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Lição 6.8 Limpeza e Armazenamento das Ferramentas
Após o trabalho de cultivo, é necessário que todas as máquinas e ferramentas sejam armazenadas,
limpas, e que algumas ferramentas sejam esterilizadas.
As ferramentas devem ser limpas com água ou utilizando-se luvas. Durante a limpeza das ferramentas, a
pessoa que está a manuseá-las deverá ter cuidados redobrados, para evitar cortar-se. As ferramentas que foram
utilizadas para podar plantas doentes devem ser desinfetadas com vapor ou com álcool.
As ferramentas deverão ser armazenadas num local fechado, de forma a ficarem protegidas da luz
solar, chuva e vento, ou seja, dos elementos que poderão danificar as ferramentas e máquinas ao
longo do tempo. É importante que estas estejam armazenadas de forma ordenada, para que as
possamos encontrar facilmente sempre que precisarmos delas, e para evitar que estas fiquem
emaranhadas umas nas outras.
Por fim, devemos cuidar do bom funcionamento das ferramentas e máquinas. Devemos afiá-las com
frequência e lubrificá-las nas áreas necessárias. Após um período de tempo pré-estabelecido, devemos
levar as máquinas deveremos levá-las ao serviço de assistência.
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UNIDADE 7 Propagação das Plantas
Lição 7.1 Meios de Propagação das Plantas
A propagação nas plantas divide-se em propagação sexuada e assexuada.

Propagação Sexuada

O meio de propagação sexuada aplica-se a todas as plantas aromáticas perenes. Nas plantas anuais e
bienais, o meio sexuado (semeadura) é aplicado. O meio assexuado de propagação assegura a
uniformidade do material propagado com a planta mãe, o que não é garantido no meio sexuado.

O método assexuado de propagação também tem a vantagem de proporcionar um crescimento
rápido da planta, podendo levar à floração no mesmo ano. O meio assexuado de propagação inclui:
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I) O MÉTODO DE ESTACA (o método mais comum de propagação assexuada)
São os rebentos superiores (geralmente) de 3-4 folhas (deixamos as folhas de cima a 1/3 do tamanho
do rebento inferior). As estacas não superiores (no meio) não são bem-sucedidas para todas as plantas.
Também existem estacas de folhas e estacas de raízes. A propagação na maioria dos AMP é feita pelo
método de estaca, geralmente dos rebentos superiores.
Categorias de Estacas:
⎯ Talo frondoso (para árvores e arbustos)
⎯ Talo semilenhoso (não para árvores)
⎯ Corte verde (para relvas e arbustos)

Consoante a planta, existe uma diferenciação entre:
⎯ O comprimento das estacas de 5 a 25cm (as estacas de arbustos são mais pequenas do que as
de árvores).
⎯ O local onde se corta a estaca (parte superior ou intermédia).

Os procedimentos de plantação das estacas
⎯ Planta-se a estaca (mergulhe-a em água e de seguida na hormona da raiz) diretamente ou 3
dias após o corte (caso não seja usada de imediato, a estaca deverá permanecer num local
com sombra, por um período máximo de 3 dias).
⎯ Planta-se a estaca individualmente em vasos, no canteiro ou num local definitivo (ex: hortelã)
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O Procedimento de Plantação das Estacas

Para que as estacas deem raízes É NECESSÁRIO:

⎯ que a estaca tenha folhas na área correspondente a um terço acima do corte.
⎯ que a temperatura do ar seja de 18-28oC (15oC à noite).
⎯ que a temperatura do solo durante a plantação seja de 20-24oC.
⎯ que o solo seja leve ou macio (ex: turfa).
⎯ Profundidade da plantação (habitual): 2-3cm
⎯ Bom estado fisiológico da planta mãe.
⎯ Jovem (transplante)
⎯ Época da colheita (depende do tipo de planta)
⎯ Corte oblíquo.
⎯ Humidade (nas estufas é frequentemente aplicada névoa)
⎯ Luz.
⎯ Melhoradores de raízes, tais como a hormona (= auxina), citocinina para indução de brotos,
etileno, etc.
⎯ Boas condições do material de suporte (pH do solo, Ca, aeração, humidade).
⎯ CO2 na atmosfera, N na planta (benéfico para o enraizamento e vegetação).
⎯ Ausência de fitopatógenos.
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II) A DIVISÃO
Em algumas espécies podemos criar novas plantas através da simples divisão das raízes (ex: arnica).
⎯ Devemos ter o cuidado de não ferir a raiz.
⎯ A melhor altura é o outono, ou de fevereiro a março.

III) “FILHOS” DE BOLBOS
Os bolbos produzem filhos perto da parte inferior, os quais podem ser separados do bolbo principal
para secriarem novas plantas.
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IV) O RIZOMA
Existe um rizoma na raiz, como um tubérculo, a partir do qual são criadas novas plantas (ex: íris). Ao
cortarmos o rizoma, devemos assegurar-nos de que contém raiz.

V) OS ESTOLHOS
⎯ Trata-se da criação artificial de novas plantas.
⎯ Coloca-se o ramo flexível no solo.
⎯ Passados 3 meses, este terá ganho raízes e poderá ser cortado como uma planta autónoma.

VI) OS ESTOLÕES
São rebentos laterais que crescem separados da planta mãe. Em muitas AMP, estes tipos de rebentos
penetram no solo e geram raízes (louro, alecrim, dithorium, timo, orégãos, siderites, etc.) Estes
estolões podem ser removidos da planta mãe e criadas novas mudas.
⎯ Se as nossas plantas tiverem um crescimento excessivo, podemos podar no topo, para que
estas consigam crescer.
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UNIDADE 8 Proteção das Plantas
Lição 8.1 Doenças das Plantas
Ao fazer-se uma proteção das plantas asseguramo-nos de que a planta ganha uma maior proteção
contra vários tipos de pragas (exº insetos), doenças e ervas daninhas (ervas daninhas que competem
pelos nutrientes das plantas).
As doenças podem diferenciar-se da seguinte forma:
⎯ as que ocorrem devido a doenças patológicas ou insetos (doenças infeciosas).
⎯ as que ocorrem por condições físicas (doenças não infeciosas), como é exemplo a falta de
nutrientes, a geada, ventos fortes, etc.
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AS SEGUINTES DOENÇAS SÃO AS DOENÇAS MAIS CONHECIDAS NAS PLANTAS NA GRÉCIA:
Doenças Fúngicas
⎯ Antracnose
⎯ Perna preta
⎯ Apodrecimento das raízes
⎯ Podridão cinzenta
⎯ Cavidades internas
⎯ Mancha foliar de cercospora
⎯ Raiz claviforme
⎯ Podridão das plântulas
⎯ Míldio
⎯ Fusariose murcha e apodrece
⎯ Flagelo das folhas
⎯ Oídio
⎯ Espécies de pythium
⎯ Podridão radicular de rhizoctonia
⎯ Podridão anelar
⎯ Ferrugens
⎯ Podridão por sclerotinia
⎯ Doenças do tubérculo
⎯ Blister branco/Ferrugem branca
Doenças Procarióticas
As bactérias são microrganismos procarióticos microscópicos de célula. A maioria das bactérias
patogénicas das plantas pertencem aos seguintes géneros:
⎯ Acidovorax
⎯ Agrobacterium
⎯ Burkholderia
⎯ Clavibacter
⎯ Erwinia
⎯ Pantoea
⎯ Fitoplasma
⎯ Pectobacterium
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⎯ Pseudomonas
⎯ Ralstonia
⎯ Spiroplasma
⎯ Streptomyces
⎯ Xanthomonas
⎯ Xylella
A doença procariótica mais comum na Grécia é Pseudomonas savastanoi.

Doenças Virais
Os vírus são partículas patogénicas intracelulares (no interior das células) que infetam outros
organismos vivos.
⎯ Doença da mancha anular
⎯ Mosaico
⎯ Nanismo Amarelo da Cevada
⎯ Esfregão da batata
⎯ Tristeza
⎯ Top encaracolado da beterraba sacarina
⎯ Enrolamento da folha da batata
⎯ Mosaico do botão amarelo do pêssego
⎯ Xarca

O vírus não é transmitido pelo vento, chuva ou deposição de sumo infetado noutra planta. A prevenção
é necessária: não fumar, os agricultores devem lavar bem as mãos antes do trabalho, e destruição
imediata das plantas infetadas.

