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O Grupo AUÊ! e a Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, 
organizadores dessa cartilha, registram aqui o sincero agradecimento 
a todos/as que participaram dos momentos de troca de conhecimentos 
e saberes que inspiraram a construção e alimentaram com conteúdo 
este material. 

Agradecemos especialmente às agricultoras, aos agricultores e 
a todas/os aqueles/as que, diariamente, transformam espaços e 
conceitos e difundem formas alternativas de cultivo e de relação com as 
pessoas e a natureza. 

Esperamos que esse material consiga contemplar uma parte da 
diversidade de práticas em desenvolvimento no território metropolitano 
de Belo Horizonte, construídas através do diálogo de saberes, e que 
inspire outras pessoas que buscam alternativas saudáveis para as suas 
vidas e nossas cidades. 

Agradecemos à Secretaria de Agricultura Familiar, ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico, financiadores do Núcleo de Estudos em 
Agroecologia e Produção Orgânica (NEA), executor do projeto que 
viabilizou a realização deste material. Agradecemos também pelo 
apoio da agência de cooperação internacional MISEREOR.
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A presente cartilha é um trabalho de sistematização de 
conhecimentos construídos e compartilhados pela interação 
entre agricultores/as, técnicos/as, estudantes, professores/as, 
pesquisadores/as, interessados/as, militantes e artistas. 

São conceitos, práticas e receitas desenvolvidas e difundidas por 
todos/as os elos que compõem essa corrente e que, cotidianamente, 
contribuem para a consolidação da agroecologia na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Este produto representa a 
própria riqueza que a cidade nos fornece: a possibilidade da troca 
entre os diferentes. 

A conclusão deste trabalho foi possível através da parceria entre a 
Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas (REDE) e o Grupo 
de Estudos em Agricultura Urbana - AUÊ!, grupo de pesquisa e 
extensão universitária e executor do projeto do Núcleo de Estudos 
em Agroecologia e Produção Orgânica (NEA) da Universidade 
Federal de Minas Gerais.

APRESENTAÇÃO



Criado no início de 2013 e sediado no Instituto de Geociências da 
UFMG, o Grupo AUÊ! Estudos em Agricultura Urbana, se inspirou 
na trajetória de iniciativas sobre a temática da agricultura urbana já 
realizadas no âmbito da UFMG. Desde então, tem implementado e 
articulado ações de ensino, pesquisa e extensão, buscando aproximar a 
temática da agricultura urbana aos diferentes campos de investigação 
em curso na Universidade, como o planejamento territorial urbano, a 
agroecologia, espaço público cotidiano, questão ambiental urbana, 
conflitos socioambientais, questão agrária, organização popular, 
segurança alimentar, economia popular e solidária, dentre outros. 

A partir de 2014, o AUÊ! passa a sediar o Núcleo de Estudos em 
Agroecologia e Produção Orgânica – NEA/UFMG, que tem por 
objetivo potencializar iniciativas de pesquisa, ensino e extensão já 
em curso na universidade sobre agricultura urbana, agroecologia 
e produção orgânica e promover a interação entre agricultores/
as, organizações sociais e gestores/as as públicos/as da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.

O NEA/UFMG se insere em uma rede regional e nacional de núcleos 
similares, alinhados à Política Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica (PNAPO). Atualmente o grupo tem trabalhado no intuito 
de sistematizar e socializar informações e resultados de pesquisas 
já realizadas na RMBH e produzir conhecimento sobre as práticas 
agrícolas em regiões metropolitanas. Proporcionando a interlocução 
entre o trabalho intelectual e político de representantes de experiências 
populares, gestores públicos e pesquisadoras/es, busca assim contribuir 
para a visibilidade e potencialização de iniciativas relacionadas à 
agricultura na RMBH, para a formulação e monitoramento de políticas 
públicas e para a concretização de ações coletivas realizadas por 
organizações e movimentos sociais.

Mais sobre o Grupo AUÊ! 
Estudos em Agricultura Urbana



A Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas (REDE) é uma 
organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, criada em 1986, 
que tem como missão contribuir para a construção de uma sociedade 
sustentável e para a melhoria da qualidade de vida de comunidades 
do campo e da cidade, por meio do fortalecimento da agroecologia e 
da agricultura urbana.

Atua na promoção e qualificação de experiências de produção 
agroecológica e organização popular, através do acompanhamento 
às famílias e grupos e da implementação de atividades de formação e 
capacitação que fortalecem as experiências e a atuação política das 
lideranças e das organizações de base. 

A partir de seu acúmulo com experiências bem sucedidas e lições 
aprendidas, interage com outras organizações em articulações, 
fóruns e redes, nos âmbitos municipais, estadual e nacional, para 
somar esforços e construir propostas e políticas que contribuam para 
transformações positivas na realidade social e ambiental.

Atua em duas regiões do estado de Minas Gerais com características 
ambientais, produtivas, econômicas, socioculturais e organizativas 
distintas. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) o 
trabalho inclui o público de famílias e comunidades da agricultura 
urbana/periurbana e familiar;na Região Leste de Minas Gerais 
envolve famílias e organizações da agricultura familiar.

Mais sobre a Rede de Intercâmbio 
de Tecnologias Alternativas (REDE)



A agroecologia é um campo científico, um movimento social e um conjunto 
de práticas que questiona os limites ambientais e sociais do atual modelo 
de produção de alimentos, na tentativa de construir outro caminho, mais 
justo e em equilíbrio com a natureza. A chamada “revolução verde” impôs 
o ideário produtivista industrial da agricultura moderna sobre o modo 
de produção tradicional e os territórios das comunidades tradicionais e 
camponesas. A lógica da monocultura, dependente de insumos químicos 
e agrotóxicos, é inimiga dos solos, da biodiversidade e das águas. É inimiga 
da vida. 

No campo, a agroecologia resiste e enfrenta não só as monoculturas, 
mas o latifúndio, o coronelismo, o machismo e os desmandos das grandes 
corporações do agronegócio. Na cidade, coloca em questão o modelo de 
desenvolvimento urbano, que despreza a natureza, acelera a vida, segrega 
as populações de baixa renda e invisibiliza a diversidade de sujeitos que 
produzem este espaço e que o abastecem com alimentos.

A agricultura urbana é uma prática que acontece em diversos lugares da 
cidade e através de formas também diversas de organização (coletivas ou 
individuais). Abrange hortas escolares, institucionais, cultivos de ervas e 
temperos em pequenos espaços, criações animais e até cultivos de roça 
(milho, feijão, etc) e frutas. Ela é responsável por gerar renda, promover a 
soberania e a segurança alimentar e a qualidade ambiental nas cidades e 
metrópoles. Além disso, provoca o debate sobre a função social da terra e o 
atual paradigma de planejamento e ordenamento das cidades.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) enfrenta hoje diversos 
conflitos pela disputa de terras nos campos socioambiental, da mobilidade 
urbana e da mineração. O movimento agroecológico tem uma interessante 
trajetória de articulação, resistência e mobilização que fortalece e 
tenta dar visibilidade às práticas agrícolas nessa região. A atuação da 
Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana (AMAU), coletivo 
fundado em 2004 na RMBH, promove a interação entre essa diversidade 
de práticas e sujeitos, fortalecendo os/as agricultores, suas experiências e 
formas de organização.

INTRODUÇÃO



MANEJO
AGROECOLÓGICO

Saberes Populares
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Este capítulo traz receitas que resgatam alguns dos 
princípios do manejo agroecológico, que consiste 
em utilizar o que estiver disponível, reciclar e 
reutilizar materiais, aproveitar os recursos naturais 
(sol, chuva, biodiversidade), sempre em equilíbrio e 
compreendendo o solo como um organismo vivo. 

A agroecologia, no entanto, não é um conjunto de 
técnicas, mas um processo de construção social, 
onde cria-se e faz-se junto, experimentando em 
grupo e refletindo sobre as práticas, avanços e 
dificuldades. Nesse sentido, o diálogo entre o 
conhecimento popular e o científico está presente 
em cada uma das receitas que compartilharemos 
agora com vocês.

MANEJO 
AGROECOLÓGICO



MANEJO
AGROECOLÓGICO

Saberes populares: receitas agroecológicas

NESTE MATERIAL VOCÊ ENCONTRARÁ 
ORIENTAÇÕES PARA AS SEGUINTES 
PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS

•	Plantio em pequenos espaços  
com reutilização de materiais

•	Canteiro de cano de PVC
•	Tubetes (criação de mudas)
•	Vaso de garrafa PET  

(irrigação por capilaridade)
•	Vasos de pneus
•	Compostagem em leiras
•	Calda de urina de vaca
•	Calda para controle biológico de  

formigas cortadeiras
•	Construção de canteiros em mandalas
•	Associação de plantas companheiras  

e antagônicas
•	Construção de minhocário doméstico
•	Biofertilizante anaeróbico
•	EM (Microorganismos Eficientes) e Bokashi
•	Ciclo das águas



QUAIS SÃO AS VANTAGENS?

Possibilita o plantio em áreas cimentadas, 
apartamentos ou espaços muito apertados, 
aumentando os espaços cultiváveis nas cidades. 
Permite a reutilização de recipientes como pneus, 
garrafas PET, embalagens plásticas, entre outros, 
que normalmente seriam descartados em lixões, 
aterros sanitários ou ficariam abandonados 
podendo entupir bueiros, se acumular nas 
galerias subterrâneas, reduzindo sua vazão e 
causando inundações.

PLANTIO EM PEQUENOS 
ESPAÇOS COM 
REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS



MATERIAIS QUE PODEM SER 
UTILIZADOS PARA PLANTIOS

Baldes quebrados, copos de 
requeijão, pneus, embalagens de 
ovos, embalagens de chocolate em 
pó, caixas de leite ou suco, caixotes 
de feira velhos, potes de margarina 
ou iogurte, canos de PVC, vasilhas, 
cascas de ovos, sapatos velhos, 
garrafas PET, potes de sorvete, 
caixotes, latas de milho ou ervilha, 
sachês de molho de tomate, entre 
outros. Use sua criatividade! 



CANTEIRO DE CANO DE PVC

 • Tubo de PVC com no mínimo  
30 cm de diâmetro;

 • Faca ou serrote;
 • Tampa de PVC 200mm;
 • Pedaços de ferro ou madeira.

1.  Utilize um tubo de PVC com no 
mínimo 30 cm de diâmetro. Faça um 
corte longitudinal no meio do tubo, 
de modo a obter duas calhas.

