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A ASSU é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins 

lucrativos, fundada em 1999. Tem como missão semear o cuidado ambiental 

para promover a qualidade de vida, preservação cultural, sustentabilidade e 

participação cidadã em Ubatuba. Nasceu com o compromisso de incentivar e 

capacitar os cidadãos a participarem efetivamente do processo de tomada de 

decisões em relação ao desenvolvimento local e outros temas que possam 

afetar o meio ambiente, o patrimônio histórico-cultural ou o direito dos povos 

tradicionais da região. Atualmente, a ASSU é uma das principais referências na 

atuação da sociedade civil organizada no litoral norte de São Paulo. 
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Essa coleção é composta por 6 cadernos que 

desenvolvem de forma geral práticas e conceitos sobre a 

implementação de hortas e suas aplicações, desenvolve o tema 

de forma simples, tentando ser completa no sentido de 

incentivar a prática da sustentabilidade em nós. Desenvolver a 

horta de forma orgânica inventiva o não consumismo, práticas 

de boa relação com a terra e a alimentação saudável.  

O projeto a “Horta pedagógica escolar: Semeando 

Sustentabilidade nas Escolas Municipais do Litoral Norte de 

São Paulo” é organizado pelo CEDS – Centro de 

Experimentação em Desenvolvimento Sustentável através do 

Convênio entre Universidade Católica de Santos, Colegiado de 

ONG´s Ambientalistas do Litoral Norte e a Petrobras. 
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A horta orgânica 
 

O principio de tudo está baseado nos ecossistemas naturais. No principio de 

sucessão ecológica, onde uma planta da subsidio para que a outra possa se 

estabelecer posteriormente, até que esse ambiente atinja o clímax. 

Em um ambiente de floresta estão presente milhares de espécies, todas em 

perfeita harmonia, dentro de uma cadeia de relações que esta estabelecida 

(predação, cooperação, parasitismo, comensalismo, mutualismo) a muitos anos. 

Tudo o que esta presente na floresta, 

nasce, cresce, se reproduz, morre e se 

transforma, retornando para o ambiente 

em outra forma. Aceitar a floresta como 

um modelo é reconhecer a perfeição dos 

mecanismos naturais e reproduzi-lo em 

nossos espaços de produção de alimento. 

Sendo assim, todo o sistema agrícola que 

quer se tornar um modelo natural deve 

seguir 4 (quatro) princípios que estão incorporados nos sistemas naturais como 

a florestal tropical. Eles são: 

 

 Cobertura vegetal sempre presente, permanente; 

 Reciclagem de nutrientes e matéria orgânica; 

 Diversidade abundante, cadeia alimentar e companheirismo; 

 Seleção natural e vegetativa. 

 

 

Cobertura vegetal 

Dentro da floresta tropical, o solo nunca esta exposto ou desprovido de 

cobertura vegetal. Essa condição é a que é mais bem evidenciada dentro do 

sistema ecológico, a camada de folhas secas ou serrapilheira forma uma 

cobertura vegetal que protege o solo das intempéries do ambiente. Essa 

camada é responsável direta pelo aporte de matéria orgânica, fertilidade do 
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solo e pela manutenção de um microclima adequado para a biologia do solo, 

rico em diversidade de elementos, físicos, químicos e biológicos, mantendo esse 

local sempre úmido e escuro. 

Reciclagem de nutrientes 

Dentro de ambientes naturais não existe lixo, tudo é aproveitado sempre. As 

plantas ao completarem seu ciclo vital, os órgãos dos vegetais ou eles próprios 

caem no solo.  

Funciona assim, todos os nutrientes retirados do sol, do ar e da terra e que 

formaram as plantas vão estar presentes na camada de matéria orgânica 

posteriormente e que será utilizado por outras plantas. Nesse processo de 

decomposição acontece a formação de ácidos húmicos ou simplesmente 

húmus, mas para que esse processo não seja interrompido é importante que o 

solo sempre esteja coberto com essa camada de vegetação morta que 

continuamente se renova.  

Diversidade abundante, cadeia alimentar e companheirismo 

Ecossistemas naturais como as florestas tropicais, normalmente são riquíssimos 

em diversidade biológica. Essa característica proporciona um frágil equilíbrio 

que é mantido pela presença das espécies e sua sucessão. Varias espécies 

estão dentro de uma teia cheia de animais, vegetais e elementos 

físico/químicos altamente complexa. Assim, determinado animal é apenas um 

dentro dessa complexa rede, formada por milhares de elos. Cada elo dessa 

enorme rede se relaciona com outra. 

Quanto maior a diversidade biológica, mais em equilíbrio esse sistema esta, se 

tornando em momentos de tensão, resiliente, ou seja, forte perante a 

intempérie.  Quando adotamos a diversidade como um dos pontos principais da 

horta, variamos em muito a rede alimentar que será desenvolvida. Se acontecer 

de alguma cultura ter uma praga ou doença você não perdera toda a sua 

produção, pois as demais espécies presente ali darão suporte para que a horta 

continue. 
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Seleção Natural e Vegetativa 

A seleção natural no planeta terra vem acontecendo desde os primórdios da 

vida, é um complexa relação entre o que esta vivo e o não vivo. As espécies 

que conseguem se adaptar ao ambiente, permanecem e evoluem junto com 

ele, já as espécies que não conseguem se adaptar por algum motivo, morrem. 

Essa lei também esta presente na horta orgânica, alguns animais mostram o 

que se pode plantar naquele momento da horta ou durante uma determinada 

estação. Por isso quando encontrar alguma infestação tente observar quais 

fatores foram alterados no terreno. Observe quais plantas estão sendo 

atacadas. Analise todas as variáveis, a estação do ano que mudou, podas, 

muitas chuvas, solo, etc. Faça uma lista das espécies que resistiram e invista 

nelas. 

Em uma área sem vegetação alguma. Sucessivamente, sementes de plantas 

chegam, se estabelecem, crescem e modificam as condições do lugar, tornando 

esse lugar mais adequado para outras espécies que não conseguiam se 

estabelecer nas condições anteriores.  

 

Na horta poderemos utilizar esse processo no momento do plantio, plantar tudo 

junto. Porem é preciso arquitetar a altura e largura das plantas, desde a sua 

raiz, para que todas tenham luz, água e nutrientes necessários. Cada espécie 

nascerá no seu momento, não interferindo na outra. 
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Quando o espaço é suficiente, o processo de sucessão na horta orgânica, pode 

seguir até um jardim agroflorestal, onde espécies rasteiras, arborícolas e 

arbóreas são inseridas juntas. São sistemas de produção de alimentos que imita 

a floresta natural. O ser humano, ao plantar e manejar uma agrofloresta 

favorece a sucessão das espécies e o aumento da quantidade e qualidade de 

vida.  Cumpre, assim, a sua função, gerando sistemas produtivos e 

abundantes. 

