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ILUMINAÇÃO DA SUA HORTA ORGÂNICA 

Agora que já exploramos as ferramentas e você está praticando a cri-

atividade, o planejamento e interação social, que são características fun-

damentais para o crescimento sustentável da sua horta orgânica, vamos 

pensar sobre um dos fatores críticos de sucesso de qualquer produção or-

gânica: a LUZ! 

“A luz é para as plantas, o que  

os sorrisos são para a humanidade. ” 

A Luz é essencial para o crescimento da planta, sem ela o processo da 

fotossíntese não acontece, e a síntese de açúcares e carboidratos, que são 

fundamentais para todas as funções metabólicas da planta, fica compro-

metida. Logo, se a planta não consegue realizar a fotossíntese de forma 

correta, ou seja, se ela não tem luz suficiente, seu desenvolvimento é pre-

judicado, impedindo a formação de flores e frutos. 

As plantas são muito parecidas com os seres humanos, dessa forma, 

cada planta tem uma necessidade diferente. Porém as necessidades de 

plantas que pertencem a um mesmo grupo de culturas são bem parecidas, 

o que nos ajuda a obter excelentes resultados se trabalharmos com as cul-

turas agrupadas em 4 grupos diferentes de cultura: 

1. Folhosas; 

2. Tubérculos e raízes; 

3. Flores e inflorescências; e 

4. Frutos. 
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“Lembre-se sempre de ser o mais prático, 
objetivo e eficiente possível na sua horta orgânica.” 

Muita gente desiste de ter uma horta orgânica, ou de produzir uma 

determinada espécie de planta, por não possuir a quantidade suficiente de 

luz para que aquela planta cresça com saúde. Mas isso nunca impossibili-

tou que os chineses, uma das nações mais desenvolvidas no cultivo prote-

gido, cultivo em estufas e na agricultura urbana, deixassem de produzir de 

tudo... isso mesmo... de tudo! (dê uma olhada no Google...) 

Não acredite no mito de que não é possível produzir determinada es-

pécie, ou até pior... de que você não conseguirá produzir por não possuir 

um local com a iluminação ideal. Trabalharemos juntos analisando sua pró-

pria realidade para que você tenha sua horta orgânica sustentável. 

Também existem outras possibilidades, como a iluminação artificial, 

e não é uma coisa de outro mundo como muitas pessoas pensam, o que 

falta é conhecimento. Só para te dar um exemplo, pois iremos trabalhar 

mais a fundo esse assunto da iluminação na sua horta orgânica, veja esse 

vídeo que gravei em uma produção rural de Áster. 

Nessa propriedade, a produção vem sendo otimizada com a utilização 

de iluminação artificial em campo aberto, e essa não é a única opção, exis-

tem várias outras possibilidades de utilização da iluminação artificial para 

melhorar e aumentar a sua produção, principalmente em áreas urbanas. 

Iremos otimizar ao máximo a luz disponível para as suas plantas e, se ne-

cessário, utilizaremos formas de iluminação artificial. Fique tranquilo! 

 

(clique aqui para ver o vídeo) 
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Agora que já entendemos como iremos trabalhar a construção da sua 

horta orgânica levando em conta a variável iluminação, vamos colocar a 

mão na massa! 

IDENTIFICANDO POSSÍVEIS LOCAIS - HORTA ORGÂNICA 

Observe os locais que você tem disponíveis para montar sua horta 

orgânica. Iremos verificar a posição do sol e a iluminação disponível em 

cada um dos locais. Mas, não se restrinja às limitações e particularidades 

do local, nesse momento, estamos querendo medir, exclusivamente, a va-

riável iluminação, e mais à frente no nosso curso, iremos definir quais são 

os locais ideais para começar a sua horta orgânica, levando em conta todas 

as variáveis mais importantes. 

 Em cada um dos locais que você escolheu, identifique a posição do 

sol e a quantidade de luz disponível. 

IDENTIFICANDO A POSIÇÃO DO SOL 

Para identificar os pontos cardeais faça o seguinte: 

1. Dirija-se para o suposto local, ao chegar observe a direção em 

que o sol nasce. 

2. Com o braço direito indique essa direção (Leste) 

3. Com o braço esquerdo indique a direção oposta, onde o sol se 

põe (Oeste).  

4. A direção à sua frente é o Norte, a de trás o Sul.  
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Com isso você terá informações sobre a direção de iluminação do am-

biente, usando seus braços como ponto de direção, como na figura abaixo: 

 

Essa informação é muito importante! Com ela nós conseguimos saber 

qual o posicionamento da iluminação do local durante o dia, e aproveitar-

mos o sol, da melhor forma possível, na sua horta orgânica. 

A figura abaixo mostra a mudança de direção da iluminação do sol 

durante o dia: 
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IDENTIFICANDO A ILUMINAÇÃO DISPONÍVEL 

Agora, após saber a direção da iluminação no seu espaço, analise 

quanto tempo de luz (em horas) seu espaço recebe durante o dia e em 

quais períodos.  