Infeção por insetos
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Infeção por ácaros

Para proteger as plantas contra os inimigos acima mencionados, deverão ser aplicadas preparações
químicas ou biológicas. Para as AMP, recomenda-se a aplicação de fórmulas orgânicas ou extratos
físicos. A aplicação dos mesmos ocorre geralmente na forma líquida, quer foliar (disseminação) ou
intra-sistémica (irrigação para absorção pela raiz).

Doenças não infeciosas devido a:
⎯ Má aeração do solo (solo pesado)
⎯ Lixiviação dos nutrientes (em solos soltos e macios) → deficiência
⎯ Toxicidade
⎯ Luz intensa (Iluminação)
⎯ Valores extremos da temperatura
⎯ Humidade excessiva
⎯ Vento (alta velocidade)

COMO TRATAR DOENÇAS NÃO INFECIOSAS
⎯ Em solos pesados em que as raízes não estão bem arejadas, podemos intervir com
condicionadores para melhorar a estrutura e a porosidade.
⎯ Um solo leve (a areia, por exemplo) também se pode tornar fértil pela adição defertilizantes.
⎯ As toxicidades podem ser tratadas com uma boa rega, regularmente.
⎯ As queimaduras provocadas por iluminação intensa podem ser tratadas com cortinas e
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sombra, devendo as plantas sensíveis ser movidas para locais com sombra.
⎯ A proteção contra a geada (temperaturas extremamente baixas) pode ser feita com o
recurso a estufas, materiais de cobertura transparentes ou ventiladores.
⎯ A proteção contra as ondas de calor (temperaturas extremamente elevadas) pode ser feita
com coberturas para sombra, com regas mais frequentes e até com a transferência das plantas
mais sensíveis para locais mais frescos e com sombra.
⎯ O ar forte pode provocar quebra de talos, deslizamentos, dispersão da produção agrícola,
alterações na fotossíntese, anomalias reprodutivas, arrefecimento (danos), perda de água e
erosão. É tratado de forma proativa, através da criação de corta-ventos no lado onde o vento
sopra. De relembrar que é importante que os corta-ventos tenham aberturas para filtrar e
reduzir o ímpeto do vento, não sombreando as plantas e não competindo pelos nutrientes e a
água das plantas.

Para combater as doenças, podemos aplicar agroquímicos (pesticidas, fungicidas, herbicidas, etc.)
(Aplicação de Remédios Orgânicos) ou seguimos os princípios da Cultura Biológica.

AGRICULTURA BIOLÓGICA
A Agricultura Biológica refere-se a todas as práticas de cultivo exclusivamente baseadas no reforço
natural dos processos biológicos das plantas e dos microrganismos (solo e ar), que contribuem para o
seu crescimento.
A agricultura biológica interpreta a terra cultivada como um único organismo vivo. Como um sistema
fechado e autorregulado de entrada-saída controlada, onde os microrganismos coexistem. O objetivo
da agricultura biológica é o de manter o solo sustentável, para que se possa fornecer o máximo de
nutrientes a cada cultura.
A agricultura ecológica rejeita de forma consciente as ferramentas tecnológicas mais avançadas
oferecidas pelas indústrias químicas modernas e engenharia genética, que visam obter o máximo
rendimento (fertilizantes inorgânicos, pesticidas, organismos geneticamente modificados).
Os produtos da agricultura biológica seguem todas as normas da Comunidade Europeia e a legislação
nacional relativa à agricultura biológica, com o objetivo de:

128

⎯ Proteger o ambiente
⎯ Manter ou até aumentar a fertilidade e a atividade biológica do solo.
⎯ Manter a correlação entre o solo e as plantas, as plantas e animais e entre animais e o solo.
⎯ Tudo o acima mencionado, sem utilizar fatores externos.
Dito de forma mais simples, a agricultura biológica é:
⎯ Uma cultura onde não são aplicados agroquímicos (fertilizantes químicos e pesticidas).
⎯ Em alternativa aos fertilizantes, aplica-se extratos de plantas ou estrume – produtos agrícolas
orgânicos provenientes da natureza.
⎯ Em alternativa aos pesticidas, aplica-se extratos de ervas ou insetos benéficos para combater
doenças.

QUANDO SÃO UTILIZADOS AGROQUÍMICOS
As fórmulas podem ser encontradas em lojas agrícolas específicas. Os passos para uma correta
aplicação de pesticidas são:

⎯ Consulta-se um agrónomo – seguimos as instruções e precauções indicadas rigorosamente.
⎯ Testa-se antes da aplicação.
⎯ É proibida a aplicação durante o período de floração.
⎯ É proibida a aplicação em dias de sol quente (Os agroquímicos evaporam-se, causando danosao
ambiente, à nossa saúde e ao nosso dinheiro);

⎯ É proibida a aplicação em dias de chuva ou em dias com muita humidade (os agroquímicos são
lavados) (lixiviação através do solo, para os aquíferos subterrâneos);

⎯ É proibida a aplicação em dias ventosos (os bioquímicos são dispersos no ambiente).

Toxicidades devido ao uso de agroquímicos
A causa mais comum de toxicidade numa planta é a aplicação excessiva de um fertilizante ou pesticida.
Para higienizar uma cultura tóxica, deverá mudar-se o solo imediatamente, e regar-se com frequência
com água de boa qualidade.
O melhor é consultar um agrónomo para confirmar a doença e atualizar o tratamento correto.
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UNIDADE 9 Segurança Durante as Atividades Agrícolas
Lição 9.1 Medidas de Segurança
AO APLICARMOS REMÉDIOS BIOLÓGICOS OU FERTILIZANTES:

⎯ Devemos usar sempre máscara
⎯ Devemos usar sempre luvas
⎯ Devemos usar roupa que cubra todo o corpo
⎯ Devemos usar calçado apropriado
⎯ Pulverizamos sobre a planta e não em direção às pessoas (ou para nós próprios).
⎯ Devemos seguir fielmente as instruções indicadas no remédio e o conselho do agrónomo.
⎯ Não devemos aplicar durante o período de floração.
⎯ Não devemos aplicar em dias de sol quente.
⎯ Não devemos aplicar em dias de chuva ou em dias com muita humidade.
⎯ Não devemos aplicar em dias ventosos.
⎯ Apenas aplicamos na nossa planta, e não em plantas vizinhas.
⎯ Não devemos aplicar fertilizante ou pesticida em excesso.
⎯ Não devemos comer nem beber durante a aplicação do remédio ou fertilizante.
⎯ Devemos lavar as mãos e a cara após a aplicação.
QUANDO SÃO UTILIZADAS AS MÁQUINAS AGRÍCOLAS:
⎯ Devemos ler cuidadosamente o manual da máquina para obter todos os detalhes.
⎯ Não devemos colocar objetos sobre as máquinas.
⎯ Devemos manter as distâncias de segurança.

NÃO DEVEMOS UTILIZAR A MÁQUINA CASO:
⎯ Estejamos a tomar medicação.
⎯ Tenhamos consumido álcool.
⎯ Tenhamos tonturas.