2. Tampe as extremidades dos tubos 
com uma tampa de PVC 200 mm, 
cortada ao meio.

3. Deixe alguns orifícios para saída do 
excesso de água.

Confira o passo-a-passo no verso da carta

MATERIAIS

MODO DE FAZER

Para um tubo de 1,0 m de comprimento 
são necessários 10 L de terra e 500 g 
de húmus. Para fixação dos tubos, pode-
se usar suporte de ferro ou madeira.

DICA



PASSO-A-PASSO



TUBETE

 • Folhas de jornal;
 • Um objeto cilíndrico com 7 cm de 
diâmetro e 18 cm de comprimento.

1.  Corte a folha de jornal em pedaços 
de 25 cm de largura por 40 cm de 
comprimento.

2. Enrole a folha em torno do objeto 
cilíndrico no sentido do comprimento. 
Você terá um tubo com 7 cm de 
diâmetro por 25 cm de comprimento.

3. Marque 18 cm do comprimento e 
dobre o restante do papel para fechar 
o fundo.

4. Coloque terra preparada nos 
copinhos e plante sementes para 
produzir mudas. Você não precisa 
retirar o jornal do entorno das mudas 
quando for plantá-las em um vaso ou 
diretamente na terra.

MATERIAIS

MODO DE FAZER

(Ideal para produzir mudas)

Confira o passo-a-passo no verso da carta



PASSO-A-PASSO



VASO DE GARRAFA PET

 • Uma garrafa PET de qualquer tamanho; 
 • Um pedaço de tecido de algodão.

1.  Corte a garrafa quase ao meio.
2. Tampe o bico da garrafa com o tecido 

de algodão, deixando uma parte do 
tecido para fora.

3. Coloque um pouco de água na parte 
do fundo da garrafa.

4. Encaixe a parte com o bico dentro da 
outra metade da garrafa, de modo que 
o tecido fique em contato com a água. 
O tecido levará a água do fundo para a 
parte de cima, onde estará a terra.

MATERIAIS

MODO DE FAZER

Com irrigação por capilaridade

Pode-se amarrar um barbante ou corda nas 
laterais da garrafa para pendurá-la na parede. 
Pinte a garrafa com uma cor mais escura para 
favorecer o desenvolvimento das raízes das 
plantas, que preferem ambientes escuros.

DICA

Confira o passo-a-passo no verso da carta



PASSO-A-PASSO

4



VASOS DE PNEUS

 • Pneus velhos (quanto mais careca 
estiverem, melhor);

 • Estilete.

1.  Corte uma das bordas do pneu.
2. Vire o pneu do lado do avesso, 

formando uma bacia. Virar o pneu 
evita que a terra encharque e que se 
acumule água no pneu, futuro foco 
de mosquitos da dengue. Além disso, 
aumenta-se o espaço para plantio.

MATERIAIS

MODO DE FAZER

Ao escolher as plantas que serão 
cultivadas nos recipientes reutilizados, 
deve-se considerar o tamanho da raiz
da planta. As plantas que desenvolvem 
raízes grandes e profundas não são 
recomendadas, pois o espaço disponível 
para as raízes nestes materiais é limitado.

DICA



PASSO-A-PASSO

1 2

3 4

5 6



COMPOSTAGEM EM LEIRAS

QUAIS SÃO AS VANTAGENS?

PARA QUE SERVE?

A compostagem em leiras (pilhas) permite reciclar 
o resíduo orgânico que normalmente seria 
descartado em lixões e aterros sanitários junto com 
outros resíduos recicláveis e não recicláveis.

A compostagem consiste no processo de 
transformação de matéria orgânica (restos de 
alimentos, folhas, cascas, mato, galhos, cascas de 
frutas e legumes, etc.) em composto (adubo para 
as plantas). O composto é produzido à medida que 
os microorganismos e outros animais que vivem na 
terra se alimentam deste material e o decompõem. 
Além disso, ao contrário do adubo químico, o 
composto orgânico não prejudica o solo e a vida 
existente nele e enriquece a terra fazendo com que 
as plantas se desenvolvam melhor, ficando mais 
saborosas e nutritivas.



 • Balde com tampa ou lixeira;
 • Matéria orgânica seca (folhas secas, 
galhos, serragem);

 • Matéria orgânica fresca (restos  
de comida, cascas, caroços, frutas  
e verduras estragadas);

 • Troncos, ripas de madeira  
ou palha de arroz;

 • Água;
 • Pá;
 • Enxada;
 • Barra metálica (fina e comprida).

1.  Guarde, separadamente, os resíduos 
orgânicos secos e frescos em baldes 
com tampa ou lixeiras.

2. Escolha uma área que não alague 
para construir a composteira. Comece 
montando a estrutura da composteira. 
Use os troncos, ripas de madeira ou a 
palha de arroz para fazer as bordas e o 
fundo da composteira.

3. Dentro desta área, coloque uma 
camada de matéria seca e, por cima, 
uma camada de matéria fresca. 
Intercale as camadas e molhe um pouco 
a pilha sempre que uma nova camada 
for adicionada. Cubra com mais uma 
camada de matéria seca.

4. Finque a barra metálica no centro da 
composteira para medir a temperatura 

MATERIAIS

MODO DE FAZER



 • Não é recomendado usar restos animais 
(carnes) na composteira.

 • Quando temos espaço e chão de terra 
disponíveis, podemos fazer a composteira 
em pilhas no chão. Senão, a solução é 
improvisar a composteita em galões, 
baldes, caixotes e em outros espaços.

 • O ideal é que a composteira seja feita 
próxima ao local onde será utilizado o 
composto.

DICAS

da pilha. Se a barra estiver quente, 
significa que os resíduos ainda estão em 
decomposição. Neste caso, aguarde até 
que esfrie.

5. Quando a pilha atingir cerca de 1 metro 
de altura, deixe-a descansar e monte 
uma nova leira.

6. Deixe-a descansar por cerca de 90 dias, 
mexendo o composto a cada 10 dias. 
Isto ajudará a manter a composteira 
bem oxigenada e a distribuir o calor 
e a umidade. Após este período de 
descanso você obterá um excelente 
adubo orgânico.

COMO USAR O COMPOSTO ORGÂNICO?

 • Em hortas: adicione uma camada de 1 a 2 cm 
de espessura de composto sobre o canteiro.

 • No cultivo de plantas frutíferas: adicione uma 
camada de composto na base da planta.



PASSO-A-PASSO

2

4

1

3



CALDA DE URINA DE VACA

QUAIS SÃO AS VANTAGENS
E PARA QUE SERVE?

A urina de vaca é um fertilizante, fortificante e 
repelente de insetos natural que contribui para 
a autonomia de agricultores e agricultoras em 
relação à indústria de insumos químicos. Na urina 
estão presentes nutrientes essenciais para a vida 
das plantas, como nitrogênio, fósforo, potássio, 
cálcio, magnésio, enxofre, ferro, manganês, boro, 
cobre, zinco, sódio, cloro, cobalto, molibdênio e 
alumínio. Seu pH básico reduz a acidez do solo e 
facilita a absorção de nutrientes. A urina contém 
também um hormônio natural que estimula o 
crescimento das plantas.

 • Urina fresca de vaca;
 • Água;
 • Pulverizador ou regador.

MATERIAIS



1.  Colete a urina em um balde com 
tampa e, logo em seguida, guarde-a 
bem vedada.

2. Deixe a urina em repouso por, no 
mínimo, três dias.

1.  Em hortaliças folhosas: dilua a 0,5% 
(50ml de urina em 10L d’água) e 
aplique semanalmente. Nos canteiros, 
aplique 15 dias antes dos plantios.

2. Nas demais plantas: dilua a 1% 
(100ml de urina em 10L d’água) e 
aplique semanalmente.

3. Em folhas de frutíferas: dilua a 1% e 
aplique nas folhas quinzenalmente. No 
solo, dilua a 5% (500ml de urina em 
10L d’água).

MODO DE FAZER

MODO DE USAR

 • Aplicações realizadas em intervalos 
curtos e em baixas concentrações (mais 
diluídas) dão mais resultado.

 • Aplique a calda diluída a 5% em 
formigueiros para controlar formigas 
cortadeiras.

 • Não guarde a calda diluída para utilizar 
no dia seguinte.

DICA



CALDA PARA 
CONTROLE BIOLÓGICO 
DE FORMIGAS CORTADEIRAS

PARA QUE SERVE?

Para controlar populações de formigas 
cortadeiras sem contaminar o solo, a água, as 
plantas, os animais e as pessoas.

Para tratamento de um formigueiro com cinco 
olheiros principais, usaremos:

 • 1 litro d’água;
 • 2 colheres de açúcar ou rapadura;
 • 2 a 4 laranjas ou limões mofados  
e moídos;

 • Peneira ou coador.

MATERIAIS



MODO DE USAR

Aplique 2 litros da solução em cada 
olheiro ativo do formigueiro. Repita a 
aplicação após uma semana.

 • Formigas cortadeiras não se alimentam das 
folhas cortadas e sim da massa de fungos que 
cresce sobre as folhas armazenadas no ninho.  
O fungo esverdeado que cresce sobre as 
laranjas podres atua sobre esses fungos.

 • As formigas lava-pés e as formigas-correição 
consomem grande quantidade de insetos-
praga, inclusive formigas cortadeiras.

 • Coloque entre as plantas formando barreiras: 
cinzas de madeira, casca de ovo moída, 
farinha de ossos ou carvão vegetal moído.

 • Sobre os formigueiros, plante comigo-
ninguém-pode, batata-doce ou mamona.

 • Iscas: plantas atraentes ou pasto alternativo 
como: leucena, cana de açúcar e gergelim 
preto.

DICA

1.  Misture as laranjas ou limões moídos 
em 1L d’água. Acrescente 2 colheres 
de açúcar e deixe descansar por 4 ou 
5 dias. 

2. Após esse período, coe a mistura e 
dilua a 10% (200ml de solução para 
2L d’água).

MODO DE FAZER



CONSTRUÇÃO DE 
CANTEIROS MANDALA

PARA QUE SERVE?

Mandalas são desenhos geométricos circulares 
compostos por uma sequência de formas. Os canteiros 
com este formato são construídos a partir do centro e 
aumentam de dentro para fora. Este modelo proporcio-
na melhor acesso aos plantios e boa área produtiva em 
relação ao espaço ocupado, além de economizar água.

 • Barbante;
 • Cal;
 • Composto orgânico;
 • Estacas;
 • Enxada e enxadão;
 • Garrafas PET;
 • Marreta;
 • Sementes e mudas;
 • Pás de jardim;
 • Palhada.

