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RESUMO 

 

 

O plantio da horta orgânica auxilia para o ensino-aprendizagem na escola, incentivando na 

alimentação saudável, além de incentivar pesquisa com as sementes. O objetivo foi 

Desenvolver plantio da horta orgânica para valorizar o consumo saudável, avaliando a 

emergência das plântulas. Desenvolveu atividades com 23 alunos do 8º ano da E. E. Profª 

Ormy Araujo Amaral, Patrocínio, MG. Semeou amostras de 150 sementes de Lactuca sativa, 

Brassica oleracea, Daucus carota e Beta vulgaris, utilizando a adubação orgânica. Avaliou a 

emergência das plântulas para calcular as medidas de emergência. 17 alunos mostraram 

preferência ao alimento natural e interesse no plantio e colheita da horta. A porcentagem de 

emergência das plântulas foi de E = 34,7, 36,7, 18,7 e 23,3% para L. sativa, B. oleracea, D. 

carota e B. vulgaris. Plântulas de L. sativa foram mais rápidas (t0= 4dias e tf= 9,2 dias; v  = 

0,109 dia
-1

 e Ve = 6,7 plântulas/dia). Pelos valores do CVt= 36,8, 35,3; 20,4 e 28,7 %, a 

variação da emergência em torno do tempo médio foi intermediária. B. oleracea, D. carota e 

B. vulgaris foram mais lentas, com velocidade de v  = 0,086; 0,062; 0,063 e Ve = 5,4; 1,8; 2,4 

plântulas/dia. A emergência ocorreu com assincronia em todas as espécies (I = 3,0; 2,9; 2,6; 

3,0 bit, e Z = 0,119; 0,136; 0,146; 0,124). A atividade da horta orgânica foi eficiente para 

trabalhar com os alunos, mostrando a facilidade e os benefícios do cultivo. A emergência das 

plântulas foi baixa e lenta, sendo a resposta fisiológica das sementes às condições do 

ambiente. 

 

Palavras-chave: Alimentação saudável. Plantio. Medidas de emergência. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na atualidade, surgem preocupações na sociedade e na área educacional em relação ao 

futuro e pela melhor qualidade de vida das futuras gerações (CARVALHO, 2004). O rápido 

crescimento econômico e tecnológico proporcionou melhor qualidade de vida, porém, as 

ofertas de produtos industrializados que nem sempre são saudáveis, passaram a fazer parte do 

cardápio cotidiano das pessoas. 

Segundo Jacobson (2001), um dos principais fatores para o risco das doenças crônicas 

nos adultos é a obesidade na adolescência. De acordo com este autor, entre o consumo 

alimentar e o gasto de energia, a obesidade se estabelece pelo desequilíbrio destes fatores 

associado ao sedentarismo, determinando assim alta prevalência de doenças crônicas como as 

cardiovasculares, a hipertensão e o Diabetes mellitus tipo 2. 

Assim, práticas alimentares saudáveis devem ser adquiridas. O ambiente da escola é 

um local ideal para uma boa educação alimentar, pois contribui para a aquisição de 

conhecimentos dos hábitos alimentares saudáveis (BRASIL, 2001). A educação alimentar é 

necessária para que obtenha também uma boa orientação na prevenção de algumas doenças, 

devido ao hábito de alimentação, garantindo com isso uma vida mais saudável (BOOG, 

1997). 

Uma forma ideal para a educação de alunos é o desenvolvimento de projetos que 

procuram a interação com as questões alimentar e ambiental (ZUCCHI, 2002), 

proporcionando um contato mais direto entre os alunos e o ambiente. De acordo com este 

autor, isto deve ocorrer na área educacional, promovendo o comprometimento com a 

sustentabilidade e desenvolvimento dos alunos, para que vivenciem junto à comunidade os 

conhecimentos adquiridos, por meio das mudanças de atitudes em relação às questões 

ambientais. 

Desta forma, os alunos tornam atores sociais na participação de projetos educativos, 

podendo ser o primeiro passo para mudanças, construindo cidadãos aptos a obter modelos de 

vida ambientalmente sustentável (ZUCCHI, 2002). Segundo Ruy (2004), a partir do 

conhecimento ofertado à comunidade escolar, iniciativas podem ser desenvolvidas fora deste 

ambiente, proporcionando disseminação de informações a diferentes classes de pessoas. 
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O processo de sensibilização da comunidade escolar pode fomentar iniciativas que 

transcendam o ambiente da mesma, atingindo tanto o bairro no qual a escola está inserida 

como comunidades mais afastadas, onde residem alunos, professores e funcionários (RUY, 

2004). Segundo este autor, estas pessoas podem ser potenciais multiplicadores de informações 

e atividades, relacionadas à educação ambiental implantada na escola. 

