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Como tornar a agricultura urbana mais sustentável

AGRICULTURA URBANA NA
CIDADE DE MAPUTO
As cidades são pontos de fusão de pessoas, cultura
e comida. Nas áreas informais em rápida expansão, a
concepção e implementação de um sistema alimentar urbano
sustentável desempenha um papel especialmente crucial
para as cidades e é um dos maiores desafios enfrentados
pelos decisores políticos, sociedade civil, urbanistas e, claro,
pelos agricultores urbanos da Cidade do Cabo. A Agricultura
Urbana sempre foi praticada pelos habitantes das cidades,
mas não pode ser uma resposta única para a segurança
alimentar e nutricional.
Nas áreas informais em rápida expansão, a concepção e
implementação de um sistema alimentar urbano sustentável
desempenha um papel particularmente especial nas
cidades, e constitui um dos maiores desafios enfrentados
por decisores políticos, sociedade civil, urbanistas e, claro,
agricultores urbanos em Maputo.
Uma agricultura urbana mais respeitadora do ambiente, em
consonância com as boas práticas agroecológicas adaptadas
ao contexto urbano (urbanGAPs), tem o potencial de
reduzir os riscos para a saúde e ecologia associados com as
práticas agrícolas urbanas convencionais, e oferecer maior
agrobiodiversidade dentro da cidade.
Maputo, a capital de Moçambique, tem uma zona agrícola
tradicional – as “zonas verdes”, situadas nas áreas baixas
periurbanas propensas a inundações fluviais. Aqui, cerca
de 10.000 agricultores cultivam mais de 1.300 hectares,
sobretudo de produtos hortícolas de folha, com o objectivo
de criar uma rápida rotação. Aproximadamente 40.000
pessoas beneficiam economicamente desta zona. Cerca
de 7.000 habitantes receberam formação para cultivar nas
suas respectivas hortas e até 20% dos agregados familiares
em Maputo estão envolvidos nalguma forma de agricultura
urbana.
Maputo debate-se com a variabilidade climática; as chuvas
intensas entre Janeiro e Março provocam inundações
periódicas e a dependência da cidade dos recursos hídricos
do Rio Umbeluzi causa escassez de água no verão, o que
influencia a produtividade, os preços e a pressão das pragas.
A ampla utilização de fertilizantes minerais e pesticidas
químicos constitui um grave desafio para a saúde ambiental e
dos consumidores.
A pesquisa e a observação na Cidade de Maputo
demonstraram que é necessário melhorar a produção na
agricultura urbana, uma vez que:
•

Os agricultores enfrentam muitos desafios para mudar
a sua produção convencional, com grande recurso
a pesticidas e fertilizantes, para uma produção mais
sustentável,

•

A Cidade de Maputo não tem grandes mercados para
os produtos da produção agroecológica. Esta situação
também se deve à falta de produtos e/ou qualidade
consistentes, à falta de conhecimento e experiência de
marketing e administração.

•

Os agricultores enfrentam os desafios das mudanças
climáticas relacionados com a escassez de água no
verão e o período de chuvas no inverno.

•

Os agricultores têm poucos conhecimentos quanto à
prevenção, tratamento e protecção contra pragas e
doenças. A rotação de culturas dificilmente é aplicada
nos campos.

Os agricultores de Maputo estão envolvidos no comércio
informal, na falta de transparência dos preços e na
dependência de intermediários,sendo que um centro de
mercado central poderia ajudar a falta de conhecimento do
consumidor sobre a existência de produtos agroecológicos.
Em comparação com as condições rurais, existem, por
outro lado, considerações adicionais para a agricultura
urbana, começando com a selecção do local e a pesquisa
histórica sobre a utilização anterior da terra antes de
convertê-la em terra agrícola. A antiga utilização do solo
precisa de ser considerada (por exemplo, aterros, áreas de
construção), mas também a sua proximidade com os riscos
de perigo, como áreas industriais e estradas. Um grande
risco de contaminação em espaços urbanos é a presença
de metais pesados. Os resíduos podem permanecer no
solo, mesmo após décadas da contaminação. Outros riscos
do espaço urbano são a poluição devido a indústrias, os
assentamentos humanos e o tráfego. Os riscos para a
saúde relacionados com a agricultura urbana são muitas
vezes consequência de insuficiente higiene, como águas
poluídas, águas cinzentas e águas residuais não tratadas e
possíveis organismos patogénicos, que podem afectar as
culturas. Nos assentamentos humanos, especialmente em
áreas informais, existem riscos devido ao tratameno não
higiénico de latrinas humanas e doenças humanas (E.coli),
bem como de gado perto das áreas de produção hortícola.
Outra questão crucial é o acesso à terra. A área urbana tem
um interesse mais económico do que muitas áreas rurais. A
agricultura urbana é, portanto, geralmente vista como uma
actividade temporária e em competição com a habitação
ou outras necessidades de desenvolvimento urbano. A
longo prazo, o investimento no solo (técnicas de produção
lentas) e infraestruturas destinadas à agricultura continuam a
representar um risco para os produtores urbanos.
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AS
As URBANGAPs adaptam Boas Práticas Agrícolas de acordo
com a agroecologia em condições urbanas e fornecem
a base de conhecimentos e práticas para métodos mais
orgânicos. É importante ressaltar que elas também levam
em consideração os desafios enfrentados no ambiente
urbano, como a severa seca da Cidade de Maputo em
2018/19, centrandose, assim, na gestão da água na produção
hortícola. As URBANGAPs englobam o planeamento
adequado de locais e culturas, as técnicas de preparação
do solo e culturas de cobertura, bem como a protecção do
local de produção de alimentos contra a poluição através de
zonas de protecção, quebra-ventos e sebes. As URBANGAPs
devem ajudar os produtores municipais a seguirem
princípios facilmente explicáveis, como a higiene do campo,
para melhorar a sua produção em termos de quantidade,
qualidade e fiabilidade - bem como para garantir a segurança
e a saúde do solo, da lavoura e do consumidor.
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As URBANGAPs foram desenvolvidas não só para possibilitar
o acesso a mercados de pequenos agricultores, mas também
têm como objectivo apoiar os agricultores nacionais a
cultivarem produtos mais saudáveis para seu próprio
consumo, a fim de aumentar a contribuição da agricultura
urbana para a segurança alimentar e nutricional.
O que significa cultivar numa cidade?
A produção agrícola numa cidade oferece muitas
oportunidades, possibilidades, redes, acesso a mercados,
insumos e conhecimento. A proximidade entre os actores,
portanto, oferece oportunidades e pode criar curtas cadeias
de valor ou maior acesso a nichos de mercado. As cidades
fornecem um ambiente dinâmico que leva à interacção
entre diferentes actores e a possibilidades de rede. Essa
multidimensionalidade da agricultura urbana mostra que

a agricultura nas cidades não é apenas uma fonte de
produção de alimentos ou geração de rendimento, ela inclui
também a interacção social, liga as pessoas à sua fonte
de alimento e constitui uma oportunidade para educar
sobre cadeias de valor alimentares e éticas. Um ponto
crucial da agricultura urbana é também o uso de espaço
(público) para o cultivo de produtos hortícolas, um ambiente
mais verde e a ecologia do ambiente urbano. Em muitas
cidades, a agrobiodiversidade é ainda maior do que nas
áreas de monocultura rurais. Além disso, as oportunidades
económicas devem ser tidas em conta: a agricultura urbana
pode ser um catalisador para a criação de empregos e para
o aumento do intercâmbio económico, às vezes relacionado
com modelos económicos alternativos.