 

Solo, a base estrutural 
 

Os solos são a base de tudo que nasce da terra, a maioria dos vegetais 

necessita e interage com a terra desde o nascimento até sua morte. O solo é 

um “organismo vivo”, sendo composto por aspectos biológicos, químicos e 

físicos. 

Os organismos vivos do solo, são a fração biológica que o compõe, a 

quantidade de animais presentes no solo indica sua qualidade. Os 

microrganismos são os principais agentes de transformação química dos 

nutrientes, tornando-os disponíveis para as plantas.  

Esses nutrientes compõem o aspecto químico do solo, são gerados a partir 

do incremento de matéria orgânica ou adubo, no caso da agricultura. Usando a 

água como meio condutor, as raízes das plantas conseguem absorver-los.  

A estrutura do solo, ou seja, como ele é, é o aspecto físico. No solo é 

possível encontrar diversos materiais (areia, argila, matéria orgânica, ar, água e 
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minerais) que dependendo da quantidade e forma como se encontram 

determinam o tipo de solo que temos. Um solo bem estruturado deve ser fofo e 

poroso permitindo a penetração da água e do ar, assim como de pequenos 

animais, e das raízes.  

 

Camadas do solo 

Horizonte O (zero) e A, local onde a vida acontece! 

Todo o material orgânico que esta disponível na terra antes de ser absorvido 

pelas plantas tem que ser trabalhado pelo microorganismo presentes no solo, 

esse material se mineraliza e só assim 

consegue ser absorvido pelas raízes das 

plantas. A vida no solo é importantíssima, 

pois possibilita que essas reações 

aconteçam. A camada 0 e a camada A são 

repletas desses microorganismos e de 

matéria orgânica sempre em processo de 

transformação.   

A matéria orgânica após ser trabalhada por 

esses microorganismos se transforma em 

húmus e sais minerais (micro e 

macronutrientes) que ao final do processo 

voltam aos elementos (carbono, oxigênio, 

fósforo, nitrogênio, cromo, zinco e outros) 

químicos iniciais. Este processo, provocado 

principalmente por bactérias e fungos, é 

essencial na nutrição das plantas, dos 

animais e na continuidade da vida no 

planeta.  
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Ph 

Em alguns momentos, principalmente quando é a primeira vez que vamos 

utilizar um espaço para produção agrícola, pode ser que necessitamos de 

corrigir a acidez do solo. Mas o que é acidez?  

Vejamos a tabela de ácidos e básicos que vai de zero a 14. 

 

zero um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze 

 Acido  Neutro  Básico 

 

A maioria dos solos no Brasil são ácidos, variando de 4,5 a 5,5. Um jeito de 

corrigir o solo é introduzindo calcário (pó de rocha), rico em cálcio e com teor 

de magnésio. Visa aumentar o teor desses 2 elementos no solo, neutralizar o 

alumínio tóxico, permitindo o livre crescimento das raízes e acelera a 

decomposição da matéria orgânica, além de corrigir a acidez. 

 

Mas como fazer??? 

Primeiramente observaremos a condição do ambiente. Existem plantas que 

indicam a condição da terra: 

 

Vegetação Quantidade de calagem 

 

Plantas indicadoras de acidez e alumínio 

tóxico: sapé, samambaias, capim-natal, 

timbete ou carrapicho –de- roseta 

 

máxima de 2 ton/hectare 

Plantas indicadoras de alta fertilidade: 

Capim-marmelada, trapoeraba, caruru, 

capim-pé-de-galinha 

Não é necessária correção. 

 

Fonte: Manual da horticultura ecológica: Auto-suficiência em pequenos espaços 
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CUIDADOS 

Se usar CALCÁRIO de mais, cria-se um problema maior e bem mais difícil de 

resolver: 

- Perde-se quase todos os nutrientes com a infiltração da água  

- Cria-se tantos fungos que atacam até mesmo as partes vivas, matando a 

cultura. 

 

 

Planejando a horta 
 

Para planejarmos a nossa horta, primeiro construiremos uma imagem 

mental clara do pretendemos fazer. Pretendemos por exemplo que nossa 

horta seja um espaço de aprendizado, livre de agrotóxicos, dinâmico e que 

possa subsidiar parte de nosso alimento diário. 

Com o nosso sonho idealizado agora vamos pensar em todas as influencias 

naturais que a nossa horta vai sofrer, para que as utilizemos a nosso favor. 

As forças da natureza têm que ser contadas no processo de 

desenvolvimento da horta: 

 

O Sol 

O “pai” da nossa horta, ele ira dar força e vitalidade, temos que contar com 

ele com certeza. Planejar a nossa horta pensando na passagem diária dele é 

importantíssimo. Lembremos que durante o ano ele sofre uma inclinação 

para o Norte durante o inverno e ao Sul durante o verão. 

O Vento 

O vento pode ser um grande problema quando a horta não é planejada 

pensando nele. Durante os meses de inverno rajadas de vento podem 
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acabar com todo um plantio. No momento de planejar a horta pense em 

espécies que podem proteger as culturas principais desses ventos. 

As Chuvas 

Sem elas dificilmente conseguiríamos ter alguma produção de alimento ou 

mesmo a vida na terra. Mas durante o processo de desenho é importante 

pensamos em como as águas das chuvas vão percorrer os caminhos. 

Cuidado para que ela não acumule em locais indesejados ou crie ambientes 

para a água da chuva acumule propositadamente e cultive espécies 

adaptadas a ambientes encharcados (por exemplo: bananeira, inhame) 

Estruturas 

Abrigo para animais, viveiro – estufa, composteira, minhocário, banheiro 

seco, tanques, cisternas, cercas, treliças são planejados para que fiquem em 

locais para facilitar o trabalho. 

Fontes de Água 

Água é um ponto muito importante no momento de planejar. A água 

alimentará a horta. Prever cisternas para captação das águas disponíveis e 

as formas de irrigação são essenciais.  

Solo e Topografia 

Áreas inclinadas geram erosão e áreas côncavas acumulam matéria orgânica 

e água. 

Animais 

Se você tiver o intuito de ter animais de pequeno porte na horta, preveja as 

fontes de alimentação, abrigo e água. 
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Construindo a horta 

 

Qual a área necessária? 