Para despertar no aluno a prática sustentável e alimentação saudável, atividade com 

horta orgânica pode resultar em ganhos positivos. A construção de uma horta pode contribuir 

para uma melhor alimentação, além de demonstrar técnicas de manejo sustentável sem 

agrotóxicos. Conforme Zucchi (2002), este tipo de atividade contribui para o desenvolvimento 

de projetos na área da Ciência Biológica, como também em iniciativas para outras disciplinas, 

tornando uma forma interativa entre as formas de conhecimento para melhor inclusão da 

educação, social e ambiental. 

A horta no ambiente escolar é uma fonte viva para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem, obtendo um laboratório que possibilite diversas atividades em campo 

(MORGADO e SANTOS, 2008). A prática pedagógica com a atividade da horta pode 

despertar nos alunos o interesse em pesquisas. Isto porque no plantio, as sementes usadas são 

organismos vivos, que podem ser estudadas para conhecer a fisiologia da germinação e 

emergência das plântulas. 

Análises de germinação das sementes e de emergência das plântulas geram dados que 

mostrando comportamento fisiológico das sementes, durante o desenvolvimento dos 

processos (DORNELES, RANAL e SANTANA, 2005; RODRIGUES et al. 2007 

DORNELES, RANAL e SANTANA, 2013). Com base no número de plântulas podem ser 

calculadas medidas para o tempo, velocidade e sincronia para a emergência (RANAL, 

SANTANA e FERREIRA, 2009). Assim, com este enfoque estudos são realizados para as 

espécies nativas (CARVALHO, SILVA e DAVIDE, 2006; PEREIRA, RANAL e 

SANTANA, 2009; DORNELES, 2010) e as cultivadas (RODO et al., 2001; SILVA e 

AQUILA, 2006; SOARES et al., 2012), para conhecer o padrão fisiológico das sementes em 

função das condições em que estão submetidas para a germinação. 

Assim, neste estudo incorporou o plantio da horta orgânica ao estudo da fisiologia das 

sementes, para a emergência das plântulas. A análise da emergência das espécies plantadas na 

escola é importante para mostrar a capacidade e comportamento das sementes na emergência, 

nas condições em que as sementes ficaram expostas. Portanto, o estudo espera que o plantio e 

os resultados obtidos na coleta possam incentivar os alunos a valorização do alimento natural, 



10 
 

além de possibilitar a análise do comportamento das sementes para a emergência das plântulas 

das espécies cultivadas. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 

Implantar um plantio com horta orgânica em escola pública para auxiliar os educandos 

a valorizar uma forma sustentável de consumo de hortaliças. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

Despertar os alunos para o interesse no plantio de hortaliças para que possam 

estimular a família e comunidade, na formação de plantios domésticos. 

 

Avaliar a fisiologia da emergência das plântulas das espécies cultivadas, utilizadas no 

plantio da horta, por meio de medidas de emergência, para conhecer o comportamento das 

plântulas, nas condições da horta orgânica. 
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3 ARTIGO CIENTÍFICO  

 

 

A HORTA ORGÂNICA ESCOLAR COMO ALTERNATIVA DE EDUCAÇÃO 

ALIMENTAR E INCENTIVO AS PRÁTICAS DE CIÊNCIA 

 

ANA CRISTINA SOUZA
1
 

MARIETA CAIXETA DORNELES
2 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: O plantio da horta orgânica auxilia no ensino-aprendizagem na escola, 

incentivando na alimentação saudável e incentivando pesquisas com as sementes. Objetivo: 

Desenvolver plantio da horta orgânica para valorizar o consumo saudável, avaliando a 

emergência das plântulas. Material e Métodos: Desenvolveu atividades com 23 alunos do 8º 

ano da E. E. Profª Ormy Araujo Amaral, Patrocínio, MG. Semeou amostras de 150 sementes 

de Lactuca sativa, Brassica oleracea, Daucus carota e Beta vulgaris. A adubação foi 

orgânica. Avaliou a emergência das plântulas para calcular as medidas de emergência. 