QUANDO AS FERRAMENTAS AGRÍCOLAS SÃO UTILIZADAS:
⎯ Seguramos nas ferramentas pelas pegas.
⎯ Não devemos aproximar as partes afiadas ao nosso corpo ou roupa.
⎯ Não trabalhamos todos no mesmo local (principalmente durante a lavragem e a poda).
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PARTE 4 MATERIAIS DE FORMAÇÃO
LISTA DE VERIFICAÇÃO
A. SEMEAR

B. REGAR

Plantar as mudas

(caso não haja um
sistema de
irrigação
automático)
1. Vista uniforme
com mangas
compridas e botas
2. Verifique se as
plantas ou as
sementes plantadas
necessitam de rega

1. Vista uniforme
com mangas
compridas e botas
2. Verifique se tem
as sementes-mudas
corretas

3. Verifique se é a
altura correta para
semear ou plantar
as mudas

3. Verifique se as
condições
meteorológicas são
propícias a rega

4. Verifique se as
condições
climatéricas são
adequadas para
semear ou para
plantar as mudas no
exterior
5. Verifique se tem
as ferramentas
agrícolas corretas
(canteiros, vasos,
estufas grandes,
ferramentas de
lavragem grandes
ou pequenas,
ancinho, pás,
materiais de
cobertura morta
6. Verifique se tem
a mistura de solo
correta (misturar o
solo com estrume e
areia, podendo
adicionar
verniculita)

4. Verifique se tem
o equipamento
adequado
(mangueira,
regador)

5. Certifique-se de
que não deixa
nenhuma planta
por regar

C. REMOVER
ERVAS
DANINHAS

D. PROTEÇÃO
DAS PLANTAS

E. COLHEITA

1. Vista uniforme
com mangas
compridas e botas
2. Verifique se as
condições
meteorológicas são
propícias a
atividades agrícolas
no exterior
3. Verifique se tem
as ferramentas
agrícolas corretas
(enxada pequena
ou ferramenta de
lavragem,
ferramenta de
remoção de ervas
daninhas, sacos
para recolher as
ervas
4. Tenha cuidado
para não remover
as raízes ou ferir as
plantas

1. Vista uniforme
com mangas
compridas e botas
2. Verifique se as
condições
meteorológicas são
propícias a
atividades agrícolas
no exterior.
3. Use uma máscara
caso esteja a aplicar
sulfato de cobre ou
remédios agrícolas
semelhantes

1. Vista uniforme e
botas

4. Verifique se tem
as ferramentas
agrícolas corretas
(pulverizador,
regador, peneira)

4. Verifique se tem
as ferramentas
agrícolas corretas
(gancho de poda,
tesouras de colheita
ou faca) e
esterilizadas

5. Recolha todas as
ervas daninhas
removidas e deiteas no lixo

5. No caso da
aplicação de
remédios
biológicos,
certifique-se de que
a planta não se
encontra no
período de floração

2. Verifique se é a
estação ideal para a
colheita

3. Verifique se as
condições
climatéricas são
adequadas para a
colheita

6. Caso haja um
sistema de irrigação
automático,
verifique se está a
funcionar
corretamente e que
as plantas estão
regadas
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Materiais de FÁCIL LEITURA para Formandos com Deficiências
Intelectuais
UNIDADE 1 O Clima
Lição 1.1 Temperatura
A temperatura é um indicador de quão frio ou quente está um objeto.
A temperatura é medida com um termómetro em graus Celsius (oC)

100C: a água ferve

40-45C: calor que o homem consegue
suportar
36,6C: a temperatura média do corpo
humano
0C: a água transforma-se em gelo (poderá
nevar)
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INTERPRETAÇÃO DE UM MAPA DE TEMPERATURA

25oC
20oC
15oC
10oC
5oC
0oC

A temperatura do ar a 2 metros (do solo)

DISTRIBUIÇÃO DA TEMPERATURA AO LONGO DE UM ANO
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DISTRIBUIÇÃO DA TEMPERATURA AO LONGO DE UM DIA

COMO É QUE A TEMPERATURA AFETA O CRESCIMENTO DAS PLANTAS?

5o C

10oC

20oC

25oC

30oC

40oC
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TEMPERATURA E SEGURANÇA NAS ATIVIDADES DE JARDINAGEM

Quando as temperaturas estão acima de 30oC
⎯ Deve colocar protetor solar
⎯ Deve usar um chapéu
⎯ Deve usar roupa leve de manga comprida & roupa de cores claras (para evitar queimaduras)
⎯ NÃO APLICAR FITOFARMAS ou FERTILIZANTES
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Quando as temperaturas estão abaixo de 10-15 oC
⎯ Deve vestir roupas quentes
⎯ Cuidado para não escorregar no gelo, caso a temperatura esteja próxima ou abaixo dos 0 oC
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Lição 1.2 Precipitação
PRECIPITAÇÃO (Chuva - Neve - Granizo)

Como se Formam as Nuvens

Equação do equilíbrio hídrico
P = Q + E +dS/dt
P = Precipitação mm a-1
Q = Descarga mm a-1
E = Evaporação mm a-1
dS/dt = Variação no armazenamento por unidade de tempo mm a-1
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MAPA DE INTERPRETAÇÃO DA PRECIPITAÇÃO ANUAL NA GRÉCIA
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PRECIPITAÇÃO (CHUVA, NEVE, GRANIZO)
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QUANDO CHOVE

‘
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Lição 1.3 Vento

Ao vento chama-se o ar em movimento natural.

Quando o vento sopra, podemos observar:
⎯ De onde vem o vento (direção)
⎯ Quão forte é o vento (intensidade do vento)

CARACTERÍSTICAS DO VENTO
1. DIREÇÃO
O vento pode soprar de qualquer direção.
Para se determinar a direção do vento,
usamos os quatro pontos cardeais (4) da
bússola.
Esses 4 pontos são o norte, sul, oeste e
leste.
Na Grécia, os ventos de norte são
mais frios do que no sul.

Vejamos os 4 pontos da bússola no mapa.
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2. INTENSIDADE – FORÇA (na escala de Beaufort)
⎯ Calmo, 0 Beaufort
⎯ Aragem, 1 Beaufort
⎯ Fraco, 2 - 3 Beaufort
⎯ Moderado, 4 - 5 Beaufort
⎯ Fresco, 6 Beaufort
⎯ Forte (muito forte), 7 Beaufort
⎯ Ventania, 8 - 9 Beaufort (tempestade)
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Em caso de vento forte (superior a 4-5 Beaufort), evite pulverizar fertilizantes e pesticidas (estesserão
arrastados pelo vento).

Quando o vento soprar forte, tenha cuidado com os ramos cortados!
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EXERCÍCIO 1: Encontre no mapa da Grécia quais os locais com ventos fortes (superior a 7 m/seg.)

(https://medilab.pme.duth.gr)
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UNIDADE 2 As estações e o tempo
Lição 2.1 Estações
ESTAÇÕES E TRABALHOS
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CARACTERÍSTICAS DAS ESTAÇÕES NA GRÉCIA
INVERNO (21 de dezembro a 21 demarço):
⎯
⎯
⎯
⎯

Temperaturas baixas
Ventos de norte frequentemente fortes
Precipitação
Quedas de neve frequentes, especialmente
nas montanhas
⎯ Mais horas de escuridão, a noite émais longa
do que o dia

OUTONO (21 de setembro a 21 de dezembro):
⎯ Na Grécia dura muito tempo
⎯ Começa a haver precipitação frequente
⎯ Começa a haver quedas de neve nas
montanhas no final do outono
⎯ As folhas caem das árvores

PRIMAVERA (21 de março a 21 de junho):
⎯ A temperatura aumenta gradualmente no
final de março
⎯ Há uma diminuição da precipitação em abril e
a queda de neve torna-se rara
⎯ No final da primavera a temperatura é
bastante elevada
⎯ As árvores produzem novas folhas

VERÃO (21 de junho a 21 de setembro):
⎯ Dura muito tempo.
⎯ Temperaturas elevadas que atingem o seu
pico em julho
⎯ Longos períodos de seca (não chove, símbolo
relativo)
⎯ Mais horas de luz e o dia é mais longo do que
a noite
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EXERCÍCIO 2: Escreva os meses de cada estação
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EXERCÍCIO 3: Faça a correspondência das seguintes datas com a estação correta

21 de março

2 de fevereiro

primavera

15 de agosto

25 de março

verão

23 de setembro

7 de maio

outono

19 de julho

inverno
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EXERCÍCIO 4: Com a ajuda do formador, desenhe a duração do dia da noite ao lado do mês
correspondente

MÊS

DIA

NOITE

COMENTÁRIOS

SETEMBRO

23 de setembro (dia=noite)

OUTUBRO

O dia está a ficar mais curto

NOVEMBRO

O dia está a ficar mais curto

DEZEMBRO

22 de dezembro (noite mais longa)

JANEIRO

O dia está a ficar mais longo

FEVEREIRO

O dia está a ficar mais longo

MARÇO

21 de março (dia=noite)

ABRIL

O dia está a ficar mais longo

MAIO

O dia está a ficar mais longo

JUNHO

21 de junho (o dia mais longo)

JULHO

O dia está a ficar mais curto

AGOSTO

O dia está a ficar mais longo

SETEMBRO

23 de setembro (dia=noite)

OUTUBRO

O dia está a ficar mais longo

NOVEMBRO

O dia está a ficar mais longo

DEZEMBRO

22 de dezembro (noite mais longa)

