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1. Horta Escolar da AEE (Atendimento Educacional Especializado) Alan Kardec 

Casa Maria de Magdala – Instituição Filantrópica Sem Fins Lucrativos 

Estrada Washington Luiz, 1956 – Sapê – Niterói/RJ CEP 24.315-375 

 

Direciona resíduos orgânicos da cozinha para processo de compostagem, 

aplica o adubo em canteiros da horta escolar, canteiros suspensos em PETS, vasos 

ornamentais comestíveis e no cultivo de pomar de frutíferas. Cultiva temperos, 

hortaliças, raízes e frutos. 

   
 

 

2. Produtor - Sr. Francisco - (Av.Central) – Produz no quintal da casa .e 

complementa a renda familiar com pequena produção de aipim e banana – cultivo 

natural com adubo de compostagem do resíduo da cozinha da residência – Não 

aumenta o cultivo por dificuldades de logística para fazer chegar os produtos ao 

consumidor final. 
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3. Produtor – Sr Manuel da Horta – Estrada Frei Orlando – Bairro do Jacaré – Reg. 

Oceânica – Cultiva em área da residência (sítio) - Produz abóbora, chuchu, 

maracujá, taioba, banana – usa água de poço – adubação com folhas e frutos do 

quintal – não comercializa e não aumenta o cultivo por falta de estrutura para 

comercialização local. 

   

4. Horta Comercial em Maria Paula 

Produtores: Tania Magalhães e Altari Magalhães End.: Rua Portugal, 275, Maria Paula 

- Iniciativa de cultivo da terra que se enquadra como Agricultura Familiar. São utilizados 

como adubo esterco de galinha (comprado e produção própria de 100 galinhas), estrume 

de cavalo comprado, também utilizam adubos e defensivos (Dercis) químicos de forma 

esporádica. Possuem máquina tobata para revolver a terra. Vendem a produção em box 

na CADEG. Irrigam os canteiros com a água poluída do Rio próximo que vem do 

caramujo. Produzem para comercializar alface, rúcula, coentro, cebolinha, manjericão. 

As mudas são compradas de Teresópolis. Cultivo de Subsistência ; uva e aipim. 

Demonstraram interesse em certificação orgânica de seus produtos e solicitaram a 

dragagem do Rio que em períodos de cheias inundam os canteiros que ocasionam 

perdas de produção. 
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5. Horta Coletiva Condomínio Horizontal Reg. Oceânica – 160 Residências 

Cultivo em área comum hortaliças, frutos, temperos, ervas medicinais, de 

mudas de árvores frutíferas. A adubação é feita com composto de folhas de varrição das 

ruas, processo natural e húmus de minhoca produzido com o composto das folhas. O 

objetivo deste trabalho é possibilitar que todos possam ser multiplicadores e replicar as 

práticas em suas residências. (experimento coordenado pela autora). 

 

   
 

6. Horta Comercial em Terrenos – Reg.Oceânica  

Produtores: D.Alzira e Sr.Avelino - Iniciativa de cultivo em 2 terrenos 

próprios. Os canteiros são trabalhados de forma natural, o mato e restos de cultivos são 

incorporados ao solo e descansam por um tempo. Depois o solo é adubado com 

composto de folhas e estrume de cavalo curtido. Produzem hortaliças, frutos e 

medicinais. Vendem na vizinhança e em supermercados locais 
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7. Horta Caseira – Reg.Oceânica 

Quintal da Palmira - Cultiva bertalha, couve, mamão, hortelã, temperos e 

ervas medicinais em canteiros. A adubação é feita com composto proveniente de 

compostagem de folhas e cascas de legumes, frutas e verduras da residência. Produz 

apenas para consumo próprio. 

 

8. Horta Caseira – Reg.Oceânica 

Quintal da Ana - Cultiva bertalha, hortelã, ora- pro-nobis, batata doce, 

abóbora, pimenta, beldroega, joão gomes, hortelã pimenta, manjericão, jabuticaba, 

goiaba, seringuela, mamão, temperos, aromáticas e medicinais. O cultivo é feito no 

paisagismo e em canteiro gourmet. A Adubação é feita com composto proveniente de 

compostagem de folhas, cascas de frutas, legumes, hortaliças e restos de alimentos 

através do sistema de caixas e bombonas. Este composto é enriquecido num posterior 

processo de minhocário caseiro. A produção é para consumo próprio, o excedente é 

vendido em um comércio local ou trocado entre vizinhos que também cultivam. 
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9. Horta Caseira – Reg.Oceânica 

Quintal do Mário - Cultiva couve, bertalhaa, capim limão, hortelã, batata 

doce, mamão, temperos e ervas medicinais. A adubação é feita em baia com resíduos 

verdes, cascas de furtas, legumes e verduras. 