Para uma pessoa se satisfazer de hortaliças e legumes diariamente é 

necessário uma área de 6 a 10m2 e para uma família de 30 a 50 m2 de 

canteiros (sem contar as áreas de acesso), geralmente os terrenos baldios 

nas cidades tem espaço disponível de sobra. Mas pensando em cultivos de 

maior porte (frutas, tubérculos e raízes em geral, gramíneas de porte alto) é 

importante se pensar em espaço maiores do que 50 m2.  Hortas 

comunitárias ou escolares podem ser uma alternativa para utilizar áreas 

maiores e trazer geração de renda a partir da horta orgânica. 

 

Ferramentas e Equipamentos 

No caso da horta orgânica precisaremos de: 

- Enxada para cavar, revirar a terra e incorporar o composto 

- Regador de 10 a 20 L 

- Latas de 20 L (cloro, galões de água velhos) para carregar composto e 

água. 

- Enxadão para preparar a terra 

- Vanca para retirar possíveis pedras ou touceiras de mato 

- Cavadeira se for necessário fazer covas para colocar alguma muda de 

maior porte. 

- Rastelo para alinhar o canteiro depois de pronto ou retirar o mato. 

- Faca e facão  
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Sistemas de Produção e Modelos de 
Canteiros 

 

Na nossa horta poderemos utilizar diversas formas e conceitos para a formação 

dos canteiros e o formado deles. Apresentaremos aqui algumas ideias, mais 

pesquise, procure se informar sempre sobre os melhores modelos para a sua 

produção e que você deseja dela. 

  

Modelos convencionais  

Esse modelo de canteiro é possível ser construído com o auxilio de tabuas, 

tijolos, blocos, telhas. etc. Alguns critérios poderão ser levados em 

consideração: 

 

 

Largura: deve variar de 80 a 120 cm. Acima de 120 cm os tratos manuais na 

parte central poderão ser dificultados. 

Altura: No máximo de 30 cm. Se o solo for muito alagável, elevar mais de 30 

cm para evitar apodrecimento das espécies mais sensíveis. 

Passadouros: Os acessos da horta. Destina-se a passagem, precisam ter a 

largura de 30 – 40 cm, para que pelo menos o carrinho de mão possa passar, 

menores que isso dificultam o transito e maiores desperdiçam terreno. 
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Hortas mandala 

Advindos dos conceitos da Permacultura (cultura permanente), criado nos 

anos 70 por australianos (David Holmgreen e Bill Molisson) sendo resultado de 

experiências de pequenos sistemas produtivos holísticos, onde proporcionava 

responder as necessidades básicas dos seres humanos de forma harmoniosa, 

integrando conhecimento tradicional ao cientifico. Com os passar dos anos 

passou a responder na criação de ambientes humanos sustentáveis e hoje é 

ferramenta de planejamento, agricultura, economia solidária, sistemas de 

captação e destinação de água, energias alternativas e construção. 

O processo de desenho da horta utilizando os moldes da Permacultura 

podem: 

- Produzir várias culturas em um mesmo local 

- Valorizar a beleza e o paisagismo 

- A rotação de culturas no mesmo sistema produtivo 

- Aproveitamento dos espaços por conta dos canteiros arredondados 

 

O círculo oferece a maior área interna útil em relação ao menor perímetro. 

Círculos em formato de buracos de fechadura permitem a combinação entre si 

para formar um arranjo com o mínimo de espaço não produtivo e distancias 

menores ao caminhar. O círculo é uma forma mais adaptável aos efeitos das 

forças naturais, além de ser mais bonito. 
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1. Primeiro faça um circulo central de 1 metro de diâmetro. Essa área central 

pode ser ocupada com um circulo de bananeiras, um espiral de ervas ou um 

galinheiro, mas daí o diâmetro poderá ser maior. 

 

2.  Nas voltas desse circulo central coloque entre 6 a 7 partes para acesso (um 

desses será a entrada principal, os demais poderão ser preenchidos por 

canteiros em formato de fechaduras, de feijão ou rim), marque um circulo 

de 50 cm diâmetro a volta desse primeiro  (acesso) e coloque mais canteiros 

em formato circular ou de feijão. 

 

3. No próximo passo, marque mais círculos a volta dos acessos e isso formará 

sua área de plantio anual (milhos, mandioca, feijões, ervas de maior porte). 

O desenho dos canteiros virá conforme sua imaginação voar. Lembrem-se 

formatos arredondados auxiliam no aproveitamento do espaço. 

 

4. Uma vez marcados os espaços (canteiros, caminhos, perímetro, etc...), os 

caminhos devem ser escavados, com uns vinte a trinta centímetros de 

profundidade e a nível; com  a terra sendo  depositada em cima dos 

canteiros. Os caminhos são preenchidos com palhada ou folhas de 

palmeiras. Após seis meses torna-se adubo, precisa ser renovado 

constantemente.  

Nas áreas que ficarão para os canteiros, incorpore matéria orgânica ou húmus 

se disponível. Cubra-os com serragem ou palhada seca, para manter a terra 

sempre úmida e a sombra.  

 

Sua horta mandala está pronta para receber as espécies mais 

variadas de cultivo. 
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Espiral de Ervas 

Espiral de ervas é um modelo que segue o principio da perfeição áurea, o 

processo de criação em espiral é modelo de desenvolvimento de diversas 

espécies no mundo tudo, esta na essência da natureza. 

 

 Ela acomoda todas as ervas básicas, tornando o acesso fácil. O padrão 

espiralado, muito comum na natureza, é reproduzido neste pequeno monte de 

terra, contemplando aspectos como diversidade, consórcios, efeito de bordas, 

microclima e drenagem. 

Com aproximadamente 1,5 metro de diâmetro na base e altura de 1 metro, 

este canteiro oferece muitas possibilidades de cultivo. Porem é importante que 

você conheça quais espécies pretende plantar, pois no espiral de ervas, por 

conta de seu formato arredondado, um lado vai ter mais sombra que o outro e 

quando mais alto, mas seco será o solo na parte de cima. 

Para construir o seu espiral você não irá precisar de muito materiais, apenas o 

que ira da o suporte de estrutura, são eles: 

- Tijolos ou pedras  

- Entulho 

- Solo 

- Composto 

- Mudas 

- Folhas secas ou serragem 
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Passo a Passo 

 

1. Escolha um local, de preferência bem próximo, as ervas necessitam de 

cuidado e estando em um local próximo facilitará na manutenção. 

 

2. Misture solo e composto até obter uma terra homogênea. 

 

3. Desenhe um espiral no chão sem fechá-lo, com mais ou menos 1,5 metro 

de diâmetro e complete com uma fiada do material que irá usar para fazer a 

estrutura (tijolos, pedras, blocos, etc) 

 

 

 

4. Coloque no fundo da espiral telhas ou tijolos quebrados, para ajudar na 

drenagem. 