A Agroecologia Urbana vai além das diretrizes de
produção. É a filosofia e o movimento sócio-político
da ecologia por trás do nosso sistema alimentar e
traz os aspectos sociais profundamente necessários
da agricultura sustentável, particularmente no
contexto de uma cidade desigual como Maputo.
Ser um agricultor e um produtor de alimentos
traz desafios, que só podem ser abordados como
coletivos, bem como o lobby por um sistema
de sementes baseado em agricultores, acesso
simplificado à terra e o direito de longo prazo para
cultivá-la e ter uma voz na cadeia de valor em vez
de ser um tomador de preços.
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Começando no lado superior esquerdo da
árvore, referindo-se ao objectivo global de
praticar a agricultura urbana, é possível
seguir os diferentes ramos, com os dois
galhos, ‘sim’ e ‘não’, a conduzirem a uma
conclusão. O lado esquerdo da árvore
de riscos exige os critérios diferentes
que precisam de existir para se iniciar
a agricultura urbana. São eles o ‘acesso
à terra’, ‘acesso ao mercado’, ‘ter um
plano ou visão para a exploração agrícola
/ horta’, ‘acesso a fundos’, ‘insumos e
‘água’. Se não existirem estas condições,
o agricultor urbano tem de repensar o seu
plano agrícola. O lado direito da árvore
centra-se na escolha do local. Os possíveis
riscos urbanos são a ‘história do local’,
‘contaminação’, ‘latrinas perto do terreno’,
‘gado perto do terreno’, ‘poluição’, ‘roubos
e vandalismo’ e ‘água contaminada’.
Examinemos um exemplo:
Sou agricultor. Quero praticar agricultura
urbana. Respondi a todas a perguntas
(plano ou visão para a exploração agrícola,
acesso a terra, mercado, fundos, etc.) nos
ramos à esquerda com a palavra ‘sim’
e aceito os riscos urbanos com que me
poderei confrontar ao exercer a actividade
agrícola na cidade. Analisei o risco de
contaminação e, porque sei que o meu
terreno anteriormente era um local de
despejo de lixo, suponho que o solo está
contaminado, pelo que a minha resposta
é ‘sim’. Isso significa que tenho opções
diferentes: Posso analisar o solo para obter
provas definitivas, posso descontaminar
o solo, posso praticar agricultura em
recipientes, posso procurar novo terreno,
ou posso substituir o solo contaminado
com solo novo. Se a minha resposta for
‘nenhuma contaminação’, passo para
o ramo seguinte da árvore e analiso o
próximo risco, por ex., ‘gado’ ou ‘poluição’.
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PLANO DE CAMPO
E NEGÓCIOS
ANTES DE COMEÇAR, o PLANEAMENTO DA EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA E ESCOLHA DO LOCAL são os primeiros
passos da agricultura urbana e dois factores cruciais para
uma produção segura e saudável. O PLANO E A VISÃO
são ferramentas essenciais para se manter centrado. Para
conceber um plano, tenha em conta o seguinte:
Qual o tamanho do meu terreno? Para quem cultivo? Quero
cultivar para mim próprio, para a minha família, para a minha
comunidade ou para um mercado? Quais são as necessidades
dos meus clientes em termos de quantidade e qualidade
e será que consigo garantir que essas necessidades sejam
satisfeitas? Quem são os meus clientes? Quais são os hábitos
alimentares dos clientes? Quais são os meus custos, e como
é que determino o preço dos meus produtos a fim de obter
lucro? Descreva em pormenor o objectivo da exploração
agrícola e os objectivos que pretende atingir no primeiro
ano, e após três, cinco e dez anos. Isso ajuda a criar um
pensamento visionário, e um planeamento sustentável e de
longo alcance.

ou a água estiverem contaminados, a zona não é adequada
à produção hortícola e não deverá ser escolhida, ou então
outras medidas devem ser tomadas. Tenha em conta os
riscos urbanos quando escolhe um terreno. É importante
avaliar a história do local para identifi car possíveis fonts de
contaminação microbiana e química. Os vizinhos, ou então a
própria cidade, poderão infomá-lo do uso anterior do terreno.

O que fazer e como o fazer:
•

Tenha uma visão para a sua exploração agrícola
e mantenha-se focado nessa visão.

•

Tenha em atenção a história do local e as
utilizações anteriores da terra: agricultura,
alimentação de animais ou produção de animais
domésticos, local de eliminação de lixo ou de
resíduos tóxicos, local de gestão de detritos
sanitários, actividades de mineração, extracção
de petróleo ou gás, depósito de resíduos
industriais, inundações graves ou tratamento
não controlado com fertilizantes orgânicos ou
inorgânicos e/ou pesticidas.

•

Avalie o seu terreno: tamanho do terreno,
instalações logísticas ou de transporte,
acessibilidade, qualidade do solo, disponibilidade
e qualidade da água, direcção do vento, órbita
do sol, vegetação existente.

Considere o tempo disponível, os recursos de mão-deobra e
o fi nanciamento necessários para gerir a exploração agrícola
e mantê-la até às primeiras receitas.
A ESCOLHA DO LOCAL significa que o agricultor tem de
decidir onde ficará situada a terra de cultivo. A terra é um
factor determinante para a agricultura urbana visto que
nas cidades apenas está disponível um espaço limitado.
A disponibilidade e qualidade do solo e da água, a sua
condição e segurança, são fundamentais para a agricultura.
A qualidade da água e do solo deve ser testada. Se o solo
6
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•

Elabore uma planta / mapa da terra de cultivo,
indicando as parcelas de terreno, caminhos,
bordas, zonas-tampão, área de compostagem,
fontes hídricas e infra-estruturas, distância até aos
assentamentos humanos e latrinas.

•

Planeie a irrigação: leve em conta as diferentes
fonts hídricas – água subterrânea com poço,
tanques ou outras instalações de recolha de água
ou sistemas de irrigação. Em caso de pluviosidade
sistematicamente baixa, é necessário ter uma fonte
fi ável e a preço acessível de água suplementar
para irrigação. As medidas de conservação de
água podem reduzir ou até mesmo eliminar a
necessidade de irrigação suplementar.