Equinócio de outono

Solstício de inverno

Equinócio da primavera

Solstício de verão

Equinócio de outono

Solstício de inverno
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RESPOSTA DO EXERCÍCIO 4

MÊS

DIA

NOITE

SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
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LIÇÃO 2.2 Aprender o tempo
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UNIDADES DE TEMPO
1 ANO = 365 DIAS
1 DIA = 24 HORAS
1 HORA = 60 MINUTOS
1 MINUTO = 60 SEGUNDOS

RELÓGIO ANALÓGICO

horas

Um quarto para

E um quarto

e meia

RELÓGIO DIGITAL

A hora no relógio digital tem uma sequência entre 00:00 (meia-noite) e 23:59 (1 minuto antes da meianoite)
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Os dois primeiros dígitos têm os números entre 00 e 23 (as 24 horas do dia)
Os dois dígitos seguintes têm os números entre 00 e 59 (os 60 minutos de uma hora)
00.01, 00.02, ..., ..., 00.59, 01.00, 01.01 …, 01.59, 02.00… Descrevemos a sequência.
As horas significativas são das 12.00 (meio-dia) até às 16.00 (quatro horas da tarde), horas a que deve
evitar atividades agrícolas nos dias quentes de verão.

EXERCÍCIO 5: Encontrar no relógio analógico as horas:
⎯ Doze horas (meio-dia)
⎯ Uma da tarde (uma hora depois do meio-dia)
⎯ Duas da tarde (duas horas depois do meio-dia)
⎯ Três da tarde (três horas depois do meio-dia) e
⎯ Quatro da tarde (quatro horas depois do meio-dia)
(hora a que se devem evitar as atividades agrícolas nos dias quentes de verão)

EXERCÍCIO 6: Encontre os números no relógio digital para as horas:
⎯ Doze horas (meio-dia)

=

⎯ Uma da tarde (1 hora depois do meio-dia)

=

⎯ Duas da tarde (2 horas depois do meio-dia)

=

⎯ Três da tarde (3 horas depois do meio-dia)

=

⎯ Quatro da tarde (4 horas depois do meio-dia)

=
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UNIDADE 3 A ÁGUA e O SOLO
Lição 3.1 Água
ÁGUA: INSUBSTITUÍVEL NA NATUREZA E NAS PLANTAS

Porque é que regamos as plantas?
As plantas necessitam de água porque é o seu alimento. Os nutrientes entram na planta com a ajuda
da água.

Formas de regar as plantas
1. Com o regador

Com este método, pode-se regar:
⎯ Pequenos canteiros
⎯ Vasos
⎯ Esporos

Ajuda a deitar apenas a quantidade de água necessária, evitando-se desperdícios de água.
Mencionar os dois diferentes tipos de bocais.
O bocal ajuda a evitar que a água caia nas plantas com pressão.
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2. Com a mangueira

Pode-se utilizar este método de rega para se regar canteiros grandes e árvores.
É importante ter umbocal que reduza/controle a pressão da água, para se evitar ferir as plantas.

3. Rega Automática
Será necessário verificar com regularidade se a rega
automática está a funcionar corretamente:
⎯ Verifique os indicadores na base
⎯ Verifique se a bateria funciona
⎯ Verifique se as plantas estão regadas com a
quantidade correta de água
⎯ Verifique se a torneira está aberta ao sistema de
rega automática
⎯ Será melhor inverter a ordem de verificação, de
forma a passarmos do básico para os “detalhes”.
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Lição 3.2 Solo
SOLO: IMPORTANTE NA NATUREZA E NAS PLANTAS
As raízes das plantas apoiam-se no solo

O que é o solo?

O solo é formado após muitos anos, a partir da decomposição (dissolução) da rocha-mãe (a rocha
que se encontra no fundo do solo).
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Vida no interior do solo

Os animais (especialmente minhocas) que vivem no interior do solo são importantes, pois estes
fornecem a aeração adequadas das raízes das plantas e muitos nutrientes.

As plantas, com as suas raízes, apoiam-se no solo.

O solo é necessário tanto para o suporte da planta, como para a absorção dos nutrientes através da
rega (alimento da planta).

Os diferentes tipos de solos apresentam diferentes condições de humidade e aeração (e muitos fatores
físico-químicos).
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Os principais componentes de melhoramento que se podem colocar no solo são:

Perlite
(material vulcânico natural)

Turfa
(Material orgânico proveniente da decomposição
lenta/dissolução/deterioração de resíduos de plantas.
Encontrámo-la em lugares húmidos)

Estrume
(fertilizante orgânico natural – proveniente da
decomposição das fezes de animais)

Adubos
(solo fértil resultante da decomposição de materiais
orgânicos)

Areia
(solo com grandes partículas. Melhora a aeração do solo)

Púmice
(mineral poroso, com uma elevada capacidade deretenção
da humidade)

159

Turfa
(Material orgânico proveniente da decomposição
lenta/dissolução/deterioração de resíduos de plantas.
Encontrámo-la em lugares húmidos)

Vermiculita
(mineral poroso, com uma elevada capacidade de
retenção da humidade, está frequentemente presente na
mistura de solo para os canteiros)

Casca de pinheiro em pedaços
(retém a humidade e evita o crescimento de ervas
daninhas)
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Porque é que o solo tem cores diferentes?

A cor do solo fornece informações sobre os nutrientes que este contém.
⎯ Os solos escuros são mais férteis, o preto indica a presença de matéria orgânica.
⎯ O vermelho indica a presença de ferro e magnésio.
⎯ A cor branca ou branco-amarelado deve-se ao cálcio.
⎯ Os solos das áreas semidesérticas são geralmente cinzentos.
⎯ Os subsolos que contêm muita humidade são azuis ou verdes.

Como podemos produzir o composto
No compostor ou em áreas especificamente designadas do jardim onde geralmente se aplicam os
resíduos orgânicos, como indicado na tabela abaixo. Já existe solo na área (é bom ter minhocas,
caso contrário elas aparecem sozinhas pelo caminho –são atraídas pela matéria orgânica). Para a
decomposição adequada dos materiais, é importante que tenha uma boa aeração e uma humidade
adequada (o solo não deve estar completamente seco, mas os organismos vivos não devem sufocar
com o excesso de humidade). Os compostores disponíveis no mercado contêm buracos para aerar o
material. É importante fazerem-se furos de aeração nos compostores artesanais (improvisados).
Muitas vezes, será necessário misturar o material para uma melhor aeração.
Normalmente, o composto está pronto 3-4 meses após o dia em que foi criado
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Resíduos que se podem compostar
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UNIDADE 4 As Plantas
Lição 4.1 As Partes das Plantas

TRONCO
É o ramo central que apoia a planta e que a une com o solo.
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Tipos de plantas

As plantas, dependendo do tipo de tronco, estão divididas em:
⎯ Árvores (têm um grande tronco central)
⎯ Arbustos (têm troncos delgados que partem do solo e que apoiam a planta)
⎯ Erva (têm um tronco central pequeno e fino, o qual é mais fino do que os rebentos.

RAMO
Tem folhas e brotos (olhos) que se transformarão ou em flores ou em novos ramos.

165

BROTOS DE FLOR E DE MADEIRA
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FOLHAS
⎯ As folhas variam em formato e tamanho, dependendo do tipo de planta.
⎯ As plantas resistentes à seca (exº pinheiros) têm folhas finas (para expelir o mínimo de água
possível), enquanto as plantas que prosperam em locais húmidos (exº plátano) têm folhas largas.

⎯ As folhas recebem a luz solar, fazendo a fotossíntese.
⎯ As folhas contribuem para a respiração e transpiração da planta.

Fonte: https://cdn.thetreecenter.com
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RAÍZES

Tipos de raízes

Fonte: https://image.shutterstock.com

As raízes têm muitas formas. A sua função é:
⎯ Apoiar as plantas;
⎯ Absorver os nutrientes e a água;
⎯ Algumas armazenam os nutrientes (ex: cenoura, rabanete, íris, etc.)
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Lição 4.2 As Funções das Plantas
PRINCIPAIS FUNÇÕES DE UMA PLANTA
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1. Absorção de água e de elementos naturais

Absorção de água do solo para as raízes

A absorção é feita a partir das raízes. A água no solo tem nutrientes.
A planta absorve a água e os nutrientes.
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2. Transpiração

A água entra na planta através das raízes, sobe por toda a planta, o interior dos rebentos e chega atéàs
folhas, evaporando-se pela parte inferior das folhas, pelos estomas.
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3. Frutificação

O broto tornar-se-á uma flor.
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Tipos de fruta
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4. Fotossíntese

É o processo de produção de glicose e de oxigénio a partir das plantas (pela simples absorção de água
a partir das raízes) e de dióxido de carbono (a partir do ar), sempre com a ajuda do sol.