MATERIAIS



1.  Escolha um lugar onde bata sol  
(de preferência o dia todo) e defina 
o tamanho do canteiro. O canteiro 
que vamos ensinar terá cerca de 5 
metros de largura por 5 metros de 
comprimento, mas você pode adaptar 
a receita ao espaço que tem disponível.

2. Agora você precisará de um/a 
ajudante. Coloque a outra pessoa 
no centro da área e, utilizando um 
barbante de 4,5 metros, caminhe com 
o barbante esticado, formando um 
círculo em volta da pessoa. Marque 
este círculo com a cal. Faça o mesmo 
utilizando um barbante de 1 metro.

3. Com o centro da mandala marcado, 
utilize um barbante de 1,8 metro 
e faça outro círculo. Você terá três 
círculos e, entre eles, um caminho 
com 80 centímetros de largura. Este 
será o padrão para a marcação dos 
canteiros, conhecidos por “buracos de 
fechadura”, permitindo acesso fácil às 
verduras sem que seja necessário pisar 
dentro do canteiro.

4. Divida o grande círculo em quatro 
ou seis partes iguais. Estas linhas 
indicam os caminhos por onde você 
irá andar. Você pode abrir ou não estes 
caminhos. Se abrir menos caminhos, 
pode aproveitar melhor o terreno para 
os plantios.

MODO DE FAZER



 • Lembre-se de sempre regar seu canteiro, 
tanto as mudas quanto a palhada.

 • Se aparecer mato ou grama, retire-os 
pela raiz e deixe-os sobre a palhada seca.

 • Um dos principais conceitos da 
agroecologia é: quanto maior a 
diversidade, maior a estabilidade de um 
sistema. O plantio de diferentes espécies 
misturadas previne o ataque de insetos e 
pragas. Plantar mudas de temperos como 
manjericão e hortelã no meio da horta 
ajuda a manter os predadores afastados.

 • As mandalas tem poder de 
reorganização. Simbolizam o todo, 
a complementaridade, inspiram 
serenidade e promovem a nossa 
harmonização com a natureza.

DICA

5. Cubra a terra com folhas e palha seca, 
fazendo uma cobertura vegetal, para 
proteger as plantas do sol, da chuva e 
dos ventos. Esta cobertura facilitará a 
manutenção, pois não crescerão matos 
indesejáveis. Além disso, a cobertura 
manterá a umidade da terra, exigindo 
menos regas.



PASSO-A-PASSO
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ASSOCIAÇÃO DE  
PLANTAS COMPANHEIRAS 
E ANTAGÔNICAS

QUAIS SÃO AS VANTAGENS?

PLANTAS COMPANHEIRAS

Muitas hortaliças crescem melhor quando vivem 
juntas. Quando associamos as plantas, ou seja, 
plantamos mais de uma variedade no mesmo 
canteiro, acontecem interações alelopáticas: 
liberação de substâncias químicas pelas plantas no 
meio ambiente. Estas substâncias provocam efeitos 
estimulantes ou inibidores na germinação, cresci-
mento e desenvolvimento de outras plantas, por 
isso é importante conhecer a relação entre elas.

Se ajudam e complementam mutuamente, não 
apenas na ocupação do espaço e utilização de água, 
luz e nutrientes, mas também por meio de interações 
que favorecem o crescimento, acentuam o sabor, 
repelem pragas e ajudam a recompor o solo.



PLANTAS ANTAGÔNICAS

Liberam substâncias no solo ou no ar que inibem 
o desenvolvimento de outra planta. Por isso não é
recomendado que sejam cultivadas no mesmo 
canteiro ou muito próximas uma das outras.

Culturas
Beneficiadas

Plantas 
companheiras

Plantas 
Antagônicas

Abóbora

Abobrinha, acelga, ervas 

nativas, chicória, milho,

vagem, taioba, amendoim, 

capuchinha

Batata, legumes 

tuberosos

Acelga
Feijão, vagem rasteiro, 

abobrinha-caserta

Alface

Abobrinha, acelga, alho, alho 

poró, beterraba, cenoura, 

feijão, morango, pepino, 

rabanete, rúcula

Salsa e girassol

Alho poró
Alho, aipo, cebola, cenoura, 

salsão, tomate

Alho

Alface, beterraba, camomila, 

cenoura, couve, framboesa, 

morango, tomate, roseira

Ervilha, feijões

Bardana
Cenoura, funcho, erva-doce, 

rabanete, salsa e salsão

Batata

Alho, berinjela, caruru, 

cravo-de-defunto, ervilha, 

fava, feijão, milho, repolho, 

rábano, raiz, forte, urtiga

Abobrinha, 

framboesa

Berinjela Feijões em geral

Beterraba
Alface, alho, cebola, couve, 

nabo, rábano, vagem
Feijão-trepador



Café Seringueira

Cebola

Alface, beterraba, camomila, 

caruru, cenoura, couve,

morango, roseira, tomate

Ervilha, feijão

Cebolinha

Cenoura, couve-flor,

espinafre, repolho, roseira,

tomate

Coentro, ervilha, 

feijões,

mostarda

Cenoura

Alface, alecrim, alho poró, 

bardana, cebola, cebolinha,

ervilha, feijão, manjerona, 

rabanete, sálvia, tomate

Endro

Couve 

Alecrim, artemísia, cebola, 

batata, beterraba, camomila,

endro, losna, hortelã, menta, 

salsão, sálvia, tomilho

Framboesa, 

tomate,

vagem

Couve-flor Salsão

Ervilha

Abóbora, cenoura, couve, 

feijão, milho, milho-verde, 

nabo, pepino, rábano, 

rabanete

Cebola, alho, 

batata,

Espinafre
Beterraba, cebolinha, couve- 

flor, feijão, morango

Feijão

Abóbora, acelga, alecrim, 

batata, berinjela, cenoura,

chicória, couve, couveflor,

ervasaromáticas, gergelim, 

girassol, milho, nabo, pepino, 

rabanete, repolho, rúcula, 

seriguela,

Alho, beterraba, 

cebola, funcho, 

salsão

Jiló Nativas Batata

Maxixe Milho, quiabo



Milho-verde

Abóbora, batata, caruru, 

ervilha, feijão, feijão-de-

porco, girassol, maxixe, 

melancia, melão, moranga, 

mostarda, nabo, pepino, 

quiabo, serralha, rúcula

Gladíolos 

(plantas

bulbosas 

floríferas)

Morango
Alface, borragem, espinafre, 

feijão- branco, tomate

Couve, funcho, 

repolho

Mostarda Milho

Nabo
Alecrim, ervilha, hortelã, 

milho, mostarda
Tomate

Pepino
Alface, ervilha, feijão, 

girassol, milho, rabanete

Batata, ervas 

aromáticas

Quiabo Milho, cereais, nativas

Rabanete

Alface, agrião, capuchinha, 

cenoura, cerefólio chicória,

espinafre, milho, pepino, 

vagem

Acelga

Rúcula
Alface, chicória, couve-

rábano, milho, vagem
Salsa, couve

Salsa
Aspargo, couve, tomate, 

pimenta, rabanete, vagem
Alface, rúcula

Salsão

Alho poró, batata, bardana, 

couve, couveflor, feijão 

arbustivo, repolho, tomate

Taioba Abóbora

Tomate

Calêndula, capuchinha, 

cenoura, cebola, cebolinha,

cravo-de-defunto, dente-

de-leão, erva cidreira,

hortelã, manjericão, menta, 

salsão, serralha, urtiga

Batata, couve, 

feijão, funcho, 

pepino, 

rabanete,

repolho



CONSTRUÇÃO DE 
MINHOCÁRIO DOMÉSTICO

PARA QUE SERVE?

As minhocas se alimentam de matéria orgânica e 
produzem húmus no final do seu processo digestivo, 
um excelente fertilizante orgânico capaz de melhorar 
as características físicas, químicas e biológicas do solo.

 • 3 baldes de 20 litros cada com tampas;
 • Furadeira e brocas de madeira de 2mm 
e 6mm;

 • 1 torneira plástica pequena;
 • Minhocas, terra e húmus.

MATERIAIS PARA USO INDIVIDUAL

1.  Faça furos no fundo de dois dos baldes 
com a broca de 6mm e, com a broca de 
2mm, faça furos em uma das tampas.

2. Corte o centro da tampa, deixando uma 
borda de três centímetros.

MODO DE FAZER



1

4

42

5

PASSO-A-PASSO

3. Fure a lateral do balde inferior para 
encaixar a torneira.

4. Empilhe os baldes, coloque uma 
camada de dois dedos de terra no balde 
inferior e cubra com húmus e minhocas.

5. No canto, coloque os resíduos 
orgânicos e cubra com o dobro de 
matéria orgânica seca.

DICA
 • Passe o balde cheio para o meio e o 
vazio para cima e passe a colocar os 
alimentos no balde vazio. As minhocas 
passarão para o balde vazio em busca 
de alimento através dos furos.

 • O balde do fundo acumulará o 
chorume, que, diluído em água, pode 
ser utilizado como biofertilizante na 
terra (1 medida para cada 10 medidas 
de água) ou nas folhas (1 medida para 
cada 20 medidas de água).



 • 3 caixas grandes empilháveis e sem 
passagem de luz e 1 tampa;

 • Furadeira e brocas de 2 mm e 6 mm;
 • 1 torneira plástica pequena.

 • Faça furos no fundo de duas das caixas 
com a broca de 6mm e, com a broca de 2 
mm, faça furos na tampa.

 • Fure a lateral da caixa inferior para 
encaixar a torneira.

 • Empilhe as caixas, coloque uma camada 
de dois dedos de terra na caixa inferior e 
cubra com húmus e minhocas.

 • No canto, coloque os resíduos orgânicos 
e cubra com o dobro de matéria orgânica 
seca.

MATERIAIS PARA MINHOCÁRIO 
DE USO COLETIVO

MODO DE FAZER

 • Não coloque no minhocário: cítricos 
(cascas de limão, laranja, tangerina, 
abacaxi, etc.), cebola, alho, alimentos 
cozidos e processados, sal, condimentos  
e conservantes químicos.

DICA



 • Para equilibrar os níveis de carbono e 
nitrogênio da composteira use 70% de 
resíduos ricos em carbono e apenas 30% 
de resíduos ricos em nitrogênio. O uso de 
matéria orgânica seca como serragem e 
folhas evita o aparecimento de animais 
indesejados e contribui para este equilíbrio.

 • A borra de café é uma excelente 
complementação nutricional para as 
minhocas e inibe o aparecimento de formigas. 
Composte também o filtro de papel.