Resultados: 17 alunos mostraram preferência ao alimento natural e interesse no plantio e 

colheita da horta. A porcentagem de emergência das plântulas foi de E = 34,7, 36,7, 18,7 e 

23,3% para L. sativa, B. oleracea, D. carota e B. vulgaris. Plântulas de L. sativa foram mais 

rápidas (t0= 4dias e tf= 9,2 dias; v  = 0,109 dia
-1

 e Ve = 6,7 plântulas/dia). A variação da 

emergência em torno do tempo médio foi intermediária (CVt= 36,8, 35,3; 20,4 e 28,7 %). B. 

oleracea, D. carota e B. vulgaris foram mais lentas, com velocidade de v  = 0,086; 0,062; 

0,063 e Ve = 5,4; 1,8; 2,4 plântulas/dia. A emergência ocorreu com assincronia para todas as 

espécies (I = 3,0; 2,9; 2,6; 3,0 bit, e Z = 0,119; 0,136; 0,146; 0,124). Conclusão: A atividade 

da horta orgânica foi eficiente para trabalhar com os alunos, mostrando a facilidade e os 

benefícios do cultivo. A emergência das plântulas foi baixa e lenta, sendo a resposta 

fisiológica das sementes às condições do ambiente. 

  

Palavras-chave: Alimentação saudável. Plantio. Medidas de emergência. 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, surgem preocupações na sociedade e na área educacional em relação ao 

futuro e pela melhor qualidade de vida das futuras gerações (CARVALHO, 2004). O rápido 

crescimento econômico e tecnológico proporcionou melhor qualidade de vida, porém, as 

                                                             
1
Professora orientadora e docente do UNICERP: marietacaixeta@unicerp.edu.br; 

2
Discente do curso de Ciências Biológicas do UNICERP: annacrys.ptc@hotmail.com; 
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ofertas de produtos industrializados que nem sempre são saudáveis, passaram a fazer parte do 

cardápio cotidiano das pessoas. 

Segundo Jacobson (2001), um dos principais fatores para o risco das doenças crônicas 

nos adultos é a obesidade na adolescência. De acordo com este autor, entre o consumo 

alimentar e o gasto de energia, a obesidade se estabelece pelo desequilíbrio destes fatores 

associado ao sedentarismo, determinando assim alta prevalência de doenças crônicas como as 

cardiovasculares, a hipertensão e o Diabetes mellitus tipo 2. 

Assim, práticas alimentares saudáveis devem ser adquiridas. O ambiente da escola é 

um local ideal para uma boa educação alimentar, pois contribui para a aquisição de 

conhecimentos dos hábitos alimentares saudáveis (BRASIL, 2001). A educação alimentar é 

necessária para que obtenha também uma boa orientação na prevenção de algumas doenças, 

devido ao hábito de alimentação, garantindo com isso uma vida mais saudável (BOOG, 

1997). 

Uma forma ideal para a educação de alunos é o desenvolvimento de projetos que 

procuram a interação com as questões alimentar e ambiental (ZUCCHI, 2002), 

proporcionando um contato mais direto entre os alunos e o ambiente. De acordo com este 

autor, isto deve ocorrer na área educacional, promovendo o comprometimento com a 

sustentabilidade e desenvolvimento dos alunos, para que vivenciem junto à comunidade os 

conhecimentos adquiridos, por meio das mudanças de atitudes em relação às questões 

ambientais. 

Desta forma, os alunos tornam atores sociais na participação de projetos educativos, 

podendo ser o primeiro passo para mudanças, construindo cidadãos aptos a obter modelos de 

vida ambientalmente sustentável (ZUCCHI, 2002). Segundo Ruy (2004), a partir do 

conhecimento ofertado à comunidade escolar, iniciativas podem ser desenvolvidas fora deste 

ambiente, proporcionando disseminação de informações a diferentes classes de pessoas. 

O processo de sensibilização da comunidade escolar pode fomentar iniciativas que 

transcendam o ambiente da mesma, atingindo tanto o bairro no qual a escola está inserida 

como comunidades mais afastadas, onde residem alunos, professores e funcionários (RUY, 

2004). Segundo este autor, estas pessoas podem ser potenciais multiplicadores de informações 

e atividades, relacionadas à educação ambiental implantada na escola. 

Para despertar no aluno a prática sustentável e alimentação saudável, atividade com 

horta orgânica pode resultar em ganhos positivos. A construção de uma horta pode contribuir 

para uma melhor alimentação, além de demonstrar técnicas de manejo sustentável sem 

agrotóxicos. Conforme Zucchi (2002), este tipo de atividade contribui para o desenvolvimento 
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de projetos na área da Ciência Biológica, como também em iniciativas para outras disciplinas, 

tornando uma forma interativa entre as formas de conhecimento para melhor inclusão da 

educação, social e ambiental. 