•

Examine a fertilidade do solo e o estado dos
nutrientes.

•

Os solos urbanos são considerados
particularmente pobres em nutrientes uma vez
que não se acumulou quase nenhuma matéria
orgânica. Elabore um plano a longo prazo sobre
a forma como pode melhorar o solo. Pondere
a cobertura frequente do solo (mulching), a
acumulação de matéria orgânica para criar húmus,
a implementação de pilhas de compostagem e a
sementeira regular de adubo verde.

•

Tenha em atenção a contaminação do solo
e da água, que é um problema sobretudo no
contexto urbano. Se o solo estiver contaminado
com metais pesados ou bactérias, a horticultura
em recipientes ou a mudança do solo podem
ser uma alternativa. Pondere mudar o local de
produção, se a contaminação for demasiado
elevada.

•

Considere a segurança da exploração
agrícola. As zonas urbanas atraem roubos e
vandalismo. As acções de sensibilização nos
bairros aproximam a comunidade da horta, e
vizinhos vigilantes podem ajudar em matéria de
segurança.

•

Planeie a sua produção para mercados diferentes
e esteja consciente da procura dos seus clientes
e desses mercados.

•

Comece a manter um registo das suas
actividades agrícolas, do dinheiro gasto e das
receitas alcançadas. Tome note das actividades
de sementeira e plantio, dos insumos usados
(fertilizante, gestão de pragas, como e porquê
dessa utilização) e das colheitas. Um simples
cálculo dos custos dos insumos e exsumos
demonstrará a rentabilidade da sua produção.

Orientações de produção para agricultores urbanos
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PLANEAMENTO
DA PRODUÇÃO E
CULTURAS
Para o PLANEAMENTO DA PRODUÇÃO E CULTURAS,
é essencial levar em conta por que motivo o agricultor
planta. É para autoconsumo, para comercialização para
a comunidade local ou para outros mercados? Quais são
alguns dos produtos que as pessoas querem comer e que
produtos podem ser facilmente produzidos para um Mercado
comunitário local? Além da procura sazonal e do mercado,
o agricultor precisa de ter em atenção o seu próprio
orçamento.
Sobretudo no contexto urbano, um bom PLANEAMENTO
DA PRODUÇÃO pode contribuir para uma melhor utilização
das oportunidades na cidade: pequenas cadeias de valor,
distâncias curtas, uma estreita ligação entre consumidor e
agricultor, comércio directo, acesso a nichos de mercado
ou lojas e restaurantes mais pequenos. O planeamento
da produção tem em conta um PLANO DE ROTAÇÃO
DAS CULTURAS, em geral para os três anos seguintes
e em consonância com um plano de enriquecimento do
solo. O que entra, o que sai em que altura, e o que vem a
seguir? Que insumos para a produção precisa o agricultor;
composto e estrume, fertilizantes orgânicos, água, sementes
/ plântulas? Recomenda-se a plantação de uma variedade de
culturas, visto que isso favorece a AGROBIODIVERSIDADE,
atria polinizadores e apoia a estratégia de gestão natural das
pragas da exploração agrícola.
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O que fazer e como o fazer:
•

Planeie a sua produção para mercados diferentes;
a sua família ou comunidade (visando apoiar a
segurança alimentar e nutricional do seu bairro)
ou acesso a nichos de mercado (para aumentar o
seu rendimento)

•

Escolha as culturas mais apropriadas para
o processo de produção. Isto depende das
exigências dos mercados, do sistema agrícola,
competências, recursos- como máquinas, mãode-obra, tempo, insumos, outras actividades
domésticas e meios de subsistência

•

Escolha sobretudo culturas que sabe cultivar.
Evite plantar um ciclo completo de culturas
desconhecidas

•

Cultive diversas culturas no seu terreno para
evitar a monocultura

•

Escolha variedades locais que se adaptam ao
clima e às condições da sua zona

•

Evite culturas de grande consumo de água
durante as secas

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Folhas

Fruta

Raisez

Legumes

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Fruta

Raisez

Legumes

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Raisez

Legumes

Folhas

Fruta

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Legumes

Folhas

Fruta

−− Adapte a sua selecção de culturas à estação
•

•

•

Pratique a rotação de culturas: elabore um
plano de rotação de culturas para o seu terreno
para anos futuros, como a rotação de quatro
ciclos incluindo raízes comestíveis, crucíferas,
leguminosas, cebolas e frutos hortícolas. Evite
plantar as mesmas culturas em cada rotação
Deixe as leguminosas seguirem-se às culturas
fruteiras, as culturas folhosas seguirem-se às
culturas fruteiras e as raízes comestíveis às
culturas folhosas
Pratique o cultivo intercalar: cultive duas ou mais
culturas no mesmo campo, plante culturas nos
espaços entre elas leguminosas como ervilhas,
feijões e tremoços para fi xar o azoto e aumentar
a fertilidade do solo

Folhas

Raisez
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SEMENTES E VIVEIRO,
TRANSPLANTE
A SELECÇÃO DE SEMENTES DESENVOLVIDAS NA
EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E OUTRO MATERIAL DE
PROPAGAÇÃO é uma etapa crucial nas Boas Práticas
Agrícolas, uma vez que a selecção correcta leva à qualidade
das culturas e pode, em geral, contribuir para rendimentos
mais elevados, melhorar a qualidade genética e a adaptação
ambiental hiper-local. O plantio de sementes e plântulas
limpas, saudáveis e livres de doenças oferece uma boa
vantagem às culturas. Devem ser usadas sementes
certificadas puras para evitar que entrem doenças na
produção. As sementes certificadas são geralmente
sementes saudáveis com uma boa taxa de germinação. No
contexto moçambicano, é difícil obter sementes orgânicas
certificadas. As sementes comerciais produzidas em larga
escala são tratadas com fungicidas, identificados pelo seu
revestimento garrido, como cor-de-rosa vivo, azul e verde.
Não são permitidas se se pretende obter a certificação
orgânica. A partilha de sementes permite aos agricultores
tornarem-se mais independentes. Se o agricultor preparar as
suas próprias PLÂNTULAS num viveiro ou leito elevado, isso
facilita o planeamento das sementes. As plântulas podem
ser directamente transplantadas, intercaladas ou vendidas
se forem suficientemente grandes e fortes. Recomenda-se
um local exposto ao sol para a produção de plântulas, mas
também é uma boa ideia cobrir o viveiro com uma rede para
evitar que as plantas jovens fiquem queimadas pela luz solar
intensa.