5. Respiração

Durante o dia, as plantas respiram ao absorverem dióxido de carbono e, ao mesmo tempo, fazem a
fotossíntese, libertando mais oxigénio do que absorvem. De realçar a importância desta função para a
vida na terra.
Durante a noite, as plantas não fazem fotossíntese, ou seja, absorvem oxigénio, mas não o libertam.
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Lição 4.3 Ciclo Biológico das Plantas

Fonte: Dreamstime.com

1. Uma planta nasce de uma semente plantada no solo.
2. Ao regar-se a planta com regularidade, a pequena planta crescerá em 10-20 dias (umapequena
planta com 3-4folhas).
3. A pequena planta crescerá, produzirá mais folhas e transformar-se-á numa muda.
4. A muda crescerá em altura, produzirá mais folhas e o seu caule tornar-se-á num ramo com
brotos individuais.
5. Pouco depois da época da floração, irá produzir brotos que rapidamente se transformarãoem
novas folhas, novos rebentos e flores.
6. A flores transformar-se-ão em frutos.
7. Os frutos contêm sementes, as quais são novamente semeadas, originando novas plantas e
seguindo o procedimento acima indicado.
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Fonte: https://image.shutterstock.com

Para que o ciclo biológico das plantas seja completado, são necessários os seguintes fatores:
1. Rega (água);
2. A temperatura correta;
3. Luz apropriada (evitar locais sombrios)
4. Os nutrientes necessários (caso contrário, deve fertilizar)
5. A proteção das plantas contra doenças, insetos ou ervas daninhas (proteção das plantas)
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EXERCÍCIO 7: Recorte cada imagem do ciclo biológico do tomate e coloque-a no mês correto (faça a
correspondência)

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO
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Lição 4.4 As Plantas Básicas
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Alguns Exemplos

Árvores
Ornamentais

Acácia

Magnólia

Arbustos
Ornamentais

Viburnum

Fotínia

Erva Ornamental

Relva

Pelargonium
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Árvores Úteis

Oliveiras

Rutácea (Laranjeira)

Arbustos
Úteis

Orégão

Alfazema

Erva Útil

Morangueiro

Salsa

⎯ https://static8.depositphotos.com/10

Fonte:
⎯ https://ae01.alicdn.c

06087/965/i/950/depositphotos_965

om/kf/HTB19DyQhqa

2776-stock-photo- ornamental-

gSKJjy0Fhq6ArbFXaz/

shrub.jpg

Buy-Real-Magnolia-

⎯ www.basf.com

Grandiflora-Tree-

⎯ www.geoponiko-parko.gr

Semente-240pcsPlant-WhiteMagnoliaceae-

Para além da sua utilização

Flower-Grow-Sweet-

(ornamental – útil) e do caule

Guang-Yu-Lan.jpg

principal (árvores-arbustos-plantas),
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asplantas podem ser
divididas noutras
categorias, dependendo
de:
⎯ Vida útil
⎯ Se deixam cair
folhas
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UNIDADE 5 AS FERRAMENTAS E MÁQUINAS BÁSICAS
LIÇÃO 5.1 As ferramentas Básicas – Máquinas e Equipamentos

Ferramenta

Alavanca de plantação
(Dibber)

Fotografia

Uso

Para cavar buracos no solo
para plantar bolbos

Perfurador de solo

Para perfurar buracos maiores
no solo ara plantar as mudas

Ferramentas de lavra

Para cavar o terreno, de forma
a torna-lo mais macio e para
remover as ervas daninhas.
⎯ Usa-se a enxada para
superfícies maiores
⎯ Usa-se a cabeça de
forquilha em canteiros
de flores

Picareta

Para cavar solos pesados com
pedras

Ferramentas de mondadura

Para remover as ervas
daninhas com raízes mais
profundas
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Ferramenta

Fotografia

Uso

Pá

Com a pá grande:
⎯ Transportar terra
⎯ Criar uma mistura de solo

Pá pequena

Com a pá pequena: encher a
mistura do solo em:
⎯ Vasos
⎯ Canteiros

Pá quadrada

Carrinho de mão

Ancinho

Ancinho de folhas

Para cavar buracos no solo de
forma a plantar as mudas

Usa-se para transferir o solo

Para nivelar a terra e para
remover as pedras

Para recolher as folhas e lixo
de superfícies planas
(ex: relva)
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Ferramenta

Fotografia

Uso

Regador

Para regar as plantas

Tesoura de poda e tesoura
de colheita

Para poda e colheita

Tesouras de jardinagem

⎯ Podar os arbustos
⎯ Dar forma às plantas
⎯ Dar forma à cerca

Serrote de poda

⎯ Podar os ramos duros
⎯ Remover os ramos
doentes

Aparador

Para cortar a relva nos cantos
e nas bordas

Pulverizador /
Pulverizador pequeno

⎯ Para pulverizar as plantas
com pesticidas (orgânicos)
⎯ Para pulverizar as plantas
com fertilizantes foliares

Pulverizador de mochila

Coloca-se o pulverizador nas
costas:
⎯ Pulveriza-se as plantas
com pesticidas
⎯ Pulveriza-se as plantas
com fertilizantes foliares
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Ferramenta

Fotografia

Uso

Cortador de relva

Usa-se para cortar a relva

Podador mecânico

Para podar facilmente até os
ramos mais difíceis

Máquina de lavrar

Cava a terra rapidamente e
sem grande esforço

Máquina perfuradora

Para perfurar buracos no solo
para plantar as mudas

Aparador de sebes sem fios

Para podar os arbustos:
⎯ Dar forma às plantas
⎯ Dar formas à cerca

Serra elétrica

⎯ Podar os ramos mais
difíceis
⎯ Remover os ramos
doentes

Soprador de folhas elétrico

⎯ Empurra as folhas numa
direção, de forma a
recolhê-las todas juntas
⎯ Aspira as folhas/depois
deverá esvaziar o saco
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Ferramenta

Fotografia

Uso

Cortador com escova

Para cortar a erva ou ervas
daninhas do solo sem pedras

Triturador de madeira

Colocar os ramos cortados no
interior para que estes sejam
triturados

Estufa

Para assegurar as condições
climatéricas desejadas para as
nossas plantas, especialmente
durante a época das
sementeiras e da primeira fase
de crescimento das plantas

Sementeira/Viveiro

São utilizados vasos e
canteiros para a sementeira
(as sementes são inseridas no
interior). Os canteiros e os
vasos pequenos não ocupam
muito espaço

Vasos

Para plantar ou transplantar
as mudas

Vestuário de jardinagem

Para proteção do ser humano
contra a sujidade
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Ferramenta

Fotografia

Uso

Botas de jardinagem

Para proteger a pessoa contra
o pó, lama, água e terra

Luvas de jardinagem

Para proteger o ser humano
de quaisquer reações alérgicas
às ervas daninhas ou solos. Ou
para proteger de:
⎯ Dos espinhos
⎯ Qualquer reação
alérgica a ervas
daninhas
⎯ Ferimentos

Chapéu

Usa-se para:
⎯ Proteger do calor
⎯ Proteger da luz

Material de cobertura do
solo

Para cobrir o solo,
principalmente nas fases
iniciais de crescimento das
plantas, para evitar o
crescimento/aparecimento de
ervas daninhas

Mangueira de rega

A mangueira de rega é
utilizada na rega manual. Em
áreas grandes utilizamos uma
mangueira de vários metros
para verter água

Bocais (para regadores e
mangueiras)

Colocar na extremidade de:
⎯ Regador
⎯ Mangueira
O bocal assegura a baixa
pressão da água
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Ferramenta

Fotografia

Uso

Máscara

Usa-se a máscara durante a
aplicação de agroquímicos

Protetores auditivos

Usa-se para proteger os
ouvidos ao manusearem-se
máquinas

Óculos de proteção

Usam-se para proteger os
olhos durante a poda ou o
corte de relva

Escadote

Usa-se para alcançar o topo
das árvores altas (durante a
poda ou a colheita)
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Lição 5.2 Regras para a Utilização de Ferramentas e Máquinas de Jardinagem

Deve trabalhar com calma, nunca trabalhar
apressadamente!