A horta no ambiente escolar é uma fonte viva para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem, obtendo um laboratório que possibilite diversas atividades em campo 

(MORGADO e SANTOS, 2008). A prática pedagógica com a atividade da horta pode 

despertar nos alunos o interesse em pesquisas. Isto porque no plantio, as sementes usadas são 

organismos vivos, que podem ser estudadas para conhecer a fisiologia da germinação e 

emergência das plântulas. 

Análises de germinação das sementes e de emergência das plântulas geram dados que 

mostrando comportamento fisiológico das sementes, durante o desenvolvimento dos 

processos (DORNELES, RANAL e SANTANA, 2005; RODRIGUES et al. 2007 

DORNELES, RANAL e SANTANA, 2013). Com base no número de plântulas podem ser 

calculadas medidas para o tempo, velocidade e sincronia para a emergência (RANAL, 

SANTANA e FERREIRA, 2009). Assim, com este enfoque estudos são realizados para as 

espécies nativas (CARVALHO, SILVA e DAVIDE, 2006; PEREIRA, RANAL e 

SANTANA, 2009; DORNELES, 2010) e as cultivadas (RODO et al., 2001; SILVA e 

AQUILA, 2006; SOARES et al., 2012), para conhecer o padrão fisiológico das sementes em 

função das condições em que estão submetidas para a germinação. 

Assim, neste estudo incorporou o plantio da horta orgânica ao estudo da fisiologia das 

sementes, para a emergência das plântulas. A análise da emergência das espécies plantadas na 

escola é importante para mostrar a capacidade e comportamento das sementes na emergência, 

nas condições em que as sementes ficaram expostas. Portanto, o estudo espera que o plantio e 

os resultados obtidos na coleta possam incentivar os alunos a valorização do alimento natural, 

além de possibilitar a análise do comportamento das sementes para a emergência das plântulas 

das espécies cultivadas. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo baseia-se em uma pesquisa com aplicação de questionário (APÊNDICE A) 

sendo aprovado pelo comitê de pesquisa (COEP) do Centro Universitário do Cerrado de 

Patrocínio (APÊNDICE B). Para realização do estudo na escola foi encaminhado um pedido 

de autorização para o responsável do local de estudo através do Termo de Autorização para a 

pesquisa, devidamente assinada (APÊNDICE C).  
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A pesquisa sobre a horta orgânica foi realizada na Escola Estadual Professora Ormy 

Araújo Amaral, localizada na cidade de Patrocínio, MG, região do Alto Paranaíba e Triângulo 

Mineiro. A escola selecionada para desenvolvimento da pesquisa apresenta princípios de 

inovação para aprendizado, almeja crescer de forma ordenada, procurando desenvolver a 

qualidade da educação e de vida dos alunos. 

De acordo com a liberação da direção da escola e professores, foi escolhido alunos da 

turma do 8º ano do ensino fundamental. A turma é constituída por alunos com idade entre 13 

a 15 anos, formada por 28 alunos. 

O projeto do plantio da horta orgânica na escola foi apresentado à direção, mostrando 

a forma e a importância da atividade para auxiliar nos conhecimentos de ciência, saúde e 

ambiente. Após a liberação do projeto, foi realizado um encontro com a turma e professores, 

para explicar sobre o projeto e a metodologia das atividades envolvidas no preparo, plantio e 

coleta das hortaliças.  

Um roteiro com perguntas foi oferecido aos alunos antes do plantio, ficando livres 

para responderem ou não. Este levantamento foi baseado em coletas de informações, para 

mostrar a preferência dos alunos em relação aos hábitos de alimentação e da influência da 

atividade com a horta orgânica, em relação ao incentivo à alimentação saudável (Apêndice 

A). O preparo e plantio da horta iniciaram com a liberação do projeto pelo Comitê de Ética 

(COEP) da UNICERP. 

As espécies escolhidas para o plantio da horta orgânica foram Lactuca sativa L. 

(Alface Crespa), Brassica oleracea L. var. acephala (Couve Manteiga da Geórgia), Daucus 

carota L. (Cenoura Selvagem) e Beta vulgaris L. (Beterraba Maravilha). Estas espécies foram 

selecionadas por serem mais comuns na alimentação humana e de fácil cultivo. 

O experimento foi feito em amostra de 150 sementes para cada espécie cultivada. 

Mantendo o plantio em linhas paralelas e canteiros separados para cada espécie (Figura 1). 

 

Figura 1 - Plantio da horta orgânica na Escola Estadual Profª Ormy Araújo Amaral, Patrocínio, MG. 

