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Sobre a Horta 
A Horta das Corujas é uma horta comunitária experimental localizada numa praça 
pública no meio da cidade de São Paulo. A proposta é criar um espaço de convívio 
social e de educação ambiental. Nela os voluntários cultivam, aprendem a cultivar e 
ensinam a cultivar. Aprendemos também a usar o espaço público, respeitando as 
regras locais e os outros usuários. 
 
Lithopuntura-"HORTA-DAS CORUJAS-2018", No aniversário de 5anos da Horta-
Comunitária-das-Corujas houve várias atividades, como plantio, oficina de GeofÍsica e 
Vivência com as forças da terra, logo após realizamos Lithoputura dentro da horta  e 
torna-la saudável, onde antes  foi feito levantamento e mapeamento do local que é 
chamado de projeto geofísico para certificar a existência ou não de elementos 
geopaticos, após conclusão selecionamos um local apropriado para instalação da 
Lithopuntura e esgotar a energia iônica do solo (excesso de bioelétrica). 

 A curiosidade chama atenção, no mundo moderno o nosso solo esta mais elétrico, já 
pensaram nisso, pois bem, um solo com excesso de bioeletricidade por vez pode 
prejudicar a qualidade e essência da hortaliças , mas antes a 6000A/c já se pensava 
nisso qualidade do solo, e com algumas analises colhidas no local se conseguia 
equilibrar ou adequar o solo que tudo que produzia era próspero sem cansar a terra, a 
geofísica junto com arquitetura & Biologia da Construção vem brindar São Paulo com 
essa tradição milenar  e qualidade em produzir verdadeiras jóias que nos alimenta. 

Como surgiu a ideia de fazer uma horta na Praça das Corujas 

Em julho de 2011, Tatiana Achcar e Claudia Visoni (jornalistas e pesquisadoras de 
agroecologia) deram uma oficina no The Hub, em são Paulo, sobre agricultura urbana. 
Cerca de 50 pessoas compareceram e foi formado no Facebook o grupo Hortelões 
Urbanos, inicialmente para viabilizar o contato entre os participantes. 
Espontaneamente, o grupo foi crescendo e atraindo pessoas de diversas partes do 
país. Um ano depois, chegou a 1.200 participantes. 

O grupo se tornou o Movimento dos Hortelões Urbanos, que atualmente: 
 
Ajuda pessoas a começar a cultivar alimentos em casa; 
Cria oportunidades para trocas de experiências sobre plantio doméstico; 
Facilita a criação de hortas comunitárias; 
Realiza eventos de trocas de sementes e mudas. 
Em relação a construir hortas comunitárias, no início de 2012 o desejo começou a 
tomar impulso nas conversas do Facebook. Decidiu-se por reuniões presenciais e por 
montar um Grupo de Trabalho que buscaria a viabilização de um espaço público para o 
plantio coletivo. 