•

•

Planeamento de sementes: escolha uma
variedade de sementes que melhor se adequem
à sua produção planeada

•

Colha as sementes das melhores e mais
saudáveis plantas-mãe,

•

Armazene apenas sementes secas e livres de
doenças, de preferência num frasco com tampa
de rosca com rótulo

•

Estabeleça uma instalação de sementeira que
fique protegida da luz solar directa, ventos
dominantes, pragas e gado, e que tenha um solo
saudável e rico sem demasiado azoto, mesas
sobre as quais se possa trabalhar, acesso a água
e equipamento para uma irrigação suave,

•

Determine a melhor data para sementeira (plano
de culturas / mercado / estação) e semeie no
substrato ou solo preparado,

Cuide das plantas jovens e desbaste as plântulas
que sejam demasiado pequenas

Transplantação – o que fazer e como
o fazer:
•

Regue suficientemente o viveiro antes da
transplantação.

•

A melhor altura de plantação ocorre no final da
tarde ou quando o céu está encoberto.

•

Transplante as plântulas quando tiverem 5-6
folhas bem desenvolvidas, separe as plântulas
na fase de plantio – use plantas curtas e
encorpadas com grandes coroas que se revelem
vigorosas e turgescentes.

•

Prepare pequenos buracos para as plântulas
e buracos para a água (adicione fertilizante
orgânico líquido)

•

Coloque as plântulas nos buracos, evite as raízes
expostas e cubra-as com solo, e compacte o
solo em redor do buraco.

•

Regue de forma moderada depois de plantar.

•

Tenha em atenção o espaçamento específico
para as culturas (espaço suficiente para as
raízes se fixarem, solo suficiente)

•

Use o espaço livre entre as culturas para
plantação – Intercalar.

O viveiro deve estar protegido dos ventos fortes. Colocar o
viveiro dentro de um túnel é ideal.

Produção de sementes e viveiro – o que
fazer e como o fazer:

3

Nos últimos anos, foram aprovadas LEIS RELATIVAS ÀS
SEMENTES na África do Sul, Moçambique, e em muitas
outras zonas do continente. Estas leis regem a Propriedade
Intelectual (PI) da semente registada. Uma lei em particular,
a Lei para a Protecção da Variedade de Plantas (PVP),
rege as espécies de sementes que estão disponíveis num
mercado comercial em grande escala. Em última análise, isto
obriga todo o mercado a ser dominado por estes mercados
específicos e deixa pouca margem e acesso para a produção
das pequenas explorações agrícolas.
Muitas vezes estas sementes são mais dispendiosas do
que as sementes oferecidas no mercado entre pequenos
produtores e agricultores. A forma como o Mercado está
estruturado encoraja o domínio destas sementes certificadas
e desencoraja as sementes conservadas pelo agricultor
de participarem ou obterem o mesmo tipo de apoio
governamental ou económico. Uma outra repercussão das
leis relativas às sementes é o facto de a agrobiodiversidade
ficar ameaçada quando o mercado é dominado por
determinados tipo de sementes certificadas – na sua maioria
híbridas – e incluir sementes geneticamente modifi cadas,
como acontece na África do Sul.

Orientações de produção para agricultores urbanos
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PREPARAÇÃO
DO TERRENO
E DO SOLO
A PREPARAÇÃO DO TERRENO E DO SOLO constituem
etapas essenciais para os agricultores no contexto da
agricultura urbana, uma vez que muitos riscos urbanos
estão relacionados com a terra utilizada para agricultura, e a
disponibilidade de solo fértil e não contaminado.
A PREPARAÇÃO DO TERRENO representa o primeiro passo
para pôr em prática o plano agrícola e dividir o terrno em
diferentes secções como viveiro, secção de produção e área
de compostagem. De seguida, decida onde ficarão situados
os seus leitos dependendo do dinheiro, tempo, mão-deobra, necessidades das culturas e disposição da exploração
agrícola.
A PREPARAÇÃO DO SOLO exige esforço, energia e trabalho,
particularmente se o terreno se encontrar numa exploração
agrícola urbana recentemente desenvolvida. As camadas
de solo existentes devem ser perturbadas o menos possível
durante a preparação do terreno. Esta preparação deve
permitir ao sistema radicular expandir a uma profundidade
de 40 a 60 centímetros para culturas com raízes pouco
fundas a fim de garantir um bom abastecimento de água e
minerais para as plantas.
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O que fazer e como o fazer:
•

Prepare o local para a produção:
−− desobstrua e limpe a área removendo as ervas
daninhas, rochas grandes e resíduos, e nivele o
terreno
−− crie leitos, caminhos, padrões, espaços abertos
e infra-estruturas no terreno
−− crie zonas-tampão a partir da estrada para
evitar que no terreno ocorra poluição causada
pelo tráfego (as sebes densas ou mesmo
redes, madeira, postes de bambu ou chapas
onduladas deverão funcionar bem)
−− vede os campos para evitar que o gado entre
neles e implemente medidas de segurança
contra roubos e vandalismo, como fechaduras
para o portão e recipientes da horta e
mantenha os seus pertences trancadosImplemente medidas para protecção contra
o vento e erosão como uso de estruturas
anti-erosão (diques, socalcos, faixas de relva,
quebra-vento, etc.) em terrenos íngremes ou

expostos, sistemas de drenagem com solo
seco, particularmente em períodos de seca
−− quebra-ventos naturais como árvores, sebes,
mato (maracujá, romã, espinafre, rícinus,
moringueira, erva cidreira, erva-príncipe), e
ainda redes ou túneis, cobertura densa do solo
(mulching) ou cultivos de cobertura para evitar
que a terra vegetal seja levada pelo vento
−− Tenha em atenção a qualidade do solo: os
solos salgados, pobres e compactos exigem
medidas de enriquecimento do solo (matéria
orgânica, cobertura vegetal, fertilizantes)
•

Decida os tipos de leitos apropriados: leito de
semente para a sementeira, leito de trincheira para
solos arenosos e alimentadores pesados, leito
enorme durante as secas, leito ou recipients de
drenagem se não estiver disponível qualquer solo
saudável

•

Prepare leitos para plantar: remova ervas daninhas,
pedras, resíduos de culturas e detritos, escave
minimamente com pá afim de deixar entrar ar no
solo, pegue num ancinho e nivele o solo

A preparação do solo exige esforço,
energia e trabalho, particularmente
se o terreno se encontrar numa
exploração agrícola urbana
recentemente desenvolvida. as
camadas de solo existentes devem ser
perturbadas o menos possível

Orientações de produção para agricultores urbanos
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FERTILIZAÇÃO
DO SOLO
Trabalhar com o solo é um processo contínuo. A GESTÃO DO
SOLO é a aplicação de operações, práticas, e tratamentos
que visam proteger o solo e melhorar o seu desempenho e
fertilidade. A FERTILIDADE DO SOLO refere-se à capacidade
do solo em manter o crescimento das plantas agrícolas, isto
é, em oferecer o habitat das plantas e obter rendimentos
sustentados e consistentes de elevada qualidade. O solo
fértil não contém substâncias tóxicas que possam inibir o
crescimento das plantas ou a capacidade de fornecer água.