Fonte: Souza, A.C., 2017 
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Após o preparo do solo e formação dos canteiros foi realizada a aplicação da adubação 

orgânica, com esterco bovino. Para a incorporação da adubação no solo aguardou um período 

de três dias, antes do plantio.  

Em 25 de maio de 2017 as sementes foram semeadas diretamente nos canteiros a 1cm 

de profundidade, mantendo duas irrigações diárias. O controle de plantas daninhas foi feito 

manualmente. 

Para os dados coletados do roteiro de perguntas aos alunos foram feitos gráficos, para 

apresentar visualmente as informações, fazendo apenas análise descritiva. 

No experimento do plantio das hortaliças a avaliação foi diária, observando a 

emergência de qualquer parte da plântula acima do solo. A partir da observação, calculou as 

medidas de emergência das plântulas, sendo a porcentagem da emergência (E %); tempo 

inicial (t0 dias), final (tf dias) e tempo médio ( t dias), coeficiente de variação do tempo para a 

emergência (CVt%), velocidade média ( v dias
-1

) e velocidade de emergência (Ve 

plântula/dia), índice de incerteza (I bit) e de sincronia (Z), para a emergência. Estas medidas 

mostram a capacidade fisiológica das sementes para a emergência das plântulas (Anexo 2). 

A comparação estatística para as medidas de emergência das plântulas foi realizada 

pelo teste de t de “Student”, bilateral com α = 0,025. Conforme Carvalho, Santana e Ranal 

(2005), quando o experimento com sementes ocorre em amostras únicas, as medidas de 

porcentagem de emergência das plântulas, tempo médio, velocidade média e incerteza para a 

emergência, são analisadas por meio de comparações binárias do teste de t de “Student”. As 

medidas de tempo inicial e final, coeficiente de variação do tempo e de sincronia de 

germinação (Z), que não podem ser estimadas como dados amostrais, por não apresentar 

valores de variância, a análise foi descritiva. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 28 alunos da classe 23 participaram do levantamento de dados. Conforme a 

pesquisa realizada com os alunos da Escola Estadual Professora Ormy Araujo Amaral. 

(Figura 1). Os alunos participantes apresentaram preferência em consumir alimentos de 

origem natural, totalizando 17 alunos, os outros 6 alunos restantes disseram ter preferência em 

consumir alimentos de origem industrial. 
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Figura 1 - Preferência por tipos de alimentos dos alunos do 8º ano da E.E. Profª Ormy Araújo Amaral, 

Patrocínio, MG, 2017. 

 

Sobre o conhecimento da importância de uma alimentação saudável os 23 alunos que 

participaram, confirmaram positivamente (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Eficácia da horta para o conhecimento da alimentação natural dos alunos do 8º ano da E.E. 

Profª Ormy Araújo Amaral, Patrocínio, MG, 2017.  

 

Em relação à expectativa de adquirir conhecimentos sobre a horta orgânica, três alunos 

interessaram em aprender o cultivar a horta, oito em conhecer os tipos de verduras, onze em 

despertar para a necessidade de uma alimentação saudável e dois no plantio da horta (Figura 

3). 
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Figura 3 - Expectativa em relação ao conhecimento proporcionado pela horta, dos alunos do 8º ano da 

E. E .Profª Ormy Araújo Amaral, Patrocínio, MG, 2017.  

 

Foi possível verificar que 21 alunos acreditam que a horta beneficia a família e a 

escola, enquanto dois alunos não acreditam que isso seja possível (Figura 4 e 5). 

 

 

 

Figura 4 - Benefícios da horta orgânica para as famílias de acordo com os alunos do 8º ano da E. E. 

Profª Ormy Araújo Amaral, Patrocínio, MG, 2017.  
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Figura 5 - Benefício da horta orgânica para a escola segundo os alunos do 8º ano da E. E. Profª Ormy 

Araújo Amaral, Patrocínio, MG, 2017.  

 

A turma do 8º ano da E. E. Profª Ormy Araújo Amaral selecionada para participar do 

plantio da horta orgânica, esteve interessada no projeto, mostrando-se motivados para auxiliar 

no plantio. Os alunos participaram da semeadura e da colheita dos produtos. Este resultado foi 

semelhante ao encontrado por Silveira (2011), em uma escola localizada no Ceará, onde foi 

observado que os alunos mostraram maior interesse em consumir hortaliças a partir do 

momento em que participaram do cultivo, desde o plantio a colheita. 

Apesar da grande oferta dos produtos industriais os alunos da E. E Profª Ormy Araújo 

Amaral apresentam consciência sobre a importância dos alimentos naturais. Como na maioria 

das respostas as questões levantadas aos alunos foram positivas, observa que o consumo de 

alimentos naturais é importante para eles. 