 

5. Empilhe os materiais fazendo a estrutura vertical da sua espiral, vá 

colocando terra a medida que a pilha sobe para que não desmorone tudo. 

 

 

6. Coloque o solo que você preparou dentro da estrutura. Encher bem. Ponha 

uma camada de composto por último. 
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Esta pronto o seu espiral de ervas! 

 

Plante nos locais secos (mais altos) e ensolarados as ervas exigentes de sol e 

terra seca. 

 

A serragem/folhas secas são fundamentais para cobertura do solo.  Ela mantém 

a temperatura do solo constante, protege contra impacto dos pingos d’ água, 

retém umidade, ativa a micro-vida benéfica e disponibiliza nutrientes. 

 

 

Como manter sua horta sempre 
produtiva 

 

Pensando na horta como um espaço de mudança de comportamento, que 

nos subsidie e forneça alimento de ótima qualidade, devemos sempre 

lembrar que: 

 As espécies que escolheremos para plantar cresçam de maneira 

vigorosa, livre de agrotóxicos e fertilizantes químicos 

 Que as culturas sejam cultivadas com um maior número possível 

de associações e combinações. 

 Em parte com ciclo natural curto para que haja bastante colheita. 
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  Que na hora de escolher as espécies, que se valorize as mais 

cultivadas na região, converse com os agricultores sobre as 

espécies mais resistentes a pragas, mais adaptadas ao clima de 

sua região e sua rusticidade. 

Rotação de culturas 

Na agricultura convencional a produção é repetitiva, produz-se a mesma 

cultura durante vários ciclos. 

 

A terra no primeiro cultivo produz bastante e com vigor, mas com o 

passar do tempo a terra vai perdendo sua qualidade, pois os nutrientes vão 

sendo utilizados e não repostos. Daí entram os fertilizantes químicos e os 

agrotóxicos para defender as plantas fracas que são atacadas. 

Todas as plantas se comportam igual em relação com a terra. Porem cada 

uma tem uma necessidade diferente de nutrientes. Algumas até podem 

melhorar a fertilidade da terra, se soubermos aproveitar esses 

conhecimentos podemos beneficiar a horta através de uma rotação de 

culturas. Onde alternando as culturas, conservamos a fertilidade e 

prevenimos o ataque de pragas e doenças. 
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  Cultura de leguminosas                     Culturas de hortaliças  

 injetam nitrogênio no solo                                    necessitam de nitrogênio 

 

 

 

Para uma melhor rotação escolha espécies que tenham parentesco 

distante, pois plantas de um mesmo gênero geralmente tem as mesmas 

pragas. Para saber se elas são próximas não precisa ser um mestre ou um 

especialista. É só reparar no formato das folhas, nos brotos, nas mudas. Por 

exemplo, um tomateiro parece ser bem distante de um pé de alface, desde sua 

muda. 

Associação de espécies 

Outro cuidado que temos que tomar é que as plantas também têm 

preferências, algumas espécies se dão melhor com uma variedade ou 

espécie do que com outras.  Podemos chamar de plantas companheiras as 

que combinam entre si e antagônicas que não combinam. 
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ASSOCIAÇÔES 

Espécies folhosas e produtoras de 

sombras com as que gostam de sombra 
tomate com salsa 

Raízes profundas com superficiais rúcula com rabanete 

Folhagens pequenas com outras com 

folhagens grandes 
cebolinha e alface, alho e beterraba 

Ciclo longo com ciclo curto 

 
rabanete e cenoura, mostarda  e milho. 

Diferença na exigência de nutrientes Rúcula (nitrogênio) e feijão (fósforo) 

Arbustivas e eretas com as de caule 

mole (nesse caso a cultura de ereta 

deve já deve estar em um nível de 

desenvolvimento acentuado) 

vagem e milho, mamoeiro e cara-do-ar. 

Lembre-se, algumas plantas liberam substâncias e/ou aromas no solo que podem 

beneficiar ou mesmo repelir alguns tipos de culturas. 

Fonte: Manual da horticultura ecológica: Auto - suficiência em pequenos espaços 
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Mais cultivadas, tempo de produção 
e alelopatia 

 

Na horta orgânica podemos cultivar dezenas de variedades e espécies. De 

preferências para as espécies e variedades mais aclimatadas a região, 

converse com agricultores locais para informações. Precisamos prestar 

atenção em algumas dicas:  

 Os espaçamentos 

Não plante junto demais, pois assim as plantas não crescerão direito. Não 

precisamos no deter aos mesmos espaçamentos dados nos plantios 

comerciais, podemos utilizar espaços mais reduzidos, já que a manutenção 

em um jardim familiar é mais atenta e já podemos ir colhendo antes do porte 

ideal. 

 A fertilidade do solo para cada cultivo 

Cada planta tem uma necessidade diferente de solo, preste atenção nesse 

aspecto para não errar. 

 Época do ano para semeio 

A maioria das hortaliças podem ser cultivadas o ano todo. Porem acertar na 

época pode auxiliá-lo a colher mais e por mais tempo. Hortaliças em geral 

tem o semeio no inicio do outono, colheita no inverno, produção de flores na 

primavera e fechando o ciclo, sementes no verão. 

 Associações entre as plantas e sistemas de rotação 

Assim como as pessoas as plantas também gostam de companhias, acertar nas 

parcerias auxilia a produzir mais em menos espaço, usando a entrelinhas e até 

mesmo as linhas de cultivo. Sistemas de rotação dão a garantia de 

produtividade na horta por mais tempo e melhoria do solo. 
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Espécies e variedades mais cultivadas 

 

Abacaxi 

Nativa do Brasil, pertence a família das Bromeliáceas, produz um fruto tenro e 

de sabor ácido. Arbustiva de folhas compridas, fibrosa e em algumas 

variedades espinhosas, gostam de clima quente (20 a 27ºC), planta-se 

normalmente em locais de bastante sol, em solo areno-argiloso, com baixo teor 

de matéria orgânica e acidez alta. A reprodução se da a partir de brotos que 

“saem” junto com os frutos, produz após um ano. A coroa também pode ser 

utilizada como broto, porém demora 2 anos para iniciar a produção. 

 

Abóbora 

Família da Curcubitaceas, são rasteiras, contem folhas largas que absorvem 

muita luz, gostam de clima quente (20 a 27ºC), planta-se normalmente em 

locais de bastante sol, não toleram ambientes úmidos e com baixa drenagem. 