O que fazer e como o fazer:
‘ o ideal seria comecçar a fertilizaçao do solo
confome dados de análise laboratorial.
•

Pondere proceder à cobertura do solo
(mulching) com biomassa de relva, ervas
daninhas, jornais, cartão, resíduos orgânicos,
palha, restos de madeira para manter o solo e a
matéria orgânica, e deixe os caules das plantas
apodrecerem no campo

•

Faça o cultivo intercalar: plante as culturas em
filas e entre leguminosas a fi m de aumentar a
fertilidade, sobretudo com leguminosas como
ervilhas, feijões, (fixação de azoto)

•

Use plantas floríferas no cultivo intercalar
(coentros) para oferecer abrigo e alimentos aos
insectos benéficos

Os nutrientes estão disponíveis em quantidade e proporções
adequadas ao crescimento e reprodução das plantas.
O objectivo da gestão do solo é, pois, proteger o solo e
aumentar a sua produtividade para uma agricultura lucrativa.
As técnicas de gestão do solo, incluindo o cultivo intercalar,
a cobertura do solo (mulching) ou a rotação de culturas com
leguminosas e as medidas de enriquecimento do solo (como
a adição de composto ou estrume) constituem também
técnicas de fertilização do solo.
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•

Considere culturas de cobertura como espinafre,
rúcula ou batata doce para proteção e
enriquecimento do solo

•

Use estrume verde: plante plantas verdes e não
lenhosas, ou partes de plantas que voltem a ser
integradas no solo(crotalaria, mucuna, ervilha,
cereais)

•

Pratique a mondagem para arejar o solo: muito
pouco profundo e perto da superfície para evitar
danificar as raízes ou destruir a matéria orgânica,
e use ferramentas limpas

•

Pondere recorrer à calagem nos solos ácidos:
enterre no solo materiais ricos em cálcio e
magnésio (marga, cal, calcário ou materiais
com calhidratada), que reagem como base e
neutralizam a acidez do solo

COBERTURA DO SOLO

Orientações de produção para agricultores urbanos
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FERTILIZAÇÃO DAS PLANTAS
Os fertilizantes são insumos que são aplicados no solo
ou culturas com vista a fornecer os nutrientes essenciais
para o desenvolvimento das plantas. Um bom solo
precisa de um equilíbrio dos macronutrientes de azoto,
potássio e fósforo(NKP). A aplicação de matéria orgância
(composto ou estrume) e fertilizante orgânico líquido nas
quantidades correctas, nas alturas certas, e de acordo com
as necessidades agronómicas e ambientais, é essencial para
o crescimento de plantas fortes e saudáveis.

−− guarde pequenas quantidades em sacos de
plástico
•

Use fertilizantes líquidos de fabrico caseiro
(chás de ervas, consolda, urtigas, estrume, algas,
vermicomposto e água) para apoiar a fortificação
das plantas e a fertilidade do solo

•

Evite o excesso de adubação do solo: a dosagem
de cada nutriente deve adequar-se às condições
reais em cada campo

•

Aplique os fertilizantes durante condições
climatéricas mais leves (sem chuvas fortes,
saturação hídrica, etc.)

A produção de composto apoia essa situação de forma
eficiente, económica e natural, visto que o composto
introduz nutrientes e microorganismos no solo, torna as
culturas mais saudáveis e tolerantes, conserva a humidade
do solo, melhora a fertilidade do solo, aumenta o rendimento
das culturas e mantém os produtos alimentares livres de
substâncias químicas.

•

Não se recomendam fertilizantes minerais para a
produção em pequena escala

•

Acumule a pilha em local abrigado, se possível, por
ex. junto a um muro ou a uma vedação e à sombra.

O uso de composto e estrume pode suportar o risco
de contaminação microbiológica, particularmente nas
zonas urbanas. Quando se utiliza o estrume animal sem o
tratamento adequado, existe o perigo de contaminação de
frutas e legumes com bactérias patogénicas que podem
causar doenças gastrointestinais e outros riscos de saúde
para os seres humanos.

•

Solte a terra com uma forquilha e demarque a área
com uma pá (com pelo menos 1 metro de largura e
1 metro de comprimento).

•

Coloque a primeira camada de material bruto,
por ex., ramos, caules de milho, caules de couve e
restos vegetais das vedações de plantas. de sebes.

•

A seguir, coloque uma camada de material
castanho, por ex. folhas secas, plantas mortas e
restos de relva seca.

•

Depois coloque uma camada de material verde,
por ex., aparas de relva, folhas verdes e resíduos de
cozinha. Certifique-se que os resíduos de cozinha
não atraiam ratos e ratazanas e mantenha-os
cobertos ou fechados.

•

A seguir, adicione uma camada de estrume. Depois
do estrume, pode adicionar duas chávenas de
farinha de osso e uma mão cheia de gesso, cinzas
de madeira, composto maduro ou solo saudável..

−− não use estrume de suínos, seres humanos ou
animais domésticos

•

Regue bem cada camada à medida que for
avançando.

−− evite utilizar estrume quente uma vez que
isso pode queimar as raízes

•

Repita estas camadas até que a pilha atinja uma
altura de 1 a 1.5 metros.

−− aplique perto das raízes (não em cima das
plantas) e cubra com terra

•

−− não use fertilizantes orgânicos pouco antes
da maturação e da colheita

Regue a pilha com regularidade, revolva-a com
uma forquilha a cada duas a quatro semanas.

•

Vai demorar cerca de seis meses até estar pronta.
Deverá ser castanho-escura e grumosa.

•

Mantenha a pilha coberta com um material
respirável como tecido de protecção contra a luz.

•

No inverno, cubra a pilha com plástico para a
proteger da chuva.

Particularmente num contexto urbano, o solo é em geral
compacto e não rico em matéria orgânica. A utilização de
fertilizantes orgânicos, e a gestão contínua do solo através da
acumulação de matéria orgânica, são tarefas fundamentais
para que os agricultores urbanos aumentem a fertilidade
natural dos solos.

Fertilizantes orgânicos - o que fazer e
como o fazer:
•

Tenha a sua própria produção de compostagem
ou vermicompostor para produzir o seu próprio
composto

•

Aplique o composto, chá de vermicomposto
ou estrume consoante a qualidade do solo e
respectivas necessidades das culturas

Como criar uma pilha de compostagem:

−− aplique somente estrume / estrume
compostado correctamente tratado a fim de
evitar a contaminação

−− evite a contaminação dos produtos ou das
zonas de produção (armazene o estrume
longe das zonas de produção, utilize barreiras
como pisos de cimento, plástico ou argila)
−− cubra as pilhas de estrume com plástico ou
outros materiais e/ou guarde-as debaixo de
um telheiro
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IRRIGAÇÃO
A irrigação é uma das actividades mais importantes na horta,
uma vez que a água é um elemento fundamental para o
crescimento das plantas. Para garantir um rendimento das
culturas fiável e economicamente viável, muitas vezes tornase necessário aplicar água de irrigação para suplementar
a precipitação natural. As mudanças de condições
atmosféricas entre as cheias que ocorrem de Janeiro a
Março e as faltas de água nos meses de verão obrigam os
agricultores a enfrentar vários novos desafios.
Um sistema de gestão hídrica ou de irrigação apropriado
precisa de ter em conta o seguinte:
QUANTIDADE DE ÁGUA – quantidade necessária para o
crescimento ideal das culturas, evite o excesso de irrigação
e os problemas de drenagem, bem como a irrigação
insuficiente;

As águas de superfície podem ser expostas à contaminação
proveniente dejectos humanos e animais não tratados,
ou de descargas de águas de esgoto. O manuseamento
de pesticidas perto de poços pode levar à contaminação
química das águas subterrâneas.