Cuidado com os membros (mãos-péscabeça), para não os magoar!

Não negligencie as ferramentas no local de
trabalho, porque ninguém poderá magoarse nelas.
www.123RF.com

Assegure-se de que mantém uma distância
de segurança ao manusear as ferramentas
ou máquinas (no mínimo 1,5 metros de
distância dos colegas/outras pessoas)

Antes de utilizar qualquer máquina:
⎯ Leia bem as instruções, ou
⎯ Peça que lhe expliquem, ou
⎯ Veja um vídeo relevante
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Assegure-se de que a máquina-ferramenta
funciona corretamente.
Se notar alguma avaria, reporte
imediatamente.

Em caso de ferimentos ligeiros, deve
solicitar assistência ao supervisor no
tratamento de:
⎯ Trauma
⎯ Contusão ou
⎯ Picadas de insetos

Wikipedia

Em caso de ferimento grave, chame de
imediato o supervisor ou a ambulância

Atribua tarefas que acontecem em espaços
inclinados para os seus colegas
Atribua tarefas que acontecem em espaços
inclinados para os seus colegas
https://images.squarespace-cdn.com

Quando trabalha com plantas perigosas
(com espinhos ou arestas afiadas):
⎯ Deverá ajudar os seus colegas
⎯ Deverá ter muito cuidado
fonte: www.edcmag.com/best-gardening-gloves-for-thorns/

Limpe sempre as ferramentas e
equipamentos depois de os usar
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Armazene sempre as ferramentas e
máquinas em segurança depois de os
utilizar
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UNIDADE 6 Atividades Agrícolas
Lição 6.1 Solos, Misturas e Semeadura
1. Criação de uma mistura de solos
Com a pá, misture vários tipos de solos, como demonstrado abaixo, para tornar o solo adequado à
semeadura e plantio.
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2. Enchimento de vasos ou canteiros
Encha o canteiro ou o vaso com a mistura de solo acima indicada

3. Semeadura
Semeia:

Num canteiro (1 semente por buraco)

Ou diretamente, espalhando as sementes
na terra com as mãos,(a granel)

Ou semeada diretamente no terreno,
em fileiras

A semente deverá ser coberta com solo (ou pressionada) a uma profundidade 3 vezes superior ao
seu tamanho. Caso não seja coberta com solo, a semente poderá ser danificada por pássaros,insetos,
bichos ou até pelo sol. Por outro lado, se a semente estiver enterrada em demasiado, terá dificuldade
em subir à superfície e crescer.
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Lição 6.2 Solo e Transplantes
1. Nivelamento do solo

É importante que a superfície de plantio ou sementeira esteja plana, para que:
⎯ A água não fique estagnada, pois provoca o aparecimento de lodo (formação de lama).
⎯ Todas as plantas deverão ser regadas uniformemente.
⎯ O solo não se arraste quando há chuva forte.

A ferramenta ideal para nivelar o solo e potencialmente remover pedras é o ancinho.

2. Cobertura Morta (cobrir o solo)

⎯ Com plástico
⎯ Com aparas
⎯ Com casca de pinheiro
⎯ Com adubo
⎯ Com palha
⎯ Com papelão ou jornais (grampear com pedra
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A cobertura do solo com um dos materiais acima indicados evita o aparecimento de ervas daninhas na
área onde as plantas irão crescer. É muito caro cobrir-se o solo com uma cobertura de plástico, eo
solo não é bem aerado (mau aeramento nas raízes das plantas; os microrganismos benéficos do solo
não se desenvolvem em condições).
Será melhor escolher-se materiais biológicos como cobertura do solo (lascas de madeira, casca, palha,
papelão - jornais, etc.). Preferimo-los porque:
⎯ São baratos
⎯ Dificulta o crescimento de ervas daninhas
⎯ Permite uma boa aeração do solo
⎯ São amigos do ambiente

3. Transplantar ou plantar mudas
Transplante
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1.

Corte quaisquer raízes que saiam do vaso

2.

Retire a planta juntamento com o solo (torrão)

3.

Coloque a planta num vaso maior (o qual encheu previamente encheu com solo até meio),
posicionando-a no centro

4.

Adicionar solo

5.

Pressionar o solo

6.

Regar

Plantar as mudas no solo

1. Cavar o buraco

2. Colocar as mudas no buraco

3. Cobrir com terra e pressionar
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Lição 6.3 Remover Ervas Daninhas
1. Remover Ervas Daninhas
As ervas daninhas são plantas bastante duras/resistentes que crescem no solo perto das plantas do
nosso cultivo. É necessário removê-las porque:
⎯ Retiram os nutrientes necessários às nossas plantas, enfraquecendo-as.
⎯ Podem afogar as plantas cultivadas.
Deverão ser cuidadosamente removidas pela raiz, sem deixar qualquer resíduo das suas raízes (caso
contrário, estas voltarão a desenvolver-se).
Poderá remover as ervas daninhas das seguintes formas:

Com as mãos, usando para o efeito
luvas de jardinagem (remoção de
ervas daninhas)

Com a pá pequena ou a grande
própria para remoção de ervas
daninhas

Com ferramentas próprias para a
remoção de ervas daninhas
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Com o trator

2. Lavragem
O solo necessita de ser frequentemente lavrado, de forma a:
⎯ Aerar melhor
⎯ Obter uma boa estrutura
⎯ Melhor absorver a água
⎯ Libertar-se de ervas daninhas

Deste modo, poderá oferecer melhores condições de aeração nas raízes e microrganismos. Poderá
lavrar o solo das seguintes formas:

Com a pá pequena nos potes ou
em pequenos canteiros

Com a enxada ou pá grande, em
pequenas áreas cultivadas
https://st2.depositphotos.com

Com a picareta, quando o chão é
pesado e contém pedras
https://static4.depositphotos.com
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Com a máquina de lavrar mecânica
para áreas maiores
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Lição 6.4 Regar
1. Regar
As plantas necessitam de água porque é o seu principal alimento. Esta é necessária para o
cumprimento de todas as funções básicas das plantas (respiração, transpiração, fotossíntese,
frutificação). As plantas recebem a água ou através da chuva (e neve) ou através da rega.
Poderá regar-se as plantas de uma das seguintes formas:
Com o regador
Regar os pequenos canteiros ou vasos
com o regador.
Ajuda a não derramar demasiada água.
O bocal ajuda a evitar que a água caia
com pressão nas plantas.
Com a mangueira
Regar os canteiros grandes ou vários
vasos com a mangueira. É importante ter
um bocal que diminua a pressão, para
evitar que as plantas fiquem feridas.

Com a rega automática
Este método é indicado para grandes áreas
cultivadas ou para um grande número de
vasos.
Deverá verificar com regularidade se o sistema
de rega automática está a funcionar
devidamente:
− Verificar nos indicadores na base se o tempo de
rega está correto (o que pretendemos dizer
com isto?)
− Verificar se a bateria está a funcionar
− Verificar se as plantas estão a ser regadas na
quantidade certa.
− Verificar se a torneira ligada ao sistema de rega
automático está aberta.
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Como é que podemos saber se a planta necessita de rega?
⎯ Usando um dedo, toque no solo e
o

Se sentir que o solo está seco, regue-a.

o

Se sentir que o solo está húmido, então não a regue

⎯ Mantenha um diário de rega, como o exemplo abaixo

Segunda
Regar

√

Terça

Quarta

√

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

√

⎯ Nunca regue quando está a chover, ou imediatamente a seguir, porque a chuva já regou as
plantas.
⎯ Rega-se com mais regularidade no verão.
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Lição 6.5 Fertilização e Proteção das Plantas
1. Fertilização
As plantas necessitam dos nutrientes que recebem do solo através da rega.

Alguns solos são pobres em nutrientes, enquanto algumas plantas requerem mais nutrientes. O
supervisor avalia por que razão o solo requer uma melhor fertilização. Para fertilizar o solo, pode
utilizar as seguintes técnicas:

Com uma aplicação nas raízes (no solo):
− Dissolver o fertilizante em água (em forma
líquida)
− Ou atira-se em forma sólida.