Planta-se em solo areno-argiloso, com alto teor de matéria orgânica. Dão frutos 

grandes de formato cilíndrico ou arredondado de cores variadas (laranja, 

rajada, a verde escuro). Presença de gavinhas em toda a sua extensão, 

podendo subir em telas ou mesmo em espécies de maior porte. Mas a conduza 

de forma sempre ficar rasteira, pois a cada nova crescida a planta libera uma 

raiz que auxilia na absorção de nutrientes. As flores são comestíveis. 

Acelga 

Família das Quenopodiáceas, folhosa, de talos brancos e contem folhas verdes 

claras, gostam de clima ameno a frio, planta-se em locais de solo areno-

argiloso. Folhas são excelentes para o bom funcionamento do intestino. 

Agrião 

Família das Brassicáceas, rasteira, com raízes aéreas por toda a sua extensão, 

contem folhas verdes escuras, gostam de clima ameno (16 a 20ºC), planta-se 

normalmente em locais encharcados ou mesmo em hidroponia, chama-se 

também de agrião-d’água. 
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Alface 

Família da Chicorioideas, cultivadas desde os tempos antigos, contem folhas 

verdes, gostam de clima ameno a quente e produz o ano todo. Planta-se em 

solo com alto teor de matéria orgânica.  

Alho 

Família das Liliáceas se reproduz a partir de sementes ou dos dentes. Contem 

folhas alongadas e finas que chegam a medir 50 cm de altura. Gostam de clima 

frio-ameno (13 a 22ºC), planta-se normalmente em locais temperados que tem 

o frio na época de embulbo, não toleram ambientes quentes e úmidos. Planta-

se em solo areno-argiloso com alto teor de matéria orgânica. Utilizá-las na 

horta orgânica auxilia a repelir pragas nas outras culturas. Variedades como o 

alho Lakiô suportam ambientes mais tropicais e úmidos. 

Alho-poró 

Parente do alho, é uma planta cultivada no mundo todo, contem folhas 

compridas e o pé chega a medir 50 cm, gostam de clima ameno, planta-se 

normalmente no outono. Planta-se em solo areno-argiloso, com alto teor de 

matéria orgânica. 

Almerão 

Com muitas variedades, pertencem a mesma família do alface, são plantas 

vivazes, contem folhas alongadas de cor verde escuro a arroxeadas. Gostam de 

clima ameno, não tolerando ambientes sombreados. Planta-se em solo com alto 

teor de matéria orgânica, areno-argiloso. As flores são comestíveis.  

 

Batata doce   

Tubérculo muito conhecido e consumido em todo o Brasil, reproduz-se por 

ramas e tem como característica serem rasteiras. As raízes são muito ricas em 

amido, porem podres em vitaminas e minerais. Gostam de solos arenosos, onde 

facilitam o crescimento das raízes. As folhas são arredondadas e durante o 
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crescimento liberam raízes em toda a sua extensão. As folhas são muito ricas 

em ferro e podem ser consumidas secas e moídas ou na preparação de 

refogados. 

Berinjela 

Família das Solanáceas, são arbustivas, contem folhas largas e com presença 

de “pelinhos”, gostam de clima quente e temperados (20 a 27ºC), planta-se 

normalmente em locais ensolarados e com alta drenagem, não toleram 

ambientes sombreados e com acidez elevada. Planta-se em solo com alto teor 

de matéria orgânica. Dão frutos cilíndricos de cor arroxeada em torno de 15cm 

de comprimento. Presença de espinhos em torno do fruto.  

Beterraba 

Hortaliça de clima ameno, pertence a família das Quenopodiáceas. Podem ser 

cultivadas durante todo o ano, preferindo períodos mais amenos. Produzem 

raízes vivazes de cor roxa, suas folhas também podem ser consumidas, cruas 

ou em ensopados. Planta-se em solo com alto teor de matéria orgânica, bem 

afofados. 

Brócolos 

Da família das Brassicáceas, possui muitas vezes mais vitaminas que sua prima 

couve-flor, planta rústica, suas inflorescências podem ser preparadas refogadas 

ou no vapor. O período de colheita é grande já que as inflorescências colhidas 

dão origem novos brotos. Reproduz-se por sementes, porem seus brotos 

podem ser plantados. Prefere climas amenos (7 a 22ºC), em locais propícios 

produz o ano todo. Planta-se em solos areno-argilosos com alto teor de matéria 

orgânica.  

Catalunha 

Planta rústica, de cor verde escura e gosto acentuado, se da bem em qualquer 

clima. Pertencente a família das Chicorioideas, produz o ano todo. Planta-se em 

solo areno-argiloso com alto teor de matéria orgânica.  
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Cará 

Da família das Dioscoriaceae, muito valioso no ponto de vista alimentar e 

nutricional, porem necessita de espaço para o cultivo. Faça covas altas e bem 

fofas, em terrenos areno-argilosos para que a raiz tenha espaço para crescer.  

Reproduz-se pelos bulbos, preferindo clima quentes e locais ensolarados.  

 

Cara-moela  

Rústico e pouco conhecido, essa planta produz tubérculos aéreos do tamanho 

de punhos, com alta produtividade. Tem extraordinário valor nutricional e 

alimentar, tendo presença garantida na horta orgânica. Planta vivaz tem que 

ser plantado na base de arvores, cercas ou muros. Necessita de sol no 

desenvolvimento, no inverno perde as folhas e guarda os nutrientes nos 

tubérculos, é quanto chega o momento da colheita. Para acelerar o processo de 

brotamento, coloque-o em um prato com uma lamina d’água, para que se 

estimule a saída de raízes.   

Cebola 

Da família das Liliáceas, tem sua origem da Ásia e com alto poder medicinal. 

Geralmente com ciclo longo, tem reprodução por sementes, porem algumas 

variedades pode-se reproduzir pelos bulbos. Prefere climas amenos (14 a 

22ºC), em locais propícios produz o ano todo. Planta-se em solos areno-

argilosos com alto teor de matéria orgânica. 

Cebolinha 

Tempero altamente consumido pela população, faz companhia na cozinha com 

a salsa e o coentro. Da família das Liliáceas, tem reprodução por sementes, 

porem após algum tempo de cultivo, pode-se separar os bulbos e plantar 

novamente. Tolera local sombreado, prefere climas quentes (20 a 27ºC), com 

pouca umidade e produz o ano todo. 
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Cenoura 

Pertencente a família das Apiáceas, é nativa do Afeganistão. Muito rica em 

vitamina A, é indicada para todas as idades. Tem folhas verdes escuras, 

podendo chegar a 40 cm de comprimento, as folhas são muito nutritivas, 

podendo ser consumidas refogadas ou na omelete. Produz raízes vivazes de cor 

alaranjada de 15 a 20 cm de comprimento. Prefere climas frios, porem existem 

variedades para cultivo em épocas mais quentes. Em solos arenosos e com 

muita matéria orgânica as raízes crescem com maio vigor. 