O plantio da horta orgânica na escola ocorreu em 25 de maio de 2017. Conforme a 

embalagem, o período de colheita da hortaliça Lactuca sativa é entre 50 a 70 dias e da 

Brassica oleracea entre 70 a 90 dias. Ambas as espécies foram colhidas no dia 4 de agosto de 

2017, com bom desenvolvimento das folhas. Segundo a informação da embalagem das 

sementes, a colheita de Daucus carota é em torno de 75 dias e a Beta vulgaris de 50 a 70 dias, 

ambas foram colhida sem 9 de agosto de 2017. Para estas espécies, a produção das raízes 

tuberosas ocorreu com pouco desenvolvimento e nem todas formaram a raiz. Embora não 

tenha feito a medição das raízes, o padrão do tamanho foi visualmente intermediário (Figura 

6). 
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Figura 6 - Produção das hortaliças plantadas na E. E. Prof ª Ormy Araújo Amaral, Patrocínio, MG. 

Plantio em maio e coleta em agosto de 2017. Lactuca sativa, Brassica oleracea, Beta vulgaris e 

Daucus carota. 

Foto: Souza, A.C.(2017). 

 

A irrigação foi feita duas vezes ao dia entre segunda-feira a sexta-feira, não sendo 

possível irrigar nos finais de semana e feriados, por não ter acesso à entrada na escola. Isto 

pode ter ocasionado à diminuição da qualidade e produtividade das hortaliças plantadas, 

principalmente de Beta vulgaris. Tivelli e Trani (2008), afirmam que é indispensável que 

sejam feitas irrigações diárias do plantio já que a falta de água pode diminuir sua 

produtividade. 

Durante o preparo do solo para o plantio observou que apresentava muito compactado. 

A compactação do solo diminui os poros que facilitam a circulação de água e ar, além de 

dificultar o desenvolvimento das raízes das hortaliças (ALCÂNTRA e MADEIRA, 2008). 

Apesar de o solo ter sido revolvido, não foi possível fazer novo revolvimento durante o 

desenvolvimento das plantas, ocorrendo certa compactação até o fim do experimento. Talvez 

isso tenha interferido na produção das raízes de Daucus carota e Beta vulgaris. 

Durante o desenvolvimento das espécies houve o crescimento constante de ervas 

daninhas, que foram retiradas por meio de capina manual. Brandão et al. (2016), também usou 

a mesma técnica no plantio de Lactuca sativa em Seropédica-RJ. Segundo este autor as 

plantas daninhas prejudicam o desenvolvimento das espécies devido à competição entre luz 

solar, nutrientes, solo e água. 

O estudo da fisiologia das sementes das hortaliças plantadas na E. E. Profª Ormy 

Araújo Amaral, para a emergência das plântulas, possibilitou conhecer o comportamento das 

sementes, nas condições do plantio. As medidas analisadas para a emergência das plântulas 

das espécies cultivadas apresentaram diferenças significativas, para as medidas analisadas 
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pela estatística, como a porcentagem de emergência (E %), velocidade média ( v ), tempo 

médio para a emergência ( t ) e o índice de incerteza para emergência (I, Tabelas 1, 2 e 3). 

A emergência das plântulas foi baixa para as quatro cultivares plantadas na horta 

orgânica, com valores entre 18,7 a 36,7% (Tabela 1). Lactuca sativa e Brassica oleracea 

apresentaram as maiores porcentagens de plântulas emergidas (E=34,7 e 36,7%). A menor 

porcentagem de emergência das plântulas ocorreu para Daucus carota e Beta vulgaris 

(E=18,7 e 23,3%, Tabela 1). 

O processo de emergência das plântulas ocorreu em pouco tempo para todas as 

espécies estudadas. L. sativa gastou o menor tempo para emergência das plântulas, o que foi 

detectado pela analise estatística (Tabelas 1 e 2). A emergência das plântulas de Lactuca 

sativa iniciou no quarto dia após o plantio e finalizou aos 14 dias, além de apresentar o maior 

número de plantas emergidas por volta de nove dias (t0 = 4, tf = 14 e t = 9,2 dias; Tabela 1). 

D.carota e B.vulgaris foram às espécies mais lentas para a emergência das plântulas. Para 

essas espécies os valores para o tempo foram de tO = , tf  = 20 e 22 e t = 16,1 e 15,9 dias. As 

espécies avaliadas mostraram baixa variação da emergência das plântulas em relação ao 

tempo, sendo que o coeficiente de variação do tempo (CVt) apresentou valores entre 20,4 a 

36,8%; Tabela1). O menor valor foi para D.carota com CVt = 20,4% e o maior para a L.sativa, 

com CVt  = 36,8%. 