Fertilização foliar, através da aplicação em folhas:
− Dissolver o fertilizante em água, de acordo
com as instruções.
− Pulverizar as folhas/planta.
− Fertilização da folhagem.

Combinar com a rega.
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2. Aplicação (orgânica) de pesticidas
As nossas plantas são muitas vezes acometidas por:
⎯ Doenças
⎯ Pragas
⎯ Insetos
⎯ Ervas daninhas
Utilizam-se pesticidas paras as proteger.
Evite utilizar pesticidas químicos, substituindo-os por pesticidas orgânicos.

Para aplicar pesticidas e fertilizantes orgânicos:

Siga as instruções escritas na embalagem.
Deverá ter especial cuidado com a proporção de
remédio e de água

Como medida de precaução, deverá usar:
⎯ Roupa de manga comprida
⎯ Botas
⎯ Luvas
⎯ Máscara e
⎯ Chapéu
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Nunca aplique durante o período de floração da
planta.

Nunca aplique durante o período de floração da
planta.
Não aplique quando está muito calor, acima de
25/30ºC porque:
⎯ O remédio evaporará
⎯ Pode destruir (queimar) a planta/folhas

Não aplique quando estiver muito ventoso
(o pesticida será levado pelo ar e pode-se espalhar
por plantas vizinhas).

Não aplicar quando estiver a chover (o remédio será
lavado pela água da chuva e acabará por ser
absorvido pelo solo e pelas águas subterrâneas).
Aplicar nas plantas (no alvo) indicadas pelo seu
supervisor, e não nas plantas vizinhas.
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Lição 6.6 Poda e Limpeza
1. Poda/corte de relva
Poda-se para se obter um melhor crescimento das plantas, uma melhor produção de frutos, formar
uma boa estrutura, tratamento de doenças, etc. Pode-se podar as seguintes partes das plantas:

Os ramos que estão secos (sem
folhas).
Os ramos infetados.

Os ramos marcados pelo seu
supervisor.

Pinterest

Corta-se a relva com a máquina,
seguindo.se sempre a mesma
direção.

Ou para cima e para baixo.
https://www.scag.com
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Ou circularmente, partindo do
centro do círculo.

www.wikipedia.com

https://hips.hearstapps.com
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2. Descarte de folhas caídas e lixo, descarte dos ramos podados
Use luvas antes de descartar os seguintes objetos para o local indicado pelo seu supervisor:

Folhas caídas no relvado ou solo. Utilize:
O ancinho
O soprador
Colocam-se as folhas em sacos especiais de
jardinagem

Lixo
Coloca-se em sacos especiais de jardinagem e
deita-se no caixote do lixo.

Produtos de poda.
Colocar os ramos pequenos em sacos do lixo
especiais para o efeito.

Remover os ramos maiores com o carrinho ou
com as mãos.
Colocam-se em sacos do lixo especiais para o
efeito.

https://www.cliffordcontainers.com

As aparas de poda podem ser colocadas na
trituradora de madeira e colocados na caixa
de compostagem.

bestprice.gr
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Lição 6.7 Colheita
1. Colheita
Muitas das plantas florescem e dão frutos. A colheita designa-se pela coleta de algumas plantas que
se destinam à alimentação. Estas poderão ser flores (exº orégão), frutas (ex: azeitona), folhas (ex:
louro), raízes (ex: cenouras), bolbos (ex: cebola) e a planta completa (ex: cebolinho), etc.
Existem ferramentas especiais (dependendo da planta) para a colheita de flores ou frutos. No entanto,
também poderá fazê-lo à mão.
A colheita é realizada em alturas específicas (exº as azeitonas são colhidas em novembro-dezembro; a
camomila em abril-maio, etc.).

www.gustabruzzo.com
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Lição 6.8 Limpeza e Armazenamento das Ferramentas
Limpeza das Ferramentas e armazenamento após o seu uso

Após a utilização, as ferramentas devem ser
limpas.

Após a limpeza, é necessário armazená-las.
É importante armazená-las, de forma que as
consiga encontrar facilmente na próxima vez.
Armazene-as em áreas interiores, para as
proteger do sol intenso, chuva e vento.
É importante armazenar em boas condições,
de forma que as consiga encontrar
facilmente numa próxima vez, evitando que
se emaranhem umas nas outras.

Caso tenha podado plantas doentes,
aconselha-se a desinfeção das ferramentas
(limpar com vapor ou álcool)

Caso as ferramentas não estejam afiadas,
pode afiá-las com cuidado.
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Lição 6.9 Sequência das Atividades Agrícolas
SEMEAR

1. Faz-se uma mistura de solo

2. Enche-se as sementeiras com a
mistura

3. Coloca-se a semente em cada
buraco, a uma profundidade 3 vezes
superior ao seu tamanho.

4. De seguida rega-se.
5. Rega-se com regularidade,até ao
momento do transplante.

6. Remove-se as ervas daninhas.

Após cada atividade, deve limpar as ferramentas e armazená-las.
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PLANTAÇÃO DAS MUDAS – ATÉ À COLHEITA

7. Nivela-se o terreno

8. Lavra-se a terra

9. Cavam-se buracos para se colocar as mudas

10. Colocam-se as mudas dentro dos buracos

11. Cobre-se com terra e pressiona-se

12. Coloca-se a cobertura morta, dando-se
preferência a materiais naturais

13. Rega-se (quer manualmente, quer através
do sistema de irrigação automática)
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14. Observa-se as condições de saúde das
plantas.
⎯ Caso esteja com falta dos nutrientes,
fertiliza-se, após consultar o agrónomo.

⎯ Em caso de doença, aplicar opesticida
após consultar o agrónomo.

15. Prestar atenção às ervas daninhas. Caso
apareçam, elimine-as pela raiz através de uma
das várias formas (monda, lavragem, utilização
de ferramentas de monda).

.

16. À medida que a planta cresce, poderá
necessitar de ser podada. Siga as instruções
dadas pelo seu supervisor

17. Recolha as aparas de poda e coloque-as
num local adequado para o efeito.

⎯ Para o local indicado pelo seusupervisor.
⎯ Para a estilhaçadora demadeira.
bestprice.gr

18. Mantenha o espaço ao redor das plantas
limpo. Remova qualquer lixo ou folhas.
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19. Quando chega a época da colheita, colha a
parte da planta necessária.

Após cada atividade, deve limpar as ferramentas e armazená-las.
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UNIDADE 7 Propagação de Plantas
Lição 7 Técnicas de Propagação de Plantas
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1. Estacas sem raiz

⎯ Esta é a aplicação mais comum da propagação assexuada.
⎯ Rebentos superiores com 3-4 folhas.
⎯ As estacas intermédias nem sempre funcionam nas plantas.
⎯ Poderá ser necessário aplicar um reforço no enraizamento das estacas (ex: hormona de
enraizamento) para uma estaca bem-sucedida.

O procedimento da plantação por estaca

1. Coloca-se a estaca em água

2. Colocamos hormona na estaca

3. Plantamos a estaca no vaso

215

2. Propagação Artificial
Estacas (Gerânio)
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3. Bolbos filhos
Os bolbos produzem bolbos filhos por baixo, os quais são arrancados para se criarem novas plantas.
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4. Divisão
Em algumas espécies podemos criar novas plantas através da simples divisão das raízes
(ex: Lírio-da-Paz).

⎯ Tenha o cuidado de não ferir a raiz.