O que fazer e como o fazer:
•

Faça o planeamento da irrigação:
−− decida qual é a melhor fonte hídrica para a
sua exploração agrícola (águas subterrâneas
provenientes de poços ou poços filtrantes,
águas municipais, águas pluviais recolhidas)

QUALIDADE DE ÁGUA – certifique-se do teor químico
correcto na água destinada ao solo e às culturas;

−− decida a prática de irrigação adequada para
a sua exploração agrícola; de superfície
(por sulcos ou inundação), por aspersão
(aspersores), gota a gota (gotejamento ou
enterramento), micro aspersores

MÉTODO DE APLICAÇÃO – apropriado para o local /
culturas e viável para o agricultor.

−− quando usar um regador, tente regar as
raízes e não as folhas. Leve em conta as
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necessidades hídricas do tipo de solo; em
solos arenosos, a irrigação deverá ser mais
frequente do que em solos mais pesados
−− verifique a qualidde da água; evite água
salina ou irrigar directamente com água
clorada
•

Assegure a rega regular /frequência correcta
de irrigação para evitar o stress hídrico para as
plantas

•

Regue na hora certa; de manhã cedo e ao final
da tarde

•

Use técnicas de captação da água, como fontes

•

Plante plantas que conservam a água e evite
plantar plantas que absorvem muita água durante períodos de seca como repolho, alface, raízes
comestíveis e pepinos

IRRIGAÇÃO
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PRAGAS E
DOENÇAS,
PREVENÇÃO
As perdas de colheitas devido a pragas e a doenças são em
geral muito elevadas. O principal objectivo da PROTECÇÃO
DAS ESPÉCIES VEGETAIS consiste em garantir a produção
económica e sustentável de culturas saudáveis. Muitos
problemas com pragas e doenças podem ser evitados,
minimizados ou geridos mediante a escolha do local de
produção adequado e a utilização de práticas culturais
recomendadas, por ex., rotação de culturas, fornecimento
de nutrientes e irrigação. A MONITORIZAÇÃO REGULAR e
a análise das culturas, e o conhecimento das pragas e dos
sintomas de doenças e das suas causas (condições propícias
/ meio ambiente, hospedeiro) permitem ao agricultor decidir
as medidas de prevenção ou de control apropriadas numa
exploração agrícola.
PREVENIR É MELHOR DO QUE REMEDIAR. Nunca é demais
realçar o papel da HIGIENE DO CAMPO – medidas higiénicas
ou sanitárias, como a eliminação de plantas indesejadas,
o enterramento de resíduos de culturas infestadas e áreas
de cultivo limpas. Uma vez que as ervas daninhas podem
servir de hospedeiros alternativos, torna-se inevitável o
CONTROLO REGULAR DAS ERVAS DANINHAS. Se revelarse necessários MÉTODOS DE CONTROLO CURATIVO,
podem aplicar-se medidas de controlo mecânico/físico ou
biológico.
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Prevenção – o que fazer e como o fazer:
•

Examinar e monitorar o terreno diariamente

•

Seguir os métodos de urbanGAPs recomendados
para evitar pragas e doenças
−− pratique a rotação de culturas, o cultivo
intercalar e a cobertura do solo (mulching)
−− use sementes saudáveis
−− adopte distâncias de plântio apropriadas e
evite a aglomeração
−− adopte boas práticas de gestão do solo
−− aplique uma fertilização adequada e
equilibrada (evite o excesso de azoto)
−− garanta um abastecimento equilibrado de
água e evite o stress hídirco
−− evite danos nas plantas para impedir a
existência de pontos de entrada de agentes
patogénicos e de pragas de insectos
−− utilize plantas companheiras e repelentes,
como Ervas
−− apoie os habitats dos inimigos naturais (faixas
de plantas floríferas, locais com arbustos

perto dos campos, ervas), ou seja, os pulgões
não gostam de calêndulas, os mosquitos não
gostam de manjericão ou alecrim
•

Siga as regras da higiene do campo e
higienização das culturas
−− mantenha os campos livres de ervas daninhas
e remova plantas doentes / infestadas /
resíduos de culturas e ervas daninhas
−− evite a contaminação com solo infestado

Tratamento (curativo) – o que fazer e
como o fazer:
•

Monitore o seu campo regularmente e
identifique as pragas e doenças que afectam as
culturas – é uma condição prévia para aplicar
o método de control apropriado. Se não tiver a
certeza, peça ajuda;

•

Aplique medidas de controlo mecânico e físico;
remova pragas e caracóis à mão / recolha, cubra
as culturas com redes, plante quebra-ventos,
retenha / apanhe culturas como plantas que
sirvam de barreira, use uma emulsão de óleo
ou uma mistura de malagueta, água e folhas
de neem para lavar as pragas com água, use
enxofre e cobre contra os fungos;

•

Use mecanismos de controlo biológico
de pragas; promova ou liberte micróbios
patogénicos / inimigos naturais que atacam
pragas específicas, cultive plantas floríferas
(calêndula ou coentros) para oferecer abrigo ou
alimentação a insectos benéficos como vespas.

−− não utilize material infestado para cobertura
vegetal e não o adicione ao seu material de
compostagem
•

•

Evite o crescimento de ervas daninhas que
podem servir como hospedeiros alternativos.
Use culturas de cobertura, plantação em copa ou
cobertura vegetal (densa), estrume devidamente
decomposto, sementes separadas correctamente
e limpas; regue as plantas directamente (e
não as zonas circundantes onde crescem as
ervas daninhas), evite os animais nos campos
cultivados.
Controle as ervas daninhas com regularidade
como rotina diária, remova as ervas daninhas à
mão ou com uma enxada

Orientações de produção para agricultores urbanos

21

PRAGAS E DOENÇAS, PREVENÇÃO
Por vezes, ajuda a imaginar as condições de vida dos insectos, bactérias e leveduras para os ajudar a evitar que escolham viver
e prosperar na área agrícola. Muitas vezes, quando não vemos as chamadas pragas (como acontece com as toupeiras, aves ou
ratos), é fácil evitar tomar medidas até ser demasiado tarde.