Chicória 

Família das Chicorioideas, folhosa, de folhas verdes, gostam de clima ameno. 

Planta-se em locais de solo areno-argiloso com alto teor de matéria orgânica, 

produz o ano todo. São excelentes depurativas do organismo. Superior a sua 

prima alface em qualidade, rusticidade e conservação. Tem gosto mais 

acentuado e quantidade de fibras maior, o que a eleva ainda mais no ponto de 

vista nutricional. As variedades lisa e escarola produzem o ano todo. 

 

Chuchu 

Da família da Curcubitaceas, planta vivaz e de crescimento rápido, só poderá 

estar presente na horta se conduzida por muros e cercas. No contrario tomara 

conta de toda a área disponível. Produz frutos verdes em formato de pêra, de 

tamanhos variados (10 a 30cm). A reprodução se dá pelos frutos que liberam 

brotos. A colheita se da antes dos frutos caírem, pois estão muito passados e 

com a presença de broto. 

Couve 

Prima dos brócolos a couve é uma hortaliça rústica que não pode faltar na 

horta. Aclimatada para qualquer região é de crescimento rápido. Planta-se em 

locais de solo areno-argiloso com alto teor de matéria orgânica, produz o ano 

todo. A variedade couve-manteiga se reproduz por brotos. Utilizada contra 

anemia por seu alto teor de ferro, podendo ser consumida crua ou refogada. 

Ótima se batida com sucos e vitaminas. 
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Couve-flor  

Da mesma família dos brócolos é uma hortaliça de clima temperado, seco (15 a 

25ºC), consumida a séculos. Planta-se em locais de solo areno-argiloso com 

alto teor de matéria orgânica, produz o ano todo. Não tolera locais com 

umidade e muita chuvas. Consome-se a flor, que tem formato arredondado e 

bem adensada e de cor branca. Feita no vapor não perde os nutrientes. 

Espinafre 

Pertencente a família das Aizoáceas, aclimatada em qualquer região, porem 

existe uma espécie européia que só se aclimata em regiões temperadas. Planta-

se em locais de solo areno-argiloso com alto teor de matéria orgânica, produz o 

ano todo. Muito conhecida por conta da animação Popeye, por ser muita rica 

em ferro, sendo também utilizada em tratamento de anemia. Porem o seu 

consumo deve ser moderado, uma vez na semana, possui uma substancia 

tóxica (acido oxálico), que acentua a formação de oxalato de cálcio, causando 

cálculos renais e bursite, principalmente em dietas com muita carne.  

Inhame 

Parente do cará, pertencente a família das Dioscoreaceae. Natural de regiões 

tropicais, se da bem em locais úmidos e com sol. Cultiva-se em locais de solo 

areno-argiloso com alto teor de matéria orgânica. Existem duas variedade 

principais o roxo (taro), cultivado em locais alagados e o branco, que é 

cultivado em locais secos. Muito rico em amido, proteínas e vitaminas, é muito 

superior as batatas em rusticidade e qualidade alimentar, poderoso depurativo 

do sangue, utiliza-se para auxiliar no tratamento contra a dengue. Plantar no 

inicio do inverno e colher após 9 a 12 meses. 

Jiló 

Da mesma família da berinjela, o jiló é um arbusto de mais ou menos 1 metro 

de folhas arredondadas, aclimatadas a locais quentes e ensolarados (18 a 

25ºC). Planta-se em locais de solo areno-argiloso com alto teor de matéria 

orgânica, produz durante 1 ano ou mais. Frutos verdes e quando maduros 
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seguem para o vermelho. Variedades podem produzir frutos arredondados ou 

ovalados. 

Mandioca  

Planta típica do Brasil, chamada também de aipim ou macaxeira é consagrada e 

cultivada em todo o Brasil desde os indígenas. Cultiva-se em locais de solo 

areno-argiloso e fofo. A reprodução se da por semente ou por estaquia (produz 

mais rápido). Existem diversas variedades, aconselhasse considerar as 

preferências regionais dos agricultores tradicionais. As raízes apenas contem 

amido como propriedade principal, porem pó da folha de mandioca é riquíssimo 

em minerais e vitaminas. O uso diário de poucas pitadas em nosso prato 

estimula o sistema imunológico, reduzindo a gravidade de qualquer doença 

infecciosa, seja gripe, diarréia, dengue, malária, tuberculose, hanseníase, aids, 

infecção hospitalar, pneumonia etc. Apenas alguns exemplares da planta 

bastam para o fornecimento de folhas. No Peru, a “Universidad de la Selva” 

produziu o chá em saquinho, que é usado para prevenir câncer de próstata. O 

caule pode se usar para produção de ração animal. No Brasil existem diversos 

pratos preparados a partir da mandioca, tucupi, maniçoba, tapioca, come-se 

frita ou cozida, com mel, manteiga, azeite, leite de coco, queijo. 

Mamão 

Existem algumas variedades que são cultivadas, as mais comuns são o papaya 

e o formosa. Chegam em sua maioria a medir 5 metros de altura, produzindo 

grande quantidade de frutos. Gostam de locais úmidos e quentes, porem 

necessitam de cuidados quando jovens. Planta-se em locais de solo areno-

argiloso com alto teor de matéria orgânica, produz após 12 meses da 

semeadura, durante anos. Planta rica em vitamina A, atua sobre a pele, a retina 

dos olhos e as mucosas; aumenta a resistência aos agentes infecciosos, 

fortalece os dentes, unhas e cabelos; previne doenças respiratórias. A fruta 

madura pode ser consumida crua eu em sucos. A fruta verde pode ser um 

prato refogado e a parte interna do talo pode ser utilizada para se fazer doces. 
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Maracujá 

Existem diversas variedades espalhadas pelo Brasil (amarelo, doce, vermelho, 

roxo e mais). Planta trepadeira pode estar presente na horta se tiver por onde 

ser conduzida, muros cercas, coberturas de viveiros são uma opção. Gostam de 

locais úmidos e quentes. Planta-se em locais de solo areno-argiloso com alto 

teor de matéria orgânica. Normalmente produz seus frutos arredondados 

durante o verão. Planta rica em vitamina C conserva os vasos sangüíneos e os 

tecidos; ajuda na absorção do ferro; aumenta a resistência a infecções; 

favorece a cicatrização e o crescimento normal dos ossos. Com a polpa pode-se 

fazer sucos e com a parte branca interna da casca pode-se utilizar para base de 

geléias. Ferva a casca na água e quando ficar transparente retire com uma 

colher e use como base da sua geléia. 