 

Tabela 1. Medidas de emergência e tempo de emergência das plântulas das espécies cultivadas na 

horta orgânica da Escola Estadual Profª. Ormy Araújo Amaral, Patrocínio, MG, 2017. 

Espécies E (%) 

Tempo (dias) 

CVt (%) 

Inicial Final Médio 

Lactuca sativa 34,7 
a 

4 14 9,2 
a 

36,8 

Brassicaoleracea 36,7 
a 

6 18 11,7
 b 

35,3 

Daucuscarota 18,7 
b 

11 20 16,1
 c 

20,4 

Beta vulgaris 23,3 
b 

7 22 15,9 
c 

28,7 

E%:porcentagem de  emergência das plântulas; t0: tempo inicial para a emergência; tf: tempo final para a 

emergência; t : tempo médio de emergência; CVt: coeficiente de variação do tempo. Letras distintas nas colunas 

indicam diferença significativa entre as espécies. 
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A baixa emergência das plântulas de Lactuca sativa que ocorreu neste experimento, não 

foi o mesmo do trabalho de Oliveira et al. (2015), que resultou com 61,1 % de plântulas 

emergidas. Estes autores avaliaram o desenvolvimento de plântulas de L. sativa em sistema 

orgânico a partir das sementes convencionais com e sem tratamento químico.  

A emergência das plântulas de Brassica oleracea esteve abaixo do que é de indicado na 

embalagem, 88%. A menor produção para esta espécie deste experimento pode ser explicado 

pelas condições do local e a falta de irrigação nos fins de semana, que pode ter prejudicado a 

germinação. 

Daucus carota que apresentou menor porcentagem de emergência das plântulas, pode 

ser devido também à falta de umidade durante o processo de germinação das sementes. 

Carneiro et al. (1999), avaliou a influencia do estresse hídrico e térmico sobre sementes de 

D.carota na germinação e observou, que o estresse hídrico modifica ou prejudica a atividade 

fisiológica da germinação. 

Em relação às medidas de velocidade observou que a emergência das plântulas foi 

lenta para todas as espécies plantadas na horta da escola E. E. Profª Ormy Araújo Amaral, 

com baixos valores para a velocidade média e o índice de velocidade de emergência ( v e Ve, 

Tabelas 3). As plântulas de Lactuca sativa foram mais rápidas para a emergência  do que as 

demais espécies estudadas, com v  = 0, 109 dia
-1

 e Ve = 6,7 plântula/dia  (Tabela 3). A menor 

velocidade de emergência foi registrada para a Daucus carota e Beta vulgaris mostrando que 

as espécies tiveram um processo mais lento em relação às demais espécies ( v =0,062 e 0,063 

dia
-1

 e Ve = 1,8 e 2,4 plântula/dia; Tabela 3). Isto mostra que as plântulas destas espécies 

emergiram com maior lentidão do que L. sativa e B. oleracea. 

A emergência das plântulas de Daucus carota ocorreu com maior sincronia 

apresentando menor valor para a incerteza (I = 2,6 bit) e maior para sincronia (Z = 0,1146),  

(Tabela3). Nas demais espécies o processo da emergência das plântulas foi assíncrono, isto é 

não tiveram sincronia para o processo de emergência, com maiores valores da incerteza (I) e 

menores da sincronia (Z). 
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Tabela 3. Medidas de velocidade  e sincronia das plântulas, das espécies cultivadas na horta orgânica 

da Escola Estadual Profª. Ormy Aráujo Amaral, Patrocínio/MG, 2017. 

Espécies   ̅       Ve plântulas/dia I bit Z 

Lactuca sativa 0,109 
a
 6,7 3,0 

b
 0,119 

Brassicaoleracea 0,086 
b
 5,4 2,9 

b
 0,136 

Daucuscarota 0,0621 
c
 1,8 2,6 

a
 0,146 

Beta vulgaris 0,0631 
c
 2,4 3,0 

b
 0,124 

v : velocidade média de emergência; Ve: índice de velocidade de emergência; I: incerteza para a emergência; Z: 

sincronia. Letras distintas nas colunas indicam diferença significativa entre as espécies. 