Faça isso durante 5 dias com iluminação diferente, anotando a quan-

tidade de luz no ambiente ao longo do dia. De posse dessas informações, 

faça uma média ponderada do que você anotou (clique para ver como fazer 

uma média ponderada). Dessa forma, você evita que um dia muito ensola-

rado, ou que um dia muito nublado, se torne sua referência e superestime 

ou subestime a disponibilidade de iluminação no espaço escolhido. 

Você pode anotar a quantidade de luz em uma tabela, marcando com 

um “x” a quantidade de luz para cada hora do dia. Veja o exemplo abaixo: 

 

LOCAL 1: Luz disponível - Horta Orgânica 

Horário  Sombra  Pouca luz  Luz direta  Luz indireta  
5h  -3h    

8h   +2h   

10h   +2h    

12h    +2h  

14h    +2h   

16h   +2h   

18h  -2h    

 

Agora vamos construir o planejamento da sua horta orgânica considerando 

a iluminação disponível. 
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PLANEJANDO A DISTRIBUIÇÃO DAS PLANTAS CONSI-
DERANDO A ILUMINAÇÃO DISPONÍVEL 

Agora que você já entendeu a importância da iluminação para o cres-

cimento das plantas estamos prontos para o próximo passo: definir como 

serão distribuídas as diferentes espécies no espaço da sua horta orgânica. 

Para isso, vamos considerar os seguintes fatores: 

1. A necessidade específica de cada espécie; 

2. O porte da planta adulta; e  

3. A quantidade de iluminação recebida nas diferentes partes do ambi-

ente. 

Para este exercício você deverá ter em mãos a lista das espécies de-

sejadas, a lista “Identificando a Iluminação Disponível” na qual você anotou 

a quantidade e a direção da luz disponível ao longo do dia. Agora, de posse 

dessas informações, vamos colocar a mão na massa! 
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PASSO 1: ANALISANDO O ESPAÇO DISPONÍVEL 

Desenhe o espaço disponível em um papel de forma simples, não se 

preocupe em deixar o desenho bonito ou muito bem feito, o importante é 

ter uma disposição simples para planejarmos a sua horta orgânica de 

acordo com a luz disponível. 

Agora, aponte a quantidade disponível de luz que você levantou no 

exercício anterior de acordo com o local. Veja um exemplo abaixo de uma 

horta orgânica em vasos em uma sacada: 
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PASSO 2: ESPÉCIES E SUAS NECESSIDADES 

Agora você irá comparar a lista de espécies da sua horta ideal com a 

lista de “Espécies e necessidade de Iluminação” abaixo: 

 

NÃO EXIGEM LUZ DIRETA 

 

EXIGEM LUZ DIRETA (horas) 

 

SOMBRA 

 

TOLERANTES A 

SOMBRA 

 

POUCO (4h+) 

 

MÉDIO (6h+) 

 

MUITO (8h+) 

Baunilha Batata-doce Coentro Espinafre Acelga Couve-flor 

 Salsão Manjericão Rúcula Repolho Espinafre-da-

Nova-Zelandia 

 Mandioquinha Hortelã Batatas Alface Capim-limão 

 Nabo Cebolinha Açafrão Ervilhas Estragão 

 Acelga Salsinha Agrião Feijões* Fava 

 Agrião Menta Salsão Cebolas Girassol 

 Agrião da terra Orégano Alcachofra Tomates** Inhame 

 Chicória Couve Alho Abóboras Jiló 

 Espinafre-da-

Nova-Zelandia 

Mostarda Berinjela Alcaparra Louro 

  Agastache Tomilho Alface de cor-

deiro 

Mandioca 

  Agrião da terra Cominho Alho-poró Melancia 

  Alecrim Gengibre Amendoim Maxixe 

  Amaranto Lavanda Araruta Melão 

  Camomila Mandioquinha Beldroega Milheto 

  Nabo Morango*** Brócolis Milho 

  Chicória Pimenta-do-reino Bertalha Pepino 

   Raíz forte Cabaça Pimentas 

   Sálvia Capuchina Pimentão **** 

   Serralha Chuchu Quiabo 

   Taioba Couve-de-bru-

xelas 

Quinoa 

    Cenoura Rabanete 

     Beterraba 

http://www.imgrower.com/
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POUCO Espécies que necessitam de pelo menos 4 horas de luz direta 

MÉDIO Espécies que necessitam de pelo menos 6 horas de luz direta 

MUITO Espécies que necessitam de pelo menos 8 horas de luz direta 

TOLERANTE Espécies tolerantes a sombra em períodos muito quentes 

* Exigem alta luminosidade, com luz solar direta. No entanto, em regiões com maior intensi-

dade de radiação solar, pode ficar parcialmente sombreado por plantas mais altas cultiva-

das na mesma área, como o milho. 