⎯ Estação do ano apropriada: outono ou fevereiro-março.
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5. Rizoma

⎯ Na raiz aparece um rizoma como um tubérculo, a partir do qual são criadas novas plantas
(iris,morangueiro…)
⎯ Ao cortar o morangueiro, certifique-se de que este tem raiz.
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6. Estolões

⎯ Criação artificial de novas plantas.
⎯ Espeta-se um ramo flexível no solo.
⎯ Três meses depois, o ramo terá desenvolvido raízes e poderá ser cortado como planta
autónoma.
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7. Ramos

São rebentos laterais que voam da planta mãe
Corte um ramo e plante-o, criando assim uma novaplanta
(cloroplasto, morango)

O morango propaga-se pelos ramos. Os
rebentos são ramos laterais que crescem
perto da planta.
O rebento cresce horizontalmente, e a
nova planta forma raízes ao tocar no solo.
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UNIDADE 8 Doenças das Plantas
Lição 8.1 Doenças Infeciosas

DOENÇAS INFECIOSAS DAS PLANTAS

1. Doenças Fúngicas
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2. Doenças Procariontes
Bactérias que entram nas plantas a partir das feridas

Bactérias que provocam nas plantas:
⎯ Hiperplasia
⎯ Dessecação repentina
⎯ Agrobactérias (infestação dos reservatórios de madeira)
⎯ Manchas
⎯ Apodrecimento líquido
⎯ A doença procariótica mais conhecida é o carcinoma na oliveira
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3. Virológica

⎯ Mosaico
⎯ Tristeza
⎯ Fusão do tronco da videira
⎯ Frutos de caroço

O vírus não é transmitido através do vento, chuva ou pelo depósito dos sucos contaminados noutra
planta.
Necessita de uma prevenção adequada: não fumar, lavar as mãos antes do trabalho, destruir
imediatamente as plantas infetadas.
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4. Pragas

Ácaros

Lagartas
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Cigarras

Sarna

Insetos & Nematoides no solo
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Caracóis e Lesmas

Tricomas, Tripes, Ácaros
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5. Ervas Daninhas

⎯ As ervas daninhas são plantas que se desenvolvem por sua conta perto das plantas que
plantamos, sem que as queiramos.
⎯ As ervas daninhas retiram a água e os nutrientes das nossas plantas, e é por essa razão que
necessitamos de nos livrar delas.
⎯ Livramo-nos das ervas daninhas ao removê-las pela raiz (à mão, com ferramentas ou
máquinas) ou através da adição de remédios específicos chamados de herbicidas.

Tratamento de doenças infeciosas
⎯ Para todas as doenças infeciosas existem remédios, químicos ou biológicos, para combater a
fonte de doenças (fungos, insetos, etc.).
⎯ Para todos os insetos existem formas de os combater, e existem insetos benéficos que comem
os insetos prejudiciais (ex: joaninhas).
⎯ Quando vai aplicar um pesticida, siga as instruções do seu supervisor e as instruções de uso do
remédio. Cumpra as medidas de segurança indicadas no capítulo correspondente.
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Lição 8.2 Doenças não infeciosas
DOENÇAS NÃO INFECIOSAS
As doenças não infeciosas são decorrentes de condições naturais. Estas ocorrem por causa de:
⎯ Má aeração do solo (solo pesado)
⎯ Lixiviação de nutrientes (solo muito leve) => deficiência
⎯ Toxicidades
⎯ Luz brilhante
⎯ Temperaturas extremas
⎯ Humidade em excesso
⎯ Vento forte

1. Má aeração do solo (solo pesado)
Tratamento: mudança ou melhoramento do solo
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2. Deficiência (carência de nutrientes na planta)

Tratamento: adicionar o elemento em falta
(como o fertilizante)
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3. Toxicidade (quantidade excessiva de um nutriente)
⎯ Pode ocorrer devido à adição excessiva de fertilizante ou pesticida.
⎯ Em alguns casos extremos, devido à atmosfera poluída.
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Tratamento: mudar o solo de imediato e uma boa lavagem (rega)

Imagem 1. Sintomas de toxicidade no ácer

Imagem 2. Sintomas de toxicidade na uva

Sal ou água de rega dura
⎯ Cria toxicidade clorada nas plantas
⎯ Também causa danos no sistema de irrigação automática

Tratamento: regar com água abundante
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4. Luz intensa
Tratamento: criação de sombras para as plantas sensíveis à luz

5. Iluminação insuficiente

Tratamento: mover as plantas para áreas mais luminosas
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6. Temperaturas extremas

Congelamento:

Demasiado quente:

Sintomas estranhos, morte durante a noite

Crescimento lento, encaracolamento das folhas

Tratamento contra as geadas: Cobrir com nylon transparente

Fonte: Ebingjie.com
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7. Vento forte
Tratamento: criação de quebra-ventos
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O vento pode provocar:
⎯ Fraturas por pressão
⎯ Declives
⎯ Dispersão da produção agrícola
⎯ Alterações na fotossíntese
⎯ Anomalias reprodutivas
⎯ Congelamento
⎯ Perdas de água
⎯ Erosão
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UNIDADE 9 Segurança nas Atividades Agrícolas
Lição 9.1 Normas de Segurança Gerais

1. Deve trabalhar com calma, nunca
apressadamente!

2. Segue-se as regras de vestuário adequado

i. Deve vestir roupas adequadas,
como os uniformes de
jardinagem.
Evite usar roupas que poderão
eventualmente ficar presas nas
ferramentas ou máquinas.

ii. Use o equipamento adequado,
consoante a atividade agrícola.
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3. Atribui-se as tarefas mais difíceis aos colegas, tais como:

1. Atividades em áreas inclinadas.

Fonte: https://images.squarespace-cdn.com

2. Aplicação de agroquímicos.

Fonte: Pinterest

3. Atividades que envolvem plantas
com espinhos ou arestas afiadas.
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Lição 9.2 Segurança no Ambiente de Trabalho
Quando se utilizam as ferramentas e máquinasagrícolas
1. Cuidado com os membros (mãos-péscabeça), para não os magoar!

2. Não negligencie as ferramentas no
local de trabalho, porque alguém
poderá magoar-se nelas.
Fonte: www.123RF.com

3. Assegure-se de que mantém uma
distância de segurança ao manusear
as ferramentas ou máquinas (no
mínimo 1.5 metros de distância dos
colegas-outras pessoas).
4. Antes de utilizar qualquer máquina:
⎯ Leia bem as instruções, ou
⎯ Peça que lhe expliquem, ou
⎯ Veja um vídeo relevante

5. Assegure-se de que a máquinaferramenta funciona corretamente.
Se notar alguma avaria, reporte
imediatamente.
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6. Não toque nas partes quentes das
máquinas.

7. Não toque nas arestas afiadas das
ferramentas ou máquinas

8. Segure as ferramentas pelo cabo

9. Use proteção auricular própria ao
trabalhar com máquinas ruidosas.

10. Use óculos de proteção próprios ao
podar.

11. Em dias de chuva, use
impermeáveis e galochas.
Use as galochas mesmo que a chuva
tenha passado, pois o terreno está
coberto de lama.
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Em caso de aplicação de pesticidas orgânicos e fertilizantes

1. Não aplicar em dias quentes.

2. Não aplicar em dias ventosos.

3. Não aplicar em dias de chuva.
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Lição 9.3 Saúde e Segurança
Saúde e Segurança
1. Quando está demasiado calor, deve:
− Pôr protetor solar;
− Usar um chapéu;
−

Usar roupas finas de manga comprida
e de cor clara (para evitar
queimaduras solares).

2.

Nos dias quentes de verão, evite
atividades no exterior das 12.00 horas até
às 16.00 horas.

3. Caso

use mangas curtas,

coloque

repelente de mosquitos para evitar
picadas de insetos.

4. Quando está demasiado frio, vista roupas
quentes.

5. Quando as temperaturas estão perto ou
abaixo de 0C, tenha cuidado com o gelo
(pode estar escorregadio).
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6. Caso se sinta cansado, com náuseas,
dores de cabeça, tonturas, febre, etc.,
descanse num local sombrio.

7. Caso esteja a tomar medicamentos, não
execute tarefas perigosas. Assim:
−

Não utilize máquinas;

−

Não suba escadas;

−

Não faça podas.

8. Tome a vacina do tétano de 10 em 10
anos.

9. Cuidado com os membros (mãos-péscabeça), para não os magoar!

10. Em caso de ferimentos ligeiros, deve
solicitar assistência ao supervisor no
tratamento de:
− Trauma
− Contusão ou
−

Picadas de insetos

Wikipedia
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11. Em caso de ferimento grave, chame de
imediato o supervisor ou a ambulância.

Aviso: Todas as imagens utilizadas neste documento são licenciadas pela Creative Commons ou
utilizadas em conformidade com a doutrina do uso justificável [fair use]. Este manual serve apenas
para fins pedagógicos e pode ser reproduzido em fotocópias para utilização em sala de aula por
entidades ONG. Este manual não tem fins lucrativos.
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