DICA

PASSO-A-PASSO
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BIOFERTILIZANTE 
ANAERÓBICO

QUAIS SÃO AS VANTAGENS?

PARA QUE SERVE E QUAIS 
SÃO AS VANTAGENS?

É uma produção de baixo custo que utiliza matéria-
prima disponível no local, não contamina o ambiente, 
os animais e os seres humanos e pode ser utilizado 
em todas as culturas, inclusive em pastagens.

O biofertilizante anaeróbico é um adubo vivo, de 
baixo custo e com um processo de fermentação 
específico, sem oxigênio. Os microrganismos 
presentes neste processo decompõem folhas, pó 
de rocha, matéria orgânica, liberam minerais e 
produzem gás metano, ácidos orgânicos e enzimas 
que favorecem as plantas. O adubo que resulta 
deste processo é rico em nutrientes, leveduras  
e bactérias benéficas ao solo e às plantas.



 • Bombona de 60L;
 • 20L de esterco fresco de gado (ou 
metade de gado e metade de aves);

 • 1Kg de folhas verdes e folhas secas 
picadas;

 • 1,5Kg de pó de rocha (pó de granito), 
fosfato natural ou termofosfato;

 • 1,5Kg de cinza de madeira;
 • 1Kg de rapadura ralada ou 2L de garapa;
 • 1L de leite ou 2L de soro de leite sem sal;
 • 25L de água não tratada (sem cloro);
 • Peneira.

MATERIAIS

1.  Dentro da bombona, misture o esterco, 
as folhas picadas e a água.

2. Tampe a bombona e deixe fermentar 
por 30 dias.

3. Após os 30 dias, coe a mistura e utilize 
nas plantas.

MODO DE FAZER

MODO DE USAR

 • Nas folhas: dilua 1 parte do biofertilizante 
em 15 partes de água.

 • No solo: dilua 1 parte do biofertilizante em 
1/4 de água.



 • O biofertilizante anaeróbico é produzido 
por bactérias que não precisam 
de oxigênio, por isso ele deve ser 
armazenado em uma bombona com boa 
vedação para garantir que não entre 
ar durante a fermentação. A bombona 
deve ser adaptada para um sistema de 
selo d’água, que permite a saída do 
gás produzido sem contato com o ar. 
Para fazê-lo, fure a tampa da bombona 
no centro e instale um bico de câmara 
de ar de motocicleta acoplado a uma 
mangueira fina. Ligue esta mangueira a 
uma garrafa PET com água.

 • Utilize esterco fresco de aves (metade da 
receita) para aumentar a diversidade de 
nutrientes.

 • Após diluído, o biofertilizante deve ser 
utilizado imediatamente.

 • As aplicações devem ser feitas nas horas 
mais frescas do dia (de manhã bem cedo 
ou à noite).

 • Melhores resultados são obtidos 
quando as aplicações são realizadas em 
intervalos curtos e com concentrações 
baixas (5% ou 10%).

 • A parte sólida do biofertilizante 
pode ser utilizada como adubo ou na 
compostagem.

 • Validade de 30 a 60 dias.

DICA





EM (MICROORGANISMOS 
EFICIENTES) E BOKASHI

PARA QUE SERVE?

O EM (microorganismos eficientes), formado 
por microorganismos encontrados naturalmente 
em solos férteis e em plantas, é composto por 
leveduras, actinomicetos (controlam fungos e 
bactérias patogênicas e aumentam a resistência 
das plantas), bactérias produtoras de acido lático 
(controlam microorganismos nocivos) e bactérias 
fotossintéticas. O bokashi é um adubo orgânico 
originário do Japão e produzido através de 
fermentação microbiana, que combina materiais de 
origem vegetal e animal em condições controladas 
de umidade, aeração e temperatura.

COMO CAPTURAR OS MICROORGANISMOS 
EFICIENTES (EM)?

Os microorganismos devem ser capturados em 
solo saudável, sob mata, na unidade agrícola, ou 
em área próxima.



COMO ATIVAR OS  
MICROORGANISMOS EFICIENTES (EM)?

Coloque o arroz colonizado com os 
microorganismos eficientes em um balde com 
tampa e acrescente: 1 Kg de rapadura (ou 
melaço de cana), 1,5 L de leite e 15 L de água 
sem cloro ou água de arroz. Feche o balde e deixe 
à sombra por 10 dias, mexendo todos os dias.

1.  Cozinhe aproximadamente 700 gramas de 
arroz sem sal e coloque em uma bandeja de 
plástico, de madeira ou em calhas de bambu.

2. Cubra com uma tela fina. Garrafas PET com 
furos também podem ser utilizadas. Enterre 
o recipiente em solo adubado e úmido para 
capturar os microrganismos e tetire após 10 
ou 15 dias. 
 

Os microorganismos eficientes (regeneradores) 
estarão presentes nas partes do arroz que ficarem 
com as colorações rosada, azulada, amarelada 
e alaranjada. As partes com coloração cinza, 
marrom e preta devem ser descartadas.

 • 60 Kg de farelo de trigo, milho ou arroz;
 • 50 Kg de torta de mamona ou mamona triturada;

MATERIAIS PARA O BOKASHI

DICA



1.  Escolha um local plano, compactado ou 
cimentado de mais ou menos 4 metros 
quadrados e despeje os ingredientes secos 
em camadas, misturando como se fosse 
uma massa de cimento.

2. Acrescente os ingredientes líquidos sem 
deixar encharcar (quando apertar ela deve 
virar uma massa compacta) e espalhe a 
mistura criando uma leira com 1 metro de 
comprimento e 30 centímetros de altura. 
Cubra com uma lona para proteger de sol 
direto e de chuva.

3. Para medir a temperatura sem 
termômetro, coloque um pedaço de ferro 
(vergalhão) dentro da leira e deixe por 10 
minutos. A temperatura do vergalhão deve 
estar quente, porém sem queimar. O ideal 
é algo entre 50° e 60°C. Caso queime, o 
monte deve ser revirado imediatamente.

4. Para oxigenar a mistura, revire duas ou 
três vezes por dia, nos primeiros 10 dias. 
Após 20 dias o bokashi estará frio e pronto 
para uso. Quando estiver seco, amazene 
em sacos de ráfia. 

MODO DE FAZER

 • 40 Kg de termofosfato (ou 15 Kg de 
termofosfato e 25 Kg de farinha de osso);

 • 15 Kg de cinza peneirada ou pó de carvão;
 • 80 Kg de esterco de aves peneirado;
 • 250 Kg de terra de barranco ou de 
formigueiro peneirada;

 • 15 L de EM (microganismos eficientes);
 • Água sem cloro.



MODO DE USAR

 • Em culturas anuais (feijão, milho, arroz, 
girassol, etc): coloque 315 gramas por 
metro no sulco raso de semeadura. Para 
usar em cobertura, ou seja, depois de 20 
ou 30 dias após a germinação da semente, 
coloque 300 gramas por metro a 10 
centímetros de distância da linha de plantas 
(perto da linha de gotejamento).

 • Em culturas perenes (árvores e arbustos 
frutíferos): coloque 0,5 kg por berço de 
plantio e, depois do pegamento da muda, 
mais 0,5 kg, aplicado levemente enterrado, 
junto da irrigação. Para uso em cobertura, 
ou seja, a cada 2 meses, distribuir 200 
gramas em meia lua, próxima da área 
molhada da irrigação e quando a planta 
estiver grande, embaixo da copa da planta, 
no limite entre a área sombreada e a área 
ensolarada, enterrar levemente o bokashi.●

 • Em hortaliças de frutos (berinjela, tomate, 
quiabo, vagem, pepino, etc): coloque no 
sulco raso de plantio (0,5 Kg por metro de 
sulco) e cubra. A muda deve ser plantada 
sobre este sulco.

 • Em hortaliças de folhas (alface, rúcula, 
cebolinha, salsa, couve, etc): coloque o 
bokashi um dia antes do transplantio (0,5 
Kg por metro quadrado) e misture bem.

 • Em produção de mudas de hortaliças: 
misture 1 Kg de bokashi com 10 Kg de 
composto orgânico peneirado e 500 g  
de termofosfato.



CICLO DAS ÁGUAS

O QUE É O CICLO DAS ÁGUAS?

Pode ser compreendido simplesmente como 
o caminho que as águas percorrem em cada 
momento e local. Da mesma forma que a água 
circula em nosso corpo pelo sangue, pelo tecido 
muscular e epitelial ou quando é descartada pelos 
nossos poros em forma de suor, a água está presente 
em vários ambientes do nosso planeta. Está na 
atmosfera, em forma de nuvens e vapor. Quando se 
condensa, no céu, cai em forma de chuva. Já no solo, 
líquida, dá origem a reservatórios naturais que irão 
abastecer nascentes, córregos e rios.

Em um ambiente natural, como uma floresta, onde 
não há interferência humana, a água da chuva se 
infiltra lentamente no solo, amortecida pelas raízes 
e folhas das árvores, abastecendo as reservas de 
água que darão origem às nascentes formadoras 
dos cursos d’água.

Em ambientais impactados pela ação humana, 
como áreas desmatadas para pasto ou nas cidades,
largamente cimentadas, o solo é impermeabilizado, 
minimizando a recarga dos lençóis freáticos.



A agricultura pode contribuir para 
potencializar o ciclo das águas no meio 
urbano. Plantar nos quintais possibilita que 
parte da água da chuva infiltre no solo e 
contribui com o abastecimento das reservas 
de água. É possível trabalhar o solo para 
aumentar a sua capacidade de absorção 
da água da chuva através de algumas 
práticas simples. Por exemplo, construir 
canteiros em encostas, no sentido oposto 
ao da declividade, permite que a água 
infiltre, evitando enxurradas. Ou mesmo 
plantar árvores frutíferas em curvas de nível. 
Outra prática simples é a de se melhorar 
o solo acrescentando matéria orgânica, 
que desempenha papel semelhante ao de 
uma esponja, deixando o solo poroso e com 
maior capacidade de absorção. A matéria 
orgânica pode ser tanto esterco, quanto um 
composto orgânico, húmus de minhoca ou 
restos de vegetais variados. 

Da mesma forma, cobrir o solo com matéria 
seca protege a superfície contra a ação 
direta do sol e da chuva, evitando erosão.

A adubação verde, que é o cultivo de 
algumas espécies vegetais como o feijão 
guandu, a crotalária ou o feijão de porco, 
recupera a fertilidade do solo, capturando 
nutrientes nas camadas mais profundas 
do solo e trazendo-os para a superfície 
em forma de folhas e galhos. Esta prática 
contribui muito para o aumento da 



capacidade de absorção de água em 
solo urbano, pois simula a dinâmica 
de uma floresta: os adubos verdes 
protegem o solo, reduzem a velocidade 
de escoamento das águas da chuva e, 
ao mesmo tempo, suas raízes formam 
verdadeiras tramas dentro do solo que 
irão servir de caminho para as águas 
infiltrarem com maior facilidade.



