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A HortaFCUL tem a pata no amido da variedade de milho “Pata de Porco Multicolorido” 

Há praticamente 5 anos que o projeto de permacultura HortaFCUL é socio coletivo da Colher 

para Semear, seguindo atentamente as atividades promovidas pela associação, recebendo 

notícias interessantes via Gorgulho e semeado variedades do catálogo anual aqui na Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa. Um dos projetos que iniciamos fruto da inspiração e 

consciencialização da sua importância pela Colher para Semear foi o nosso próprio banco de 

sementes. 

 

No entanto, apesar de bastante ativos nos nossos vários projetos e sempre motivados por 

fazermos parte da rede Colher para Semear, só este ano decidimos ser guardiões de uma 

variedade conservada e propagada pela associação. Ficámos 

bastante satisfeitos pelo apoio recebido pela Graça Ribeiro que nos 

facultou acesso à variedade de milho em Sintra “Pata de Porco 

Multicolorido” e nos desafiou para sermos guardiões da mesma! 

A variedade “Pata de Porco Multicolorido” é fascinante! A sua 

maçaroca tem um salpicado de grãos com variações de cores 

amareladas, laranjas, castanhas e negras. Por outro lado, a 

maçaroca assume uma forma um pouco achatada que se 

assemelha a uma pata, possivelmente de porco!   



 

Decidimos utilizar esta variedade no nosso novo “Laboratório Vivo de Permacultura” 

(PermaLab), um dos projetos da HortaFCUL onde propostas trazidas pela permacultura são 

testadas com abordagens científicas. Uma das experiências científicas atuais pretende estudar 

vários aspetos que tentam relacionar as características funcionais de sistemas agrícolas com a 

sua eficiência do uso da energia solar refletido na sua produtividade. Por outro lado, essa 

mesma experiência tenta explorar a possibilidade do uso de composto de acácia na melhoria da 

qualidade do solo, transformando o problema das invasoras para a biodiversidade autóctone 

numa oportunidade agrícola. Para isso utilizamos a consociação das 3 irmãs já praticada pela 

civilização Maia (Milho, feijão e abóbora) sendo que utilizamos duas variedades de milho 

separadas no tempo e no espaço para evitar polinização cruzada. Utilizámos a variedade 

regional “Pata de Porco Multicolorido” e uma variedade comercial amplamente utilizada.   

 

 

 

 

 

 



 

Temos vindo a monitorizar vários parâmetros, sendo alguns deles relativos a características das 

plantas de milho, como altura, número de folhas e de maçarocas, doenças, etc. Partilhamos 

aqui alguns resultados preliminares interessantes que corroboram a nossa perceção empírica.  

Quando comparamos a variedade regional “Pata de Porco Multicolorido” com a variedade 

comercial (ver gráfico), reparamos que a regional tem muito maior variabilidade entre plantas, 

em média são mais baixas (mas com maior folhagem) e têm maior produtividade (em termos 

de nº de maçarocas, sendo que algumas delas com poucos grão). É interessante notar que em 

situação de escassez de recursos no solo (nos canteiros com “terra” pobre em nutrientes) a 

altura e produtividade foi semelhante. Já em situação de grande abundância de nutrientes 

(canteiros com composto de “acácia”, “composto” urbano e composto e “relva” do campus 

universitário) as plantas da variedade comercial em média cresceram mais (altura). Por outro 

lado, os canteiros com composto de acácia obtiveram resultados semelhantes aos dos ricos em 

composto. Poderemos ter aqui uma boa solução para o controlo desta invasora?  

Já em termos de produtividade de maçarocas, enquanto praticamente todas as plantas da 

variedade comercial tiveram 1 maçaroca, a variedade regional teve plantas sem maçarocas e 



outras com 5 e 6 maçarocas, sendo que a média é bastante mais vantajosa para quem pretende 

produzir maçarocas.  

 

 

Estamos agora a iniciar a fase de recolha e tratamentos das sementes (com pesagem final do 

grão), sendo que vamos devolver os melhores exemplares à Colher para Semear, para poder 

propagar por outros guardiões e assim manter o banco vivo de sementes, outras vamos 

conservar no nosso banco para as germinar na próxima primavera e as restantes fazer um 

estudo científico comparativo do seu paladar… ou melhor, um festim culinários com os amigos 

da HortaFCUL. 

 

P’los Guardiões da HortaFCUL 

David Avelar  & Florian Ulm 

 

 

 