** A pouca luminosidade prolonga a fase vegetativa do tomateiro, retardando a produção. Por 

outro lado, alta luminosidade antecipa o início da frutificação. A planta não é afetada, signi-

ficativamente, pelo comprimento do dia, produzindo bem tanto em épocas com dias curtos 

como longos. Assim, o fruto floresce o ano todo. 

*** Boa luminosidade para crescer bem, com pelo menos algumas horas de luz solar direta di-

ariamente. Em regiões mais quentes, o morangueiro pode ser sombreado durante as horas 

mais quentes do dia. Contudo, quando cultivado sem luz solar direta pelo menos por algu-

mas horas por dia, o morangueiro tende a produzir poucos morangos. 

**** Condições de alta luminosidade, com sol direto. Em clima muito quente, sombra parcial 

pode ser benéfica nas horas mais quentes do dia. 

http://www.imgrower.com/
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Agora, pense: Quais das espécies que coloquei na minha horta ideal serão 

possíveis de serem plantadas hoje mesmo levando em conta a quantidade 

de iluminação que está disponível para mim? 

Lembre-se que o objetivo é começar com uma horta pequena que se 

adeque à sua realidade atual e ir aumentando aos poucos a horta e os ali-

mentos orgânicos produzidos nela, utilizando as técnicas que aprendere-

mos mais à frente, como por exemplo, a iluminação artificial, mini estufas, 

etc.   

PASSO 3: USE A CRIATIVIDADE! 

Agora é a hora de usar a criatividade para distribuir as espécies que 

você elencou no passo 2 por todo o espaço esboçado no Passo 1. Você 

pode anotar, desenhar, indicar por números, enfim, como preferir e achar 

mais prático. 

Para distribuir as espécies pelo espaço, leve em conta a necessidade 

de iluminação específica de cada uma delas: as espécies que necessitam de 

mais luz deverão ser alocadas nas regiões que recebem mais luz durante o 

dia, e vice-e-versa.  

Se sua horta orgânica for em vasos, existe a vantagem de poder rea-

locá-los conforme a época do ano, já que a iluminação muda durante as 

estações, mas se não for, iremos trabalhar esse fator mais à frente, não se 

preocupe....  
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ATENÇÃO AO PORTE DAS PLANTAS! As plantas que possuem um 

porte maior quando adultas, por exemplo o milho, devem ser tratadas de 

forma específica, já que quando as plantas crescerem, elas irão sombrear 

parte do canteiro, por isso, alinhe-as, preferivelmente, nos limites do can-

teiro ou no sentido Leste-Oeste, dessa forma elas não irão sombrear 

grande parte do ambiente disponível para você e não irão prejudicar o de-

senvolvimento das demais plantas. 

Você pode fazer o teste de sombra para verificar como será a sombra 

projetada por suas plantas quando adultas, basta colocar um objeto que 

tenha o tamanho parecido delas quando adultas e colocar no local onde 

pretende plantar suas espécies. Sugiro que faça isso para algumas plantas 

de porte maior, como o tomate, abóboras, pepinos, uva, maracujá, etc. 

Aproveite esse esboço para colocar a quantidade e o tamanho dos 

vasos e dos canteiros e os elementos que provocam sombra, como árvores, 

muros, etc. Você também pode riscar os limites de iluminação. Não se pre-

ocupe que mais à frente iremos definir a quantidade e tamanho de vasos 

ou canteiros, mas já aproveite para trabalhar uma ideia inicial.  

 Use toda sua criatividade para escolher o formato e tamanho de seus 

vasos e canteiros de modo a aproveitar da melhor forma possível a ilumi-

nação disponível para você, e lembre-se de aproveitar suas paredes para 

produzirmos suas hortas orgânicas também no modo vertical. 
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EXEMPLO DO ESBOÇO COM A LOCALIZAÇÃO DAS PLANTAS NA HORTA 
ORGÂNICA DA CAMILA: 

Pronto! Você já tem nas mãos as informações que precisa para fazer 

esse esboço de sua horta orgânica considerando a iluminação disponível. 

Veja o exemplo do esboço da horta orgânica da Camila (ela quis pintar, 

desenhar bonitinho, etc. porque gosta) você não precisa fazer isso se não 

quiser, o importante é ter o esboço com as informações que acabei de te 

passar.  

 

 

P – Pouca luz (4h) 
Me – média luz (6h) 
Mu – muita luz (8h+) 
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É isso aí meu amigo... mas lembre-se de que: 

"A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo. Quem lê en-

tende, quem faz aprende." 

Então vamos trabalhar! Te vejo no próximo episódio da Semana da 

Horta Orgânica com seu esboço em mãos! 

 

 

 

 

Até o próximo episódio,  

Thiago Tadeu Campos. 
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