O clã dos ácaros-aranha está se movendo e criando uma infestação sob algumas folhas em um
vaso no qual você está cultivando coentro. Se não forem controlados e o ambiente (o vaso na
sua posição) permanecer o mesmo, os ácaros-aranha irão certamente ficar muito confortáveis
e construir a sua população, o que impedirá que os coentros sejam vendidos e eventualmente
(dentro de algumas semanas) nem sequer utilizáveis. Simplesmente mudando o ambiente isto pode ser mudar a área onde o vaso é colocado, diminuindo a umidade ou aumentando a
circulação do ar - você perturba o conforto experimentado pelos ácaros-aranha e eles terão
que encontrar outro lugar para ir.

Os gorgulhos parecem aparecer do nada, mas isto é puramente porque os seus ovos são
praticamente invisíveis e as larvas muito pequenas, tendemos a só as notar quando são
adultas e o dano já foi feito. Os gorgulhos preferem grãos ou sementes e enterram-se nas
sementes fazendo buracos característicos. Põe ovos em áreas protegidas, tais como debaixo
dos vasos, no solo, ao lado das plantas ou dentro dos buracos das sementes. Para nós, isto
pode não parecer espaços protegidos, mas para os ovos muito pequenos estes são os mais
adequados. É importante não guardar as sementes dos animais infestados de gorgulho, pois
estes continuarão o seu ciclo de vida dentro do ciclo da planta, apenas porque talvez não
consigamos vê-las.

Pensar a partir da perspectiva das bactérias significa interferir com as condições ambientais
em que elas gostam de viver. A maioria das bactérias prefere condições húmidas quentes,
alguns tomates deixados a apodrecer no campo são um exemplo perfeito disto. As bactérias
são microscópicas, não podemos vê-las, apenas o dano que elas causam, por isso, para evitar
a propagação de bactérias, é uma boa idéia para remover qualquer potencial bactérias de casa
preferem, assim como os tomates.

O elevado uso de pesticidas nas zonas verdes de Maputo é uma grande perigo para a
agricultura. Cada vez mais produtos químicos e pesticidas estão a enfraquecer o solo e as
plantas. Muitas plantas já não são suficientemente fortes para sobreviverem sem químicos.
Este ciclo pode ser quebrado pela diversidade, pelo cultivo intercalar e pela compostagem.
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Biofertilizantes para fortalecer
as plantas
Minhoca da Terra

urtiga-pintada

Mantenha de
vermes e use o
xixi deles como
fertilizante líquido.
Uma parte líquida,
cinco partes de
água. Aplicar nas
raízes.

Caracóis ódio ao
míldio urtigas.
Toma urtigas em
um balde com
água e deixá-lo
para duas semanas.
Aplicar uma parte
com quatro partes
de água e borrifar

Inspecção
diária

Mais vale prevenir
do que remediar
Fertilidade do
solo para cultivar
plantas fortes
usar sementes
saudáveis
cultivo intercalar
higiene no campo

encontrar um
problema

Identificação
da praga

Nemátodos ou
as lombrigas são
vermes pequeño
que prejudicam
raízes.

As doenças
fúngicas aparecem
acima do solo
sobre as folhas,
como manchas, e
abaixo do solo.

pergunte
a outros
agricultores
pergunte ao
serviço de
extensão
ABIODES

Deterioração das
raízes moles, danos
nas folhas e frutos,
bacteriana O flagelo
está associado a
anomalias causados
por problemas
nutricionais
deficiências
como atraso de
crescimento ou
modificações em
forma de folhas,
caules, raízes, flores

A solução baseia-se na identificação

busca de
informações

As pragas são
insectos ou
pequenos animais
(caracóis, ratos...)
ou insectos como
larvas de frutas e
folhagens, insectos
fedorentos,
cigarrinhas

GESTÃO E CURA DE PESTES E
DOENÇAS
Aconteceu. Você pode ter estado a alguns dias de distância,
pode ter estado ocupado ou simplesmente esquecido o
monitoramento - ou simplesmente estava muito quente e as
pragas pareciam paradisíacas: os caracóis estão subindo alto,
os gorgulhos se sentem como nos paradisíacos e suas folhas
assumiram todos os tipos de tons marrons. Maldição.
Depois que a causa foi esclarecida, existem vários métodos
orgânicos para controlar as pragas e doenças. Os métodos
orgânicos resolvem problemas, não os resolvem de uma só
vez. Isso significa que a aplicação tem de ser repetida. Se
não se tem a certeza se se trata de uma praga ou de alguma
doença, então a inteligência de enxame ajuda. Muitos colegas
agricultores têm desafios semelhantes - as perguntas ajudam.

Gestão de Pragas e Doenças - O que
fazer e como fazê-lo:
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•

colheita/coleta manual de pragas -> caracóis,
lagartas

•

Tire as pragas da sua fazenda e mate-as para
evitar a passagem direta para a próxima planta.

•

construir uma pequena cerca com plástico ou
material ondulado para desafiar os caracóis a
aproximarem-se

•

use óvulos à volta das suas plantas para evitar
que se transformem em caracóis

•

manter um cão, gato ou cobra castanha contra
toupeiras e ratos ou usar armadilhas

•

plantação de quebra-ventos e barreiras naturais
-> erva-limão, alho selvagem, groselhas, arbustos

•

cobrir as culturas com redes para evitar a
infestação de pragas

Como tornar a agricultura urbana mais sustentável

•

vedações de explorações agrícolas para manter
afastados os animais e os animais de criação, o
que pode causar perdas de colheitas

•

utilizar soluções de sabão para eliminar as
pragas (misturar o sabão de coalhada com
água e aplicá-lo com um pequeno distribuidor
manual ou com um pano e lavar as pragas.
Repetir durante alguns dias, especialmente se
tiver havido ovos ou larvas na cultura). Não use
apenas a luz solar líquida.

•

Tratamento com água quente das sementes
contra bactérias antes da secagem e do
armazenamento

Produtos Protegidos por extratos vegetais Orgânicos:
Existem diferentes líquidos caseiros que podem ajudar a eliminar as pragas.
•

Misture as folhas de neem com água e deixe
repousar durante alguns dias. Aplicar na lavagem
de pragas, ovos e larvas.

•

Misture alho, pimenta e sabão de coalhada e lave
pragas, ovos e larvas.

•

mistura de leite e água, como spray contra
ácaros-aranha vermelhos, lagartas ou míldio

•

Adicione cálcio ao solo, quando as suas plantas
indicarem deficiências, isto é, a extremidade
floral dos pimentos e dos tomates estiver
mofada.