   

10. Horta Experimental – Horto Municipal de Itaipu – Reg.Oceânica 

Cultiva hortaliças, temperos e ervas medicinais em canteiros 

experimentais, cultivo natural feito com adubo proveniente da compostagem feita com 

folhas da varrição e podas do local. 

 

   

11. Cultivo em Praça Pública do Bairro Peixoto – Reg.Oceânica - Sr.Rogério 

Cultiva hortaliças, frutos, temperos e ervas medicinais, faz compostagem de folhas 

de varrição do local. Distribui o que produz entre os vizinhos e simpatizantes. 

12. Horta Caseira – Eng.do Mato - Quintal do Rômulo.- Cultivo natural, produz 

limão, coentro, capim limáo, couve, bertalha, temperos e ervas medicinais. Produz 

o próprio composto para adubação. 
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13. Horta Caseira – Itacoatiara - Quintal da Dayse - Cultivo natural, produz frutíferas, 

hortaliças, temperos e ervas medicinais para consumo próprio. Produz o próprio 

composto para adubação (folhas e restos de alimentos). 

14. Horta Caseira – Chibante - Quintal do Cezar - Cultivo natural, produz banana, 

rúcula, hortelã, couve, tomate, hortaliças, temperos e ervas medicinais. Cria 

galinhas, para consumo próprio. Produz o próprio composto para adubação  (folhas 

e restos de alimentos) e esterco de galinha. 

15. Horta Caseira – Av.Central – Reg.Oceânica - Quintal do Mateus e Melina -

.Cultivo Agroecológico, produz banana, coco, couve, bertalha, abóbora, hortaliças, 

temperos, ervas medicinais, cria galinhas. Produz o próprio adubo incorporando 

matéria orgânica direto no solo e usando o esterco das galinhas. 

16. Horta Caseira – Av.Central – Reg.Oceânica - Quintal da Priscila - Cultivo 

natural, produz hortaliças, frutas, raízes, legumes, cria patos. Produz o próprio 

adubo através de compostagem de folhas, restos de alimentos, casas de legumes, 

furtas e verduras e esterco dos patos. 

17. Horta Caseira – Reg.Oceânica - Quintal da Carmen - Cultivo Natural, produz 

ervas medicinais, cúrcuma, salsa, coentro, couve, hortelã e frutíferas. Produz o 

próprio adubo através do sistema de caixas. Produção para consumo próprio. 

18. Horta Caseira – Quintal da Kátia Ponto Org. - Icaraí e Eng.do Mato - - Cultivam 

em dois locais, apartamento em Icaraí e casa no Engenho do Mato. Cultivam capim 

limão, salsa, cebolinha, coentro selvagem, boldo e manjericão. Faz compostagem 

na área do engenho do mato com folhas, cascas de alimentos  e estrumo de boi. 

19. Horta Caseira – Quintal da Geiza – Av.Central – Reg.Oceânica - cultiva 

frutíferas, temperos e ervas medicinais. Produz o próprio adubo em processo de 

compostagem direto no solo com folhas, cascas de furtas, legumes e alimentos. 

Produção para consumo próprio. 

20. Horta Caseira – Quintal do Batista – Av.Sete – Reg.Oceânica - Cultiva 

maracujá, banana, tomate, hortaliças, medicinais e temperos. Cultivo natural com 

compostagem de folhas e restos de madeira. Produção para consumo próprio. 

Além das Iniciativas acima, registramos alguns grupos e estabelecimentos 

ligados ao movimento da Agricultura Urbana: 
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 Rede Ecológica – Núcleo do Ingá 

 Grupo Agroecológico 

 Grupo Slow Food 

 Grupo da BEM – Anexo CIEP 448 

 Feira de Trocas da Cantareira 

 Feira Orgânica do Campo de São Bento 

 Feira Orgânica Vem da Roça – Itacoatiara 

 Loja de Produtos Naturais Armazém do Girassol 

 Blog.Culinária Viva 

 Escola Aldeia Curumim 

 Escola Catavento 

 Escola Paulo Freire 

 EscolaNossa
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