COMIDA 
DE VERDADE

Saberes Populares
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Os alimentos nos nutrem e equilibram corpo 
e mente, prevenindo e curando doenças. 
Atualmente, o consumo de alimentos 
industrializados e ultraprocessados é 
hábito entre muitas famílias, sobretudo nas 
grandes cidades. Este hábito tem aumentado 
expressivamente o sobrepeso e a obesidade 
em todas as faixas etárias. Além disso, o Brasil 
é líder mundial no consumo de agrotóxicos, 
que trazem uma série de impactos negativos à 
nossa saúde.

Mas há alternativas! É possível evitar o 
desenvolvimento de muitas doenças com 
o consumo de alimentos frescos e pouco 
processados, que muitas vezes estão 
disponíveis ali mesmo, no quintal da nossa 
casa ou de algum vizinho, através de plantios 
ou pelo crescimento espontâneo de plantas 
alimentícias não convencionais (PANC).

Compilamos neste livreto receitas 
compartilhadas por agricultoras, agricultores 
e outros amigos de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana que, com criatividade e 
perseverança, alimentam corpo e espírito 
daquilo que a terra dá: comida de verdade.

COMIDA DE VERDADE
Receitas saudáveis e aproveitamento 
integral dos alimentos



•	Bolo de banana
•	Farofa de umbigo (ou coração) de bananeira
•	Geleia de manga e abóbora
•	Mix de sementes
•	Pão de cenoura ou milho
•	Picles
•	Purê de PANC
•	Sal com ervas
•	Suco de inhame
•	Suco de capim limão com limão capeta
•	Suco de casca de abacaxi
•	Outros alimentos que podem se tornar 

deliciosos sucos
•	Torta de talos
•	Paçoca de jaca verde

NESTE MATERIAL VOCÊ ENCONTRARÁ 
AS SEGUINTES RECEITAS:



•	 5 bananas maduras (d’água, da terra ou caturra);
•	 3 ovos inteiros;
•	 1 xícara (chá) de óleo vegetal (soja, girassol, côco);
•	 1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo;
•	 2 xícaras (chá) de farinha de pão ou de rosca;
•	 1 colher (café) de canela em pó;
•	 1 pitada de sal;
•	 1 colher (sopa) de fermento.

•	1/2 xícara (chá) de açúcar;
•	1 1/2 xícara (chá) de água;
•	3 bananas maduras cortadas em rodelas  

(d’água, da terra ou caturra);
•	 Suco de 1/2 limão.

1. Pré-aqueça o forno a 180º.
2. Em um liquidificador, bata as bananas,  

os ovos, o óleo, o açúcar e o sal.
3. Despeje a mistura em uma tijela, acrescente  

a farinha e o fermento e misture novamente.

MASSA | INGREDIENTES

CALDA | INGREDIENTES

MODO DE FAZER

BOLO DE BANANA



1. Em uma assadeira, coloque as rodelas 
de banana. 

2. Em uma panela, coloque a água, o açúcar,  
o suco de limão e mexa bem até formar  
um caramelo.

3. Despeje esta mistura sobre as rodelas  
de bananas.

Despeje a massa cuidadosamente sobre 
a calda e leve ao forno por cerca de 40 
minutos ou até corar.

Musa paradisiaca

Rica em potássio, magnésio e 
fonte das vitaminas B2, B6 e B9. 
Atua em casos de fragilidade 
da mucosa estomacal (acidez), 
úlceras do estômago, colite, 
raquitismo, trombosecoronária, 
diarréia, arteriosclerose, 
insuficiência renal, hemorragia 
hemorroidal e coagulação 
anormal do sangue.

BANANA

DICA

COMO FAZER?



COLORAU (CORANTE NATURAL) 
DE URUCUM

•	1 kg de fubá;
•	1,5 kg de sementes de urucum secas;                
•	200 ml de óleo de soja. 

•	Peneira grossa;
•	Bacia;
•	Colher de madeira;
•	Pilão;
•	Coador;
•	Potes de vidro.

1.  Separe os grãos das sementes e coloque-os de 
molho no óleo aquecido para soltar o corante.

2. Acrescente o fubá e misture bem até obter uma 
massa homogênea.

3. Use um pilão para amassar as sementes e fixar o 
corante no fubá.

4. Use um coador para separar o fubá corado das 
sementes e deixe secar.

MATERIAIS

COMO FAZER?

INGREDIENTES



Bixa orellana L.

Usado para realçar a cor e 
alterar a textura  dos alimentos. 
Rico em cálcio, fósforo, ferro, 
aminoácidos e vitaminas A, 
B e C. Atua no tratamento de 
problemas estomacais, vermes, 
hemorroidas e diabetes.

URUCUM



FAROFA DE UMBIGO 
(OU CORAÇÃO) DE BANANEIRA 

•	1 umbigo (ou coração) de bananeira;
•	 Suco de 1 limão;
•	1 colher de manteiga ou azeite de oliva;
•	 Sal;
•	1/2 kg de farinha de mandioca;
•	1 colher de café de gengibre picado;
•	1 cebola picada em rodelas;
•	4 dentes de alho picados;
•	1/2 maço de cebolinha;
•	1/2 maço de salsa picada;
•	Pimenta do reino ou calabresa.

1.  Pique o umbigo de banana em rodelas finas.
2. Cubra-o com a água e o suco de limão e deixe 

de molho por 1 hora.
3. Troque a água e deixe de molho por mais  

30 minutos.
4. Refogue o alho e a cebola na manteiga  

ou no azeite.
5. Escorra o umbigo e junte-o ao refogado.
6. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo  

por 5 minutos.

INGREDIENTES

COMO FAZER?



7.  Acrescente o sal e a pimenta, misture e 
cozinhe por mais 5 minutos.

8. Acrescente a farinha de mandioca, misture 
bem e cozinhe por mais 5 minutos.

9.  Deligue o fogo e sirva.

A parte interna do umbigo, mais clara, 
é menos amarga.

DICA

ou coração de bananeira

Contém substâncias que 
causam sentimento de alegria 
e felicidade, além de contribuir 
para o aumento da imunidade. 
Seu chá é comumente usado 
no tratamento de bronquite.

UMBIGO
DE BANANEIRA



•	 1 abóbora pequena;
•	 4 mangas (de preferência do tipo espada);
•	 1 copo de água filtrada;
•	 6 a 10 cravos da índia;
•	 Açúcar mascavo.

•	 Vidros esterilizados com tampa.

1. Corte as frutas em pedaços, coloque em 
uma panela e cubra com 1/2 copo d’água.

2. Tampe a panela e cozinhe em fogo alto.
3. Após 10 minutos, quando a frutas 

começarem a desidratar (soltar água), 
destampe a panela, acrescente o açúcar 
mascavo (se necessário) e mexa até o ponto 
de consistência de geléia, mais pastoso. Se a 
geléia começar a grudar no fundo da panela, 
coloque mais 1/2 copo d’água.

4. Acrescente os cravos e abaixe o fogo.
5. Deixe esfriar e coloque nos vidros.

INGREDIENTES

MATERIAIS

MODO DE FAZER

GELEIA DE MANGA E ABÓBORA



•	  A fibra das frutas e legumes, chamada de pectina, 
é a responsável por dar o ponto à geléia. As frutas 
não muito verdes e não muito maduras estão ricas 
em pectina. Quanto mais maduro, menos pectina. 

•	  Frutas ricas em pectina: maçã, ameixa, goiaba, 
marmelo, limão, laranja, uva preta, damasco, 
tangerina, pêssego, jabuticaba e pêra. 

•	  Frutas pobres em pectina: morango, figo e abacaxi.
•	  A casca contém maior concentração de pectina. 
•	  Use uma panela funda e larga, pois, ao cozinhar a 

geleia, formam-se bolhas que espirram e podem 
queimar.

•	 Fazer geleias e doces em compotas, é uma ótima 
maneira de aproveitar frutas e legumes e conservá-
los por mais tempo.

DICAS

Mangifera indica L.

Cucurbita pepo

Rica em fibras, substâncias antioxidantes e vitaminas 
A, B e C. Atua no tratamento de bronquite, asma, 
anemia, tosse, contusões e diarreia.

Rica em vitamina A, fibras, fósforo, cálcio e 
ferro. Atua no controle do diabetes, redução 
do colesterol LDL - conhecido como colesterol 
“ruim” -, prisão de ventre, hemorroidas e atrite. 

MANGA

ABÓBORA



•	 Sementes de abóbora, melancia e melão;
•	 Sal a gosto.

INGREDIENTES

MIX DE SEMENTES

1.  Lave as sementes.
2. Deixe secar por 24 horas.
3. Leve ao forno por cerca de 15 minutos.
4. Retire do forno e tempere com sal.

COMO FAZER?

Alimento muito rico em fibras. Possui 
altas doses de uma substância chamada 
triptofano, que atua diretamente no sistema 
nervoso e por isso tem efeito calmante. 
Além disso, a semente de abóbora contém 
magnésio, substância que atua como 
protetor do sistema imunológico e fortalece 
a musculatura corporal.

SEMENTE DE ABÓBORA



Rica em fibras, ácidos graxos, zinco e 
magnésio. Possui propriedades diuréticas, 
laxantes e antioxidantes, reduzindo a ação 
de radicais livres. Diminui a retenção de 
líquidos, hipertensão arterial, complicações 
intestinais e renais. Além disso, a semente de 
melancia é uma importante fonte de energia.

Rica em sais minerais. Atua na regulação 
do funcionamento dos rins e possui uma 
substância chamada betacaroteno, que 
além de proteger contra os radicais livres, 
contribui para manter a cor do bronzeado.

SEMENTE DE MELANCIA

SEMENTE DE MELÃO



•	 1 cenoura ou 1 espiga de milho cozida;
•	 1 dente de alho;
•	 Suco de 1/2 limão;
•	 Ricota;
•	 Azeite;
•	 Sal.

INGREDIENTES

PATÊ DE CENOURA OU MILHO

1.  Pique a cenoura ou o milho e bata no 
liquidificador junto com o alho, o suco de 
limão e um fio de azeite.

2. Amasse a ricota utilizando um garfo.
3. Misture tudo e tempere com sal.

COMO FAZER?



Daucus carota L.