Melancia 

Da mesma família das abóboras, a melancia tem muitas características de suas 

primas, são rasteiras, contem folhas largas que absorvem muita luz, gostam de 

clima quente (20 a 27ºC), planta-se normalmente em locais de bastante sol, 

não toleram ambientes úmidos e com baixa drenagem. Planta-se em solo 

areno-argiloso, com alto teor de matéria orgânica. Dão frutos grandes de 

formato arredondado de cores verde rajado. Presença de gavinhas em toda a 

sua extensão, podendo subir em telas ou mesmo em espécies de maior porte. 

Mas a conduza de forma sempre ficar rasteira, pois a cada nova crescida a 

planta libera uma raiz que auxilia na absorção de nutrientes. 

Milho 

Gramínea de porte alto tem inúmeras variedades, tradicionalmente plantada em 

todo o Brasil desde os indígenas, foram selecionadas variedades de diversas 

formas, cores e usos. Planta-se em locais de bastante sol, não toleram 

ambientes úmidos e com baixa drenagem. Crescem até 3 metros de altura 

dando 2 espigas por pé. Aceitam bem consorcio com feijão, mandioca ou 

aboboras. Se houver mais de uma variedade na horta, de um período de 30 

dias entre a semeadura de uma variedade para a outra, pois pode acontecer 
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endocruzamento, já que a polinização é cruzada, assim você garante as 

variedades. 

 Morango 

O morango fruta conhecida por muitos faz parte da mesma família das rosas 

(Rosácea). Adaptada a locais quentes ou frios, porem durante a época quente 

ela estará em crescimento vegetativo e durante o inverno frutificará, planta-se 

em local de bastante sol, em solo areno-argiloso, com alto teor de matéria 

orgânica. Podem-se retirar mudas, tem crescimento linear onde cada broto tem 

uma estrutura de raiz que permite ser seccionado.   

Mostarda 

Planta rústica de sabor picante, de cheiro forte e muito nutritiva. É uma 

hortaliça folhosa que não requer grandes tratos. Gostam de qualquer clima, 

desde que peguem sol. Planta-se normalmente em solo areno-argiloso e com 

alto teor de matéria orgânica. Os agricultores que a cultivam geralmente as 

mantêm no meio da “roça”, lançando suas sementes e só voltando a se dedicar 

no momento de colher. Tem poder de proteção da pele e fortalece as defesas 

do organismo. As sementes são base para a preparação de condimentos.  

Nabo 

Planta importantíssima de se ter na horta, considerada alimento remédio, é rica 

em sais minerais e vitaminais. É uma hortaliça folhosa, contem raízes brancas e 

de tamanho acentuado, gostam de clima ameno (14 a 22ºC), planta-se 

normalmente em locais de bastante sol, em solo areno-argiloso, com alto teor 

de matéria orgânica, rústico e muito produtivo. Pode-se aproveitar toda a 

plantas, as folhas para saladas, os talos para refogados e preparados 

vitamínicos e a raiz, crua o cozida. Auxilia no tratamento de hiperacidez 

estomacal e do sangue, descalcificação óssea, anemia, colesterol, diurético, 

cálculos renais e da vesícula. Existem diversas variedades, pergunte aos 

agricultores locais as mais adaptadas a sua região. 
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Pepino 

Pertencente a família das Curcubitaceas, o pepino é uma planta que necessita 

ser tutorada com auxilio de bambus com altura de 2,5m, pois assim fica mais 

fácil colhe-los e não ocupam tanto espaço. Como as primas abóboras, gostam 

de clima quente e ensolarado. Não toleram ambientes sombreados e úmidos. 

Planta-se em solo areno-argiloso e com alto teor de matéria orgânica. 

Considerado um excelente diurético, Existem 2 (duas) variedades mais 

consumidas, o caipira e o japonês (aodai). 

Pimentão 

Muito utilizado em vinagretes e saladas, o pimentão é uma espécie arbustiva 

que chega a medir 1 metro de altura. Pertencente a família das solanáceas, 

produz bastante e é possível fazer varias colheitas de um mesmo pé. Gostam 

de clima quente (18 a 25ºC), planta-se normalmente em locais de bastante sol, 

em solo areno-argiloso, com alto teor de matéria orgânica. Pode ser indigestivo 

para alguns. 

Quiabo 

Planta originaria do continente africano, chegou ao Brasil na época da colônia. 

Muito rústico e produtivo, o quiabo pode ser plantado em épocas mais quentes, 

porem se manejado próximo do verão fornece outra colheita. Da família das 

malváceas, planta-se normalmente em locais de bastante sol, em solo areno-

argiloso, com alto teor de matéria orgânica. 

Rabanete 

Na horta é a hortaliça de cultivo mais rápido, em apenas 25 dias já pode ser 

colhido. Gostam de clima ameno (até 20ºC), planta-se normalmente em locais 

de a meia sombra, em solo areno-argiloso, com alto teor de matéria orgânica. 

Pode ser indigestivo para alguns. Da família das Brassicáceas, o rabanete é um 

excelente alimento, rico em sais minerais e vitaminais. Possui um principio 

antibiótico que protege o intestino. 
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Repolho 

Da família das Brassicáceas, o repolho é uma variedade que as folhas vão 

formando uma bola, fechando- se uma sobre a outra. É uma planta que suporta 

qualquer clima e durante qualquer época do ano. Prefere solos argilosos. Muita 

rica em sais minerais e vitaminas, o repolho pode ser consumido cru ou cozido.  

Rúcula 

Hortaliça de crescimento rápido esta junto com o rabanete na velocidade que já 

pode ser colhido, em apenas 25 dias essa espécie já fornece folhas. Da família 

da Brassicáceas a rúcula veio da Europa e se adaptou muito bem ao Brasil. 

Planta-se em locais de clima ameno, solos areno-argilosos, com alto teor de 

matéria orgânica. Dependendo do local pode ser cultivada no ano todo, em 

locais mais tropicais, na época de verão deve ser cultivada em estufas. 

Salsa  

Junto com a cebolinha compõe o cheiro verde. Hortaliça altamente consumida 

como tempero, se aclimata em qualquer região. Planta-se em solos areno-

argilosos, com alto teor de matéria orgânica. Durante o verão seca e dispersa 

sementes que devem ser plantadas no outono seguinte. 

Taioba  

Da família das Aracea a taioba é uma  planta de folhas grandes que chegam a 

medir quase 1 metro de comprimento, com formato de coração. Bastante 

saborosa quando preparada refogada, porêm seu consumo deve ser restrito 

como no caso do espinafre, pois contem acido oxálico. Variedades venenosas 

são muito parecidas, converse com agricultores locais para saber qual 

variedade é a comestível. 