 
 

 

 A velocidade media e o índice de velocidade de emergência foi maior para a Lactuca 

sativa, embora seja uma velocidade muito inferior encontrada em outro trabalho. Bufalo et al 

(2012), ao avaliar a germinação de L.sativa em laboratório e utilizando tratamento de 

estratificação  e temperatura 25°C, encontrou velocidade de sementes germinadas  de 79,14 

semente/dia, com alta  germinação (G = 91%). 

Portanto, a pesquisa realizada com os alunos da Escola Estadual Profª Ormy Araújo 

Amaral mostrou que o projeto com a horta orgânica foi interessante, para os participantes das 

atividades e a escola. Os alunos em sua maioria mostraram consciência da necessidade de 

uma alimentação saudável, com interesse no plantio em suas residências. 

A pesquisa para avaliar as características fisiológicas das sementes, para a emergência 

das plântulas mostrou que houve baixa produção das hortaliças, com o processo lento e com 

assincronia. A falta de irrigação dos fins de semana pode ter influenciado os resultados da 

pesquisa. 

Porém, a produção das hortaliças foi suficiente para os alunos visualizarem o plantio 

orgânico e para o consumo da refeição na escola. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A atividade da horta orgânica é um recurso fácil e didático para ser desenvolvido nas 

escolas. O interesse para valorizar alimentação saudável e com facilidade para adquirir os 

produtos naturais, deve ser incentivado deste cedo as crianças e adolescentes. Alunos de 

ensino fundamental são mais acessíveis a este tipo de informação, imprimindo modelos 

adequados para uma melhor qualidade de vida, seja atual ou futura. 

 Trabalhos que envolvem alunos em atividades de campo proporcionam a valorização e 

cuidado com as questões ambientais. A conscientização da necessidade de preservação do 

ambiente, evitando danos com substâncias que contaminam os alimentos, solos e água, como 

os agrotóxicos e herbicidas, devem ser trabalhados para garantir um futuro com menor dano à 

natureza. 

 Além de valorizar alimentos saudáveis e formas simples de obtenção dos produtos, 

atividades em escolas podem ser aproveitadas para desenvolver pesquisas que valorizem o 

objeto de estudo. Assim, o plantio da horta orgânica pode ser útil para mostrar aos alunos o 

funcionamento fisiológico das sementes plantadas. Mesmo de forma simples, com a contagem 

das plântulas que desenvolvem após a germinação. 

 A fisiologia das sementes das espécies cultivadas na horta retratada não apenas o fator 

genético das sementes, mas também as condições em que as plântulas desenvolveram. Assim, 

a partir da contagem das plântulas o pesquisador pode mostrar a eficiência das sementes para 

a emergência das plântulas, sob as condições que foram plantadas e cuidadas. 

 Portanto, por meio da atividade da horta orgânica foi possível estimular os alunos da 

escola, o plantio e consumo de hortaliças, como também associar a pesquisa da fisiologia das 

sementes e plântulas das espécies plantadas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os alunos da Escola Estadual Profª Ormy Araujo Amaral que participaram do projeto 

com a horta orgânica, mostram interesse no tipo de atividade que foi apresentada. A maioria 

mostrou consciência da necessidade de uma alimentação saudável, mostrando interesse em 

plantio em suas residências. 

A pesquisa para avaliar as características fisiológicas das sementes, para a emergência 

das plântulas mostrou que houve baixa produção das hortaliças, com o processo lento e com 

assincronia. A falta de irrigação dos fins de semana pode ter influenciado os resultados da 

pesquisa. 

Porém, a produção das hortaliças foi suficiente para os alunos visualizarem o plantio 

orgânico e para o consumo da refeição na escola. 
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APÊNDICE A – Questionário para alunos 

 

 

ROTEIRO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ORMY 

ARAÚJO AMARAL  
 

1- Que tipo de alimento você prefere? 

( ) Naturais               (  ) Industriais 

 

2- Você acha que esse tipo de projeto é favorável para que tenha o conhecimento sobre uma 

alimentação saudável? 

(  ) Sim                    (  )Não 

3- Qual a sua expectativa em relação ao que você espera adquirir de conhecimento com o 

plantio da horta? 

( ) Aprender  a cultivar 

( ) Conhecer tipos de verduras para a alimentação 

( ) Despertar para a necessidade de uma alimentação saudável 

( ) Aprender o plantio orgânico 

 

4- A horta favorece benefícios para as famílias? 

(  ) Sim                  ( ) Não 

 

5- Você vê a horta como benefício para a escola? 

( ) Sim                 (  )Não 
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APÊNDICE B– Protocolo de autorização do Comitê de Ética 
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ABENDICE C - Declaração da E. E. Ormy Araújo Amaral para a autorização da realização 

da pesquisa. 

 

 