Zea mays

Rica em fibras, vitaminas A, B, C e betacaroteno. 
Beneficia os olhos, a pele, os cabelos, as mucosas, 
os ossos e o sistema imunológico. É um vermífugo 
e estimulador de apetite. Contribui para o 
tratamento de anemia, asma, bronquite, cálculos 
biliares e prisão de ventre.

Rico em carboidratos, fibras, vitaminas A, 
B1 e C, magnésio e carotenóide. Possui duas 
substâncias chamadas luteína e a zeaxantina, 
que auxiliam na saúde dos olhos protegendo a 
visão dos raios ultravioletas e prevenindo sua 
degeneração e cataratas. Previne a ação dos 
radicais livres, auxilia no bom funcionamento 
intestinal, reduz os níveis de colesterol, reduz 
os níveis de glicose no sangue e previne 
problemas cardiovasculares.  
O chá feito com o “cabelo” do milho, ou 
seja, aqueles fios que cobrem os grãos, é um 
excelente diurético que pode ser usado no 
tratamento de pedras nos rins, por exemplo.

CENOURA

MILHO



•	 Legumes (cenoura, cebola, batata, couve-flor, 
vagem, pepino, etc.);

•	 Água filtrada;
•	 1 litro de vinagre branco (caseiro ou 

industrializado);
•	 Sal;
•	 Açúcar;
•	 Condimentos.

INGREDIENTES

PICLES

Esterilização dos vidros
1.  Lave os vidros e as tampas com sabão.
2. Coloque-os em uma panela com água quente e 

deixe ferver durante 10 minutos.
3. Retire-os, coloque-os sobre um pano limpo e 

deixe secar.

Preparo dos legumes
1.  Lave os legumes frescos e pique do tamanho 

desejado (em quadrados ou em formato de palitos).
2. Aqueça a água, adicione o sal e cozinhe os legumes 

por aproximadamente 3 minutos.
3. Coloque os legumes ainda quentes nos vidros.

COMO FAZER?



Vinagre
1.  Misture 1 litro de vinagre com 1 litro de água filtrada.
2. Adicione 1 colher de chá de sal.
3. Deixe ferver durante 3 minutos.
4. Coloque esta mistura ainda quente nos vidros com os 

legumes (encha até a boca sem deixar bolhas de ar).
5. Tampe os vidros imediatamente, feche-os e vire-os 

com a tampa para baixo para criar vácuo.
6. Etiquete os vidros com a data de fabricação.
7.  Armazene em local fresco e sem incidência de luz.

•	  Consuma o picles após 15 
dias para que esteja com a 
fermentação adequada.

•	  Um bom picles deve ter boa 
aparência, sem sedimentos, com 
vinagre claro e transparente.

DICA

e Conservas

Picles e conservas servem para 
conservar os alimentos que são 
abundantes ou escassos em 
diferentes épocas do ano.

PICLES



•	 2 litros de água;
•	 Folhas de louro;
•	 3 carás do ar médios;
•	 1 colher de sopa de manteiga; 
•	 1 dente de alho grande;
•	 Folhas de alfavaca picadas; 
•	 Talos e folhas de capuchinha;
•	 1 xícara de creme de leite fresco.
•	 Sal 

INGREDIENTES

1.  Em uma panela acrescente 2 litros de água, as 
folhas de louro, o sal e os carás descascados.

2. Quando o cará estiver macio, amasse-o 
com um garfo até virar um purê e reserve 
(acrescente um pouco da água do cozimento 
se ficar muito seco).

3. Refogue na manteiga o alho picado, as folhas 
e os talos da capuchinha.

4. Acrescente ao purê o refogado e as folhas de 
alfavaca e misture bem .

5. Acrescente o creme de leite e misture bem.

COMO FAZER?

PURÊ DE PANC PLANTAS ALIMENTÍCIAS 
NÃO CONVENCIONAIS



Dioscorea bulbifera

Tropaeolum majus L.

Plantas Alimentícias Não Convencionais

Também conhecido como cará-moela, cará-trepadeiro e 
cará-chuchu, o cará do ar nasce fora da terra, preso aos 
galhos, como jabuticabas. Tem vitaminas do complexo B, 
estimula o apetite e auxilia no processo digestivo.

Seu sabor assemelha-se ao do agrião, fresco e picante.  
Rica em vitamina C, ácidos graxos, flavonóides, 
glicosídeos, oxalatos, glucosinolatos, iodo, ferro, enxofre, 
cálcio, potássio, frutose e glicose. É expectorante, 
antibiótica, purgativa, digestiva, diurética e estimulante.

São plantas espontâneas ou ruderais, nativas e exóticas 
que nascem sem precisar de cultivo, sendo facilmente 
encontradas em hortas, quintais e terrenos baldios. 
Geralmente são vistas como problemas, daninhas, mas, 
na realidade, são ótimas para a alimentação e para uso 
medicinal, por terem alto valor nutritivo.

CARÁ DO AR

CAPUCHINHA

PANC



•	 1 kg de sal grosso para cada 50 g de ervas;
•	 Ervas desidratadas (alecrim, alho, cebola, 

orégano, tomilho, manjericão, hortelã, salsa, etc.).

•	 Tabuleiro;
•	 Vidros com tampa;
•	 Etiquetas adesivas.

INGREDIENTES

MATERIAIS

1.  Coloque o sal em um tabuleiro seco.
2. Acrescente as ervas e misture bem.
3. Coloque o tempero em um vidro.
4. Rotule especificando os ingredientes 

utilizados e a data de fabricação.

COMO FAZER?

SAL COM ERVAS

A mistura de sal com ervas pode 
ser batida no liquidificador ou 
processador para obter consistência 
mais fina.

DICA



Atuam na redução da pressão 
arterial, tendo efeito calmante. 
A cebola, a salsa e o hortelã 
são anti-inflamatórios. A salsa é 
também depurativa do sangue. 
O hortelã é também vermífugo 
e atua no tratamento de febre e 
complicações nos rins.

*O excesso de sal e o uso de 
temperos artificiais na comida 
pode ser prejudicial à saúde.  
Esta receita é ideal para 
hipertensos que devem evitar o 
excesso de sal em suas dietas.

ALECRIM
ALHO
CEBOLA
ORÉGANO
TOMILHO
MANJERICÃO
HORTELÃ
SALSA



•	 2 litros de água bem gelada;
•	 1 inhame grande;
•	 Suco de 2 limões;
•	 Açúcar.

•	 Liquidificador;
•	 Coador ou pano de prato.

INGREDIENTES

MATERIAIS

1.  Em um liquidificador, bata o inhame 
descascado e a água.

2. Acrescente o suco de limão e o açúcar.
3. Coe com um coador ou pano de prato e sirva 

bem gelado.

COMO FAZER?

SUCO DE INHAME

SUCOS NATURAIS

O suco é uma forma prática para oferecer 
vegetais para crianças e adultos que não os 
aceitem de outras maneiras. Pode-se também 
fazer combinações de sucos com chás de ervas.

DICA



Colocasia esculenra

Conhecido como “aspirador 
de impurezas do sangue”, é 
altamente energético e rico 
em carboidratos, cálcio, 
sódio, ferro e vitaminas do 
complexo B. É antioxidante e 
atua no tratamento de anemia, 
cólicas, espasmos musculares 
e asma. Tem propriedades 
antiespasmódicas e anti-
inflamatórias, sendo útil no 
tratamento de cãibras no 
estômago.

INHAME



SUCO DE CAPIM LIMÃO 
COM LIMÃO CAPETA

•	8 folhas de erva cidreira ou capim limão;
•	1 litro de água; 
•	Açúcar; 
•	 Suco de 3 limões capeta ou galego.

•	 Liquidificador;
•	Coador ou pano de prato.

1.  Retire o suco do limão espremendo com a 
mão (evite espremedores para o suco não 
amargar).

2. Bata a erva cidreira com metade da água, 
açúcar e gelo.

3. Coe e misture o restante da água. 
4. Acrescente o suco de limão à mistura e sirva 

em seguida.

INGREDIENTES

MATERIAIS

COMO FAZER?

SUCOS NATURAIS



O suco é uma forma prática de oferecer 
vegetais para crianças e adultos que não os 
aceitem de outras maneiras. Pode-se também 
fazer combinações de sucos com chás de ervas.

DICA

Cymbopogon citratus

Possui propriedades 
antibacterianas, calmantes, 
diuréticas e desinfetantes.

CAPIM LIMÃO



•	 Cascas de 1 abacaxi médio;
•	 1/2 litro de água;
•	 Hortelã;
•	 Açúcar;
•	 Suco de 1 limão.

•	 Escova;
•	 Liquidificador;
•	 Coador ou pano de prato.

INGREDIENTES

MATERIAIS

1.  Lave bem a casca do abacaxi em água corrente 
utilizando uma escova.

2. Descasque o abacaxi, cozinhe as cascas na água  
e deixe esfriar na geladeira.

3. Em um liquidificador, bata as cascas com a água.
4. Coe e bata novamente no liquidificador com o 

hortelã, o suco de limão e o açúcar.

COMO FAZER?

SUCO DE CASCA DE ABACAXI

SUCOS NATURAIS



O suco é uma forma prática de oferecer 
vegetais para crianças e adultos que não os 
aceitem de outras maneiras. Pode-se também 
fazer combinações de sucos com chás de ervas.

DICA

Ananas sativus

Rico em vitamina C, ajuda a 
metabolizar as gorduras e o 
colesterol, a absorver o ferro,  
e na produção de aminoácidos 
e colágeno. É um antioxidante 
que protege o corpo contra 
os radicais livres e estimula o 
sistema imunológico.

ABACAXI



OUTROS ALIMENTOS 
QUE PODEM SE TORNAR
DELICIOSOS SUCOS!

•	Pepino
•	Chicória
•	Alface
•	 Salsinha
•	Caruru
•	Beldroega
•	Ora-pró-nobis
•	Couve
•	 Folhas de abóbora
•	 Trapoeraba
•	 Folhas de pitanga
•	 Tiririca
•	Cactos comestíveis
•	Alfavaca
•	Coquinho
•	Manjericão
•	Bertalha
•	Erva-doce
•	Hortelã
•	Batata-doce
•	Almeirão
•	 Folhas de morango
•	 Folhas de cenoura
•	Mandioca
•	 Folhas de beterraba

SUCOS NATURAIS

•	Batata yakon 
•	Erva-cidreira
•	 Folhas de laranjeira
•	 Folhas de limoeiro
•	Maxixe
•	Cará
•	 Folhas de girassol
•	Mandacaru
•	Gengibre
•	Pimentão
•	Romã
•	 Folhas de amora, etc.