•

Adicionar azoto ao solo, enquanto semeia
mais leguminosas se outras culturas folhosas
indicarem deficiência de azoto (folhas amarelas)

Tirá-las - idealmente todos os
dias, elas amam se esconder
abaixo das folhas / lavar os ovos
com chilli-mix - idealmente uma
vez por semana

Os próprios agricultores
podem ser uma praga.
Containers vazios de
pesticidas poluem os
campos e prejudicam
as pessoas, o solo e as
culturas.

Espaçar bem as suas plantas para
encorajar uma boa circulação
do aero evitar molhar as folhas
quando regar as plantas. Remover
todos os partes infectadas e
destruí-las

Blossom ou frutas de
pimentas ou os tomates
são mofados - folhas são
amarelos - trabalham no solo
Orientações de produção para agricultores urbanos
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COLHEITA
No final do ciclo de produção, resta a questão da colheita e
preparação dos produtos para COMERCIALIZAÇÃO, VENDA,
PARTILHA OU CONSUMO. As actividades de colheita e
póscolheita incluem a colheita, manuseamento, limpeza,
triagem, armazenamento / arrefecimento, processamento,
embalagem, transporte e comercialização das safras.
As perdas de produtos hortícolas devido a deterioração,
encolhimento ou contaminação constituem problemas
importantes na cadeia pós-colheita. Torna-se, assim, crucial
adoptar boas práticas de manuseamento para assegurar
produtos colhidos de boa qualidade e para evitar desperdício
de alimentos e perdas económicas.
A produção de culturas, a colheita e o manuseamento
pós-colheita têm de ser adequadamente planeados. Que
proporção dos produtos o agricultor necessita para consume
próprio? Que proporção dos produtos (em termos de
quantidade e de qualidade) o agricultor necessita para
que mercados? Para minimizar o risco de desperdício de
alimentos e perda de receitas dos agricultores, recomendamse várias opções de comercialização.
A manutenção de registos durante a colheita e
comercialização é extremamente importante para ter uma
visão global dos resultados das actividades agrícolas; das
quantidades colhidas, das qualidades, dos preços actuais e
das receitas.
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O que fazer e como o fazer:
•

Faça a colheita selectiva de produtos hortícolas
no momento certo específi co para as culturas e
com a qualidade exigida pelo cliente (tamanho
pretendido, maturação, cor, livre de defeitos e
doenças)

•

Use técnicas de colheita apropriadas específicas
para as culturas; os métodos de colheita variam
consoante as diferentes plantas colhidas (a
planta na sua totalidade ou uma parte do
desenvolvimento vegetativo)

•

Tome em consideração o momento de colheita
apropriado e as condições climatéricas; é
melhor fazê-lo no período mais fresco do dia (de
manhã cedo ou ao final do dia) e com a melhor
luminosidade

•

Siga as regras de higiene e qualidade durante
a colheita e a cadeia pós-colheita para evitar a
contaminação
−− Use as ferramentas de colheita correctas e
limpas; facas afi adas e limpas para impedir
a propagação de doenças (víricas) de planta
para planta

•

Transporte os produtos com cuidado para evitar
danos. Evite os atrasos desnecessários. Continue a
seguir práticas de higiene básicas no que respeita
a equipamentos e meios de transporte limpos

•

−− Evite encher demasiado os recipientes /
contentores

Num sistema alimentar urbano, a agricultura
urbana tem o potencial de fornecer alimentos e
nutrição adicionais, aumentar os rendimentos,
contribuir para “cidades verdes”, e ajudar a reduzir
a pobreza.

•

−− Evite danificar a fruta, deixar cair a fruta nos
recipientes a determinada distância e um
manuseamento descuidado

A estreita relação entre “exploração agrícola e
mesa” oferece oportunidades e pode criar curtas
cadeias de valor ou

•

Proteja os produtos colhidos da chuva, pó ou sol
mantendo-os em ambiente com sombra ou em
zona de armazenagem temporária fresca

nichos de mercado. As cidades proporcionam um
espaço extremamente dinâmico para a interacção
entre diferentes

•

Se for necessário lavar produtos extremamente
sujos, use água da torneira limpa, porque a água
de poço

actores e ligações em rede. A agricultura urbana
não é só uma fonte de produção alimentar ou de
criação de rendimentos, é

•

também um catalisador para a interacção social.
Faz as pessoas retomarem os seus laços com
a natureza, e educa-as sobre os alimentos e as
cadeias de valor éticas.

−− Use recipientes de armazenagem apropriados;
lisos, sem bordas afiadas ou projecções que
possam danificar os produtos
−− Evite o contacto entre os produtos colhidos e
o solo ou superfi cies contaminadas, por ex.,
com pó, óleo ou produtos químicos
•

•

•

•

Manuseie os produtos com cuidado para evitar
danos (cortes, hematomas) ou perdas

pode ser salobra. Nem todas as leguminosas devem
ser lavadas; algumas devem ser mantidas secas,
por ex., ervas e batatas

Orientações de produção para agricultores urbanos
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VALOR DOS ALIMENTOS
Na agricultura urbana de pequena escala, poderá ser
um passo rumo à independência de subsídios se alguns
agricultores começarem a produzir e a vender na
comunidade agrícola. Isso cria pequenas micro-empresas,
dissemina o conhecimento em geral e cria conhecimentos
especializados na área da horticultura. Tais interacções
constituem importantes benefícios sociais e económicos da
agricultura urbana em pequena escala.
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É importante que os agricultores urbanos aprendam a
valorizar o seu papel como cultivadores e produtores de
alimentos saudáveis, locais e frescos, começando com a
apreciação e o consumo dos seus próprios produtos, e a
confiança na respectiva comercialização.

Desde Março de 2016, o projecto UFISAMO é financiado pelo Ministério Federal de Alimentação e
Agricultura (BMEL),com base numa deliberação do Parlamento da República Federal da Alemanha através
da Agência Federal para a Agricultura e Alimentação (BLE).
Agricultura Urbana Para a Segurança Alimentar e Geração de Rendimentos na África do Sul e em
Moçambique
Os objectivos do projecto são a pesquisa sobre a contribuição da agricultura urbana para melhorar
a segurança alimentar e nutricional e melhorar a geração de rendimentos com uma produção, um
processamento e uma comercialização melhoradas.
Queremos combinar a pesquisa e as aplicações práticas da agricultura urbana desde a base até aos níveis
de decisão política mais elevados.
Este manual foi elaborado para apresentar os resultados do workshop (24.-26.06.2018 em Maputo) sobre
Boas Prácticas no contexto de Agricultura Urbana.
As orientações integrais da UrbanGAPs podem ser consultadas em www.ufisamo.org/en/urbangap/.
Este projecto é apoiado financeiramente pelo Ministério Federal Alemão de Alimentação e Agricultura
(BMLE), com base numa deliberação do Parlamento da República Federal da Alemanha através da Agência
Federal para a Agricultura e Alimentação (BLE).

Conceito de Nicole Paganini e Urban Research Farmer Group, Cidade do Cabo
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Design e layout de Design for development, Cidade do Cabo
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