Tomate 

Da família das Solanáceas o tomate é uma fruta altamente consumida em 

saladas, molhos, pizzas, etc. Planta que necessita ser tutorada com auxilio de 

bambus com altura de 2,0m, pois assim fica mais fácil colhe-los e não ocupam 

tanto espaço. 
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As parentes mais rústicas eram venenosas, por isso o tomate deve ser restrito 

na horta, aconselhando-se o consumo a 2 vezes por semana. Planta-se em 

locais de clima ameno, não tolerando locais úmidos e quentes. Solo areno-

argilosos com alto teor de matéria orgânica. Coloque cascas de banana no pé 

do tomate, o potássio auxilia no desenvolvimento da planta. 

 

Hortaliças nativas 

Existem muitas hortaliças nativas, porem seu consumo ainda não é muito 

difundido. Converse com agricultores de sua região para conhecer mais sobre 

essas espécies. 

Muito adaptadas ao clima e com certeza muito resistente as pragas e doenças, 

pois compõe a paisagem local a muito anos. Algumas espécies de hortaliças 

nativas são: Caruru, Beldroega, Dente de leão e Serralha. 
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Tempo de produção de algumas hortaliças e legumes 

 - Semanas - 
Tempo entre 
os semeios 

Espécies 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Abóbora 
 

P  G               CC       TC 4 semanas 

Abobrinha 
 

P  G     CC     TC             3 semanas 

Acelga 
 

P G     T       CC  TC          2 semanas 

Agrião 
 

P  G    T         CC   TC       2 semanas 

Alface 
 

P G   T     CC TC               1 semana 

Almerão 
 

P  G  T      CC        TC       5 semanas 

Berinjela 
 

P   G     T       CC         TC 5 semanas 

Beterraba 
 

P   G          CC  TC          2 semanas 

Brócolis 
 

P  G     T      CC  TC          2 semanas 

Cebola 
 

P  G     T              CC   TC 2 semanas 

Cebolinha 
 

P  G     T       CC          TC Permanente 
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Cenoura 
 

P  G          CC   TC          2 semanas 

Couve 
 

P  G     T      CC            permanente 

Couve-flor 
 

P  G     T       CC TC          1 semana 

 
Ervilha 

P G     T      CC TC            1 semana 

 
Espinafre 

P    G      CC        TC       4 semanas 

 
Jiló 

P   G     T       CC         TC 5 semanas 

 
Melancia 

P  G    T       CC  TC          2 semanas 

 
Nabo 

P G     T  CC   TC              2 semanas 

 
Pimentão 

P  G      T      CC          TC 5 semanas 

 
Pepino 

P  G    T        CC          TC 4 semanas 

 
Quiabo 

P  G        CC           TC    6 semanas 

 
Rabanete 

P G     CC TC                  1 semana 
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Repolho 

P  G     T      CC  TC          2 semanas 

                           

 
Rúcula 

P G    CC  TC                  2 semanas 

 
Salsa 

P   G          CC           TC permanente 

Tomate 
 

P  G     T      CC         TC   5 semanas 

Fonte: http://www.agriculturaurbana.org.br/sitio/material/TABELA%20DE%20PLANTIO%20E%20COLHEITA.htm 

 

   P = Plantio; G=germinação, T= transplante, CC = Começo 
da colheita, TC = Termino da colheita 
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Alelopatia 

As plantas também se dão bem com a presença de outras espécies 

próximas a elas, algumas beneficiam umas as outras no crescimento, 

proteção contra pragas, tutoria. 

A interação entre as plantas é um assunto muito complexo que muitas vezes 

não pode ser explicado pela ciência. Aproveite esse quadro como um guia, 

porem existem muitos conhecimentos tradicionais sobre o companheirismo 

das plantas, procure agricultores locais para informações. Temos que 

observar a natureza e com o tempo aprendemos junto com ela. 

 

Planta 
 

Companheiras 
 

Antagônicas 
 

Abóbora Milho, feijão, chicória, acelga Batatas, legumes tuberosos 

Acelga Em seguida à leguminosas - 

Alface 
Abobrinha, cenoura, beterraba, 

rúcula, pepino, morango 
- 

Alho 
Tomate, morango, beterraba, 

cenoura, alface 
Ervilha, feijões 

Almeirão Batata-doce, couve, brócolis - 

Aspargo Rabanete, almeirão, cenoura - 

Batata Milho, repolho, feijão, couve - 

Batata-
doce 

- - 
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Berinjela Vagem e feijão - 

Beterraba Nabo e alface Feijões trepadores 

Brócolis 
Feijões, ervilha,salsão, beterraba, 
salsa, cenoura, hortelã, cebolinha, 

camomila, mastruço 
Rúcula 

Cará - - 

Cebola - Ervilha, feijões 

Cebolinha 
Cenoura, espinafre, tomate, 
roseiras, repolho, couve-flor 

Ervilha, mostarda, feijões, coentro 

Cenoura Alface, tomate, feijão, ervilha Endro e aneto 

Chicória Abóbora, rúcula - 

Chuchu - - 

Couve Batata, hortelã, cebola - 

Couve-flor 
Feijões, ervilha,salsão, beterraba, 
salsa, cenoura, hortelã, cebolinha, 

camomila, mastruço 
Rúcula 

Espinafre 
Feijões, beterraba. Morango, 

couve-flor, cebolinha 
- 

Jiló Nativas Batatas 

Mandioca 
Feijão, batata-doce, amendoim, 

milho 
- 
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Manjericão - - 

Maxixe Quiabo, milho - 

Mostarda Milho, quiabo - 

Nabo 
Milho, ervilha, feijões, rabanete, 

girassol, alface 
Tomate 

Pepino 
Feijões, milho, ervilha, rabanete, 

girassol, alface 
Batata, ervas aromáticas 

Pimentão - - 

Quiabo Milho, maxixe, nativas e cereais - 

Rabanete 
Milho, chicória, pepino, cenoura, 

alface, ervilha, mastruço 
acelga 

Rábano (ver rabanete) (ver rabanete) 

Repolho Alface, beterraba, batata - 

Rúcula 
Milho, alface, chicória, rábano, 

vagem 
Couve 

Salsa 
Tomate, aspargo, vagem, couve, 

pimenta, rabanete 
- 

Taioba Banana Inhame 

Tomate 

Cebolinha, cebola, cenoura, 
urtiga, salsa, manjericão, 

aspargo, dente-de-leão, hortelã, 
salsão 

Feijão, couve, rabanete, batata, 
funcho, repolho, pepino 

Fonte: Manual da horticultura ecológica: Auto - suficiência em pequenos espaços  
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