Algumas flores também  
podem virar suco!
•	Capuchinha
•	 Flor de laranjeira



•	 Legumes com casca (cenoura, chuchu,  
abobrinha, etc.);

•	 Talos de hortaliças (couve, espinafre, mostarda, 
agrião, etc.);

•	 2 xícaras de farinha de trigo;
•	 2 xícaras de leite de vaca;
•	 2 ovos;
•	 Sal;
•	 Óleo vegetal;
•	 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó.

•	 Liquidificador;
•	 Tabuleiro.

INGREDIENTES

MATERIAIS

1.  Lave bem as cascas dos legumes e pique-os.
2. Cubra-os com água filtrada e cozinhe até 

ficarem macios.
3. Em um liquidificador, prepare a massa da 

torta batendo o leite, a farinha de trigo, os 
talos de hortaliças, os ovos, o sal e o óleo.

COMO FAZER?

TORTA DE TALOS



4. Em uma tileja, acrescente o fermento e 
misture.

5. Despeje a massa no tabuleiro e acrescente os 
legumes cozidos.

6. Leve ao forno pré-aquecido.
7.  Quando começar a sentir o cheirinho da torta 

no ar, fure a massa com um garfo ou palito. Se 
não grudar, estará pronto!

Talos e cascas são ricos em 
vitaminas e fibras, por isso 
contribuem muito para o bom 
funcionamento do intestino. 
Alguns talos e cascas podem ter 
mais nutrientes do que o miolo 
da verdura, fruta ou legume.

TALOS E CASCAS



•	 1 jaca verde média;
•	 400g de farinha de mandioca tipo biju;
•	 5 colheres de sopa de manteiga com sal;
•	 4 dentes de alho;
•	 1/2 colher de chá de sal;
•	 1 bago de pimenta malagueta.

•	 Pilão grande (ou processador ou liquidificador);
•	 Panela média;
•	 Tijela para servir.

INGREDIENTES

MATERIAIS

1.  Asse a jaca verde inteira (com casca e 
sem cortar) durante 50 minutos em forno 
médio (180 graus).

2. Corte a jaca pela metade e depois em 
rodelas grossas de 5 cm.

3. Retire a casca e corte cada rodela em 
quatro fatias.

COMO FAZER?

PAÇOCA DE JACA VERDE



4. Utilize somente metade da jaca e congele a 
outra metade para utilizar em outras receitas. 

5. Refogue na manteiga o alho descascado até 
dourar.

6. Adicione as fatias de jaca verde e refogue por 
3 minutos, despedaçando-as.

7.  Coloque no pilão (ou processador ou 
liquidificador), intercalando camadas, metade 
da farinha de mandioca tipo biju, a jaca 
refogada, o sal, a pimenta e soque ou bata até 
ficar homogêneo.

8. Acrescente o restante da farinha de mandioca 
e soque ou bata mais um pouco, sempre 
intercalando as camadas, até a mistura ficar 
bem soltinha e fina.

9.  Despeje a paçoca em uma tijela e sirva.

Artocarpus heterophyllus

O fruto da jaqueira é rico em 
carboidratos, cálcio, fibras, 
vitaminas do complexo B e 
minerais como fósforo, iodo, 
cobre, potássio, sódio e ferro. 
É antiasmática, antidiarréica, 
antitussígena, cicatrizante e 
diurética. Seu caroço também 
é rico em nutrientes e pode ser 
comido assado ou cozido.

JACA



Saiba mais em:

Guia alimentar para a população 
brasileira. Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANC) no Brasil. 
Guia de identificação, aspectos 
nutricionais e receitas ilustradas. 
Autores: Harri Lorenzi e Valdely 
Ferreira Kinupp.  Nova Odessa,  
São Paulo: Editora Plantarum, 2014.
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Plantas medicinais são aquelas que contém um 
ou mais princípios ativos que lhes conferem 
propriedades terapêuticas. O princípio ativo é 
uma substância ou um conjunto de substâncias 
responsáveis por determinadas reações no 
organismo. Ao longo do tempo e em diferentes 
contextos culturais, as propriedades e virtudes 
terapêuticas das plantas são pesquisadas e utilizadas 
sob a forma de chás ou em banhos como prática 
medicinal para tratamento, cura e prevenção de 
doenças. A vegetação brasileira possui muitas 
espécies botânicas que são comumente utilizadas 
na medicina caseira. Grande parte da população 
brasileira encontra nos produtos de origem natural, 
especialmente nas plantas medicinais, sua única fonte 
de recursos terapêuticos. 

O conhecimento tradicional sobre as plantas, 
também chamado de medicina popular, nos inspirou 
a produzir este livreto e nele trazemos receitas 
caseiras de chás e xaropes que utilizam plantas 
bastante conhecidas por agricultoras/es e raizeiras/os 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

PLANTAS MEDICINAIS 
E REMÉDIOS DO MATO



•	Chá diurético de abacaxi com maçã e canela
•	Chá expectorante de guaco
•	Chá descongestionante de hortelã-pimenta
•	Chá digestivo de maçã com cravo-da-índia
•	Chá de orégano para cólica menstrual
•	Chá de folhas de mangueira para gripe
•	Desinfecção de vidros
•	Xarope expectorante de agrião
•	Xarope digestivo de poejo
•	Xarope de umbigo de banana para problemas 

respiratórios
•	Xarope de abacaxi para problemas respiratórios
•	 Sabonete cicatrizante de calêndula, alecrim e cravo

NESTE MATERIAL VOCÊ ENCONTRARÁ 
AS SEGUINTES RECEITAS:
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CHÁ DIURÉTICO DE 
ABACAXI COM MAÇÃ E CANELA

•	Cascas de 1 abacaxi;
•	1 maçã picada em quatro partes;
•	1 canela em pau;
•	1 1/2  litro de água;
•	Açúcar mascavo ou melado de cana.

1.  Em uma panela com tampa coloque a água e  
deixe as cascas de abacaxi e da maçã de molho.

2. Após 10 minutos, ligue o fogo e acrescente a 
canela e o açúcar ou melado.

3. Com a panela tampada, ferva os ingredientes por 
cerca de 15 minutos.

4. Desligue o fogo, coe o chá com uma peneira e 
beba quente.

COMO FAZER?

INGREDIENTES

•	  Para manter as propriedade terapêuticas do chá, não beba-o 
no dia seguinte ou muitas horas depois de preparado, pois os 
princípios ativos das plantas e frutos se perdem com o passar 
do tempo.

•	  Caso ache necessário adoçar o chá, utilize mel, pois o 
açúcar passa por muitos processos químicos podendo 
alterar algumas propriedades medicinais.

•	  Para deixar seu chá mais gostoso, use gotas de limão, cravo 
ou canela.

CUIDADOS 
COM O 

SEU CHÁ



Cinnamomum zeylanicum

Ananas comosus

Malus domestica

Antifungicida, anti-inflamatória e antibacteriana. 
Indicada para tratamento de dores de cabeça 
e estomacais, febres, gás intestinal, gripe, 
hemorragias de partos, inflamações do rosto, 
pressão baixa, queimaduras por frio, reumatismo, 
tosses, ulcerações da gengiva e mucosa da boca, 
úlceras estomacais por stress e vômitos nervosos.

Indicado para tratamento de acidez estomacal, azia, 
gases, afecções das vias respiratórias, bronquite, 
catarro mucoso das vias respiratórias, inflamação, 
neurastenia, tosse catarral e afecções da pele.

Antioxidante, ajuda a eliminar toxinas do 
corpo. Auxilia na redução do risco de doenças 
crônicas. Indicada para tratamento de 
bronquite e febres.

CANELA

ABACAXI

MAÇÃ



CHÁ EXPECTORANTE DE GUACO

•	3 folhas de guaco; 
•	2 folhas de alfavaca;
•	1 dente de alho descascado;
•	200 ml de água filtrada;
•	Mel (a gosto).

1.  Com as mãos bem limpas, rasgue as folhas de 
guaco e da alfavaca e coloque em uma xícara.

2. Em uma panela pequena, ferva a água e jogue-a 
sobre as folhas.

3. Acrescente o dente de alho descascado e 
amassado.

4. Tampe e deixe em infusão de 10 a 15 minutos.
5. Coe e, se preferir, adoce com mel.

COMO FAZER?

INGREDIENTES



Mikania glomerata Sprengel

Ocimum basilicum

Allium sativum

Antiasmático, antiespasmódico, antigripal, antiinflamatório, 
antimicrobiano, anti-séptico das vias respiratórias, broncodilatador, 
calmante, cicatrizante, conservante, depurativo, estimulante, 
expectorante e febrífugo. Indicado para tratamento de afecções do 
trato respiratório, ansiedade, artrite, asma, bronquite, contusões, 
coqueluche, dermatites, febre, ferimentos, inflamação de garganta, 
inflamações intestinais, insônia, micoses, rouquidão, tosses e úlceras.

Adstringente, antioxidante, antimutagênico, antibacteriano, 
anti-inflamatório e antiviral. Indicada para tratamento de afta, 
amigdalite, bico do seio rachado, bronquite, catarro, cólica, 
doenças das vias respiratórias, dor de cabeça nervosa, dor de 
garganta, enxaqueca, febre, fraqueza, garganta, gripe, infecções 
intestinais, dos rins e do estômago, insônia, resfriado, tosse, 
tuberculose pulmonar, vias aéreas e vômito.

Seus bulbos possuem propriedades bactericidas e antimicrobianas, 
sendo indicados para tratamento de afecções respiratórias 
(abscessos pulmonares, asma, bronquite, coqueluche, defluxo, 
enfisema, faringite, gripe, pneumonia, resfriado, tuberculose) 
e de doenças cardiovasculares e hipertensão. Seus efeitos são 
potencializados quando triturado ou cortado e consumido fresco.

GUACO

ALFAVACA

ALHO



CHÁ DESCONGESTIONANTE 
DE HORTELÃ-PIMENTA

•	3 folhas de hortelã-pimenta;
•	200 ml de água filtrada.

1.  Em um copo, amasse as folhas do hortelã-pimenta;
2. Em uma panela pequena, ferva a água e jogue-a 

sobre as folhas;
3. Tampe e deixe em infusão até esfriar;
4. Beba aos poucos.

COMO FAZER?

INGREDIENTES

•	  Para manter as propriedade terapêuticas do chá, não beba-o 
no dia seguinte ou muitas horas depois de preparado, pois os 
princípios ativos das plantas e frutos se perdem com o passar 
do tempo.

•	  Caso ache necessário adoçar o chá, utilize mel, pois o 
açúcar passa por muitos processos químicos podendo 
alterar algumas propriedades medicinais.

•	  Para deixar seu chá mais gostoso, use gotas de limão, cravo 
ou canela.

CUIDADOS 
COM O 

SEU CHÁ



Anti-séptico e antivirótico muito poderoso. 
Indicado para tratamento de sinusite, 
gripe e dores de cabeça.

HORTELÃ-PIMENTA
Mentha piperita



CHÁ DIGESTIVO DE MAÇÃ 
COM CRAVO-DA-ÍNDIA

•	1 maçã;
•	4 cravos-da-índia;
•	1 litro de água.

1.  Lave bem a maçã, pique-a com a casca em quatro 
partes e coloque-a de molho em uma panela com 
água filtrada e fria.

2. Deixe-a de molho com a panela tampada durante 
10 minutos.

3. Ligue o fogo e deixe ferver por mais 10 minutos.
4. Destampe a panela e acrescente os cravos.
5. Deixe ferver por mais 5 minutos e desligue o fogo.
6. Coe e beba morno.

COMO FAZER?

INGREDIENTES



Malus domestica

Caryophyllus aromaticus

Antioxidante, auxilia no tratamento de doenças 
pulmonares. Combate os radicais livres e é 
eficaz para tratamento da voz e garganta. Muito 
utilizada no tratamento de diarreias.

Indicado para tratamento de dores de dente, 
gases, higiene bucal, micose de unha, vermes, 
vias respiratórias.  Muito utilizado na medicina 
alternativa como afrodisíaco. Tem propriedades 
carminativas, vermífugas e antibacterianas.

MAÇÃ

CRAVO-DA-ÍNDIA



CHÁ DE ORÉGANO 
PARA CÓLICA MENSTRUAL

•	1 colher de sopa de orégano seco;
•	200 ml de água.

1.  Coloque as folhas de orégano em uma xícara.
2. Ferva a água e despeje sobre as folhas.
3. Tampe a xícara e deixe em infusão durante 5 minutos.
4. Coe e beba ainda quente.

COMO FAZER?

INGREDIENTES

•	  Para manter as propriedade terapêuticas do chá, não beba-o 
no dia seguinte ou muitas horas depois de preparado, pois os 
princípios ativos das plantas e frutos se perdem com o passar 
do tempo.

•	  Caso ache necessário adoçar o chá, utilize mel, pois o 
açúcar passa por muitos processos químicos podendo 
alterar algumas propriedades medicinais.

•	  Para deixar seu chá mais gostoso, use gotas de limão, cravo 
ou canela.

CUIDADOS 
COM O 

SEU CHÁ



Propriedades antissépticas, anti-
inflamatórias, antiespasmódicas, 
antivirais, anestésicas, bactericidas 
e antifungicidas. Estimulante 
gástrico e biliar, expectorante, 
sedativo, tônico digestivo, dos 
nervos e circulatório. Diminui dores 
musculares e inflamações. 

ORÉGANO
Origanum vulgare



CHÁ DE FOLHAS DE 
MANGUEIRA PARA GRIPE

•	1 colher (de café) cheia de manteiga sem sal;
•	3 folhas (jovens) de mangueira amareladas  

e secas;
•	6 folhas de laranjeira ou limoeiro secas;
•	6 folhas de capim cidreira ou capim-limão secas;
•	6 folhas de alfavaca secas;
•	2 xícaras de água.

1.  Em uma panela pequena, derreta a manteiga.
2. Acrescente as folhas bem lavadas e picadas 

grosseiramente com as mãos.
3. Mexa um pouco e acrescente a água.
4. Tampe e deixe cozinhar durante 5 minutos. 
5. Coe o chá e beba imediatamente.

COMO FAZER?

INGREDIENTES



Citrus sinensis

Mangifera indica

Cymbopogon citratus

Indicada para tratamento da febre. Analgésica, 
combate a inflamação crônica do sistema 
imunológico, antitérmica, calmante do sistema 
nervoso, estimulante e sudorífera.

Indicada para tratamento de afecção das vias 
respiratórias, asma, bronquite, catarro crônico, 
catarro nas vias respiratórias, febre, tosse e 
tuberculose. Possui a substância antocianina, 
importante aliada na prevenção e retardamento 
de doenças cardiovasculares, câncer e doenças 
neurodegenerativas. Antioxidante, atua contra os 
radicais livres.

Indicado para tratamento de ansiedade, 
insônia, catarro, conjuntivite, dor de cabeça, 
dor estomacal, dor muscular, febre, infecções 
das vias respiratória e digestiva, resfriado, 
tosse e vômitos.

FOLHA DE LARANJEIRA

FOLHA DE MANGUEIRA

CAPIM CIDREIRA  
OU CAPIM-LIMÃO



DESINFECÇÃO DE VIDROS

•	Água;
•	Panela esmaltada ou de inox;
•	 Sabão;
•	Esponja;
•	Pano de prato limpo;
•	Álcool 70%.

1.  Coloque os vidros e as tampas na água e deixe ferver 
durante 10 minutos.

2. Retire-os da água e, com o sabão e a esponja, remova os 
resíduos externos (rótulos e cola) e internos (restos de 
alimentos).

3. Ferva-os novamente durante mais 10 minutos.
4. Deixe secar sobre um pano de prato limpo.
5. Desinfecte com álcool 70% quando precisar utilizá-los.

COMO FAZER?

MATERIAIS

PARA QUE SERVE?

A desinfecção de vidros e outros recipientes elimina vírus, 
bactérias, esporos, fungos e outros micróbios que podem 
causar danos à saúde de quem consome remédios ou 
alimentos armazenados neles. 



XAROPE EXPECTORANTE DE AGRIÃO

•	1/2 maço de agrião;
•	4 folhas de alfavaca;
•	10 folhas de hortelã;
•	400g de mel puro.

•	Pote de vidro com tampa e com capacidade 
para 500 ml.

1.  Rasgue as folhas com as mãos.
2. Coloque-as no vidro, cubra-as com o mel e tampe.
3. Deixe na geladeira durante 24 horas.
4. Tome em colheradas.

MATERIAIS

COMO FAZER?

INGREDIENTES



Indicado para tratar afecção 
brônquio-pulmonar, bronquite 
crônica, catarro, e tuberculose 
pulmonar. É adstringente, 
antiinflamatório, anti-séptico das vias 
respiratórias, antitérmico, depurativo, 
descongestionante, desintoxicante, 
expectorante, restaurador e tônico.

AGRIÃO
Nasturtium officinale



XAROPE DIGESTIVO DE POEJO

•	30g de poejo fresco;
•	Água filtrada;
•	Açúcar mascavo.

•	Potes de vidro cor âmbar com tampa.

1.  Lave as folhas de poejo com água corrente.
2. Em uma panela, coloque as folhas e cubra-as com 

o açúcar.
3. Leve ao fogo e acrescente uma colher de sopa de 

água filtrada.
4. Tampe a panela e deixe cozinhar até obter 

uma consistência de melado, durante 
aproximadamente 30 minutos em fogo baixo.

5. Acrescente mais água caso necessário.
6. Coe, despeje nos potes de vidro esterilizados e 

tampe.
7.  Guarde na geladeira.

MATERIAIS

COMO FAZER?

INGREDIENTES



Indicado para tratamento de 
acidez, ardor do estômago, 
arroto, cólica estomacal e 
intestinal, diarréia, distúrbio 
gastroentestinal, dor de 
cabeça, enjôo, gases e vermes.

POEJO
Mentha pulegium



XAROPE DE UMBIGO DE BANANA 
PARA PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS

•	1 umbigo de banana;
•	 Folhas de eucalipto;
•	 Folhas de hortelã;
•	Açúcar mascavo ou rapadura.

•	Panela esmaltada ou pote de vidro 
grande com tampa;

•	Pano de prato esterilizado;
•	Potes de vidro cor âmbar com tampa.

1.  Retire algumas pétalas do umbigo de bananeira e 
pique-o em pedaços pequenos.

2. Em uma panela esmaltada ou pote de vidro grande, 
coloque os pedaços em camadas intercalando-os 
com 3 folhas de eucalipto, 3 folhas de hortelã e o 
açúcar mascavo ou as raspas de rapadura.

COMO FAZER?

INGREDIENTES

MATERIAIS



Indicado para tratamento de 
acidez gástrica, afecção do 
peito, afta, asma, bronquite, 
catarro, tosse e tuberculose. 

UMBIGO  
OU CORAÇÃO  
DE BANANA

3. Misture bem até obter uma massa úmida e tampe.
4. Deixe descansar durante 48 horas.
5. Coe com o pano de prato, despeje nos potes de 

vidro esterilizados e tampe.
6. Guarde na geladeira.



XAROPE DE ABACAXI PARA 
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS

•	400g de rapadura; 
•	100 ml de água;
•	1 abacaxi.

•	Potes de vidro cor âmbar com tampa.

1.  Raspe a rapadura, acrescente a água e leve a fogo 
em banho-maria.

2. Quando obtiver um melado, acrescente o abacaxi 
picado em pedaços pequenos e deixe cozinhar 
durante uma hora com a panela tampada.

3. Retire do fogo e despeje nos potes de vidro 
esterilizados.

4. Guarde na geladeira.

COMO FAZER?

INGREDIENTES

MATERIAIS



Ananas comosus

Indicado para tratamento de acidez estomacal, 
azia, gases, afecções das vias respiratórias, 
bronquite, catarro mucoso das vias 
respiratórias, inflamação, neurastenia, tosse 
catarral e afecções da pele.

Mantém o sistema digestivo saudável, previne 
e trata acidez e constipação. Possui manganês, 
que ajuda a manter o sistema nervoso saudável 
e equilibrado nível de colesterol no corpo. 
Possui selênio, que ajuda na prevenção de 
doenças cancerosas.

ABACAXI

RAPADURA



SABONETE CICATRIZANTE DE 
CALÊNDULA, ALECRIM E CRAVO

•	Base glicerinada vegetal;
•	 Tinturas de alecrim, calêndula e cravo;
•	Óleo vegetal.

•	Avental;
•	Panela esmaltada ou de vidro com tampa;
•	Colher de pau;
•	 Formas de plástico ou silicone;
•	Álcool 70%.

1.  Pique a base glicerinada em pedaços pequenos.
2. Em uma panela de vidro ou esmaltada, coloque 

a base glicerinada e derreta em banho-maria, 
em fogo baixo.

3. Mexa bem com uma colher de pau.

COMO FAZER?

INGREDIENTES

MATERIAIS



4. Desligue o fogo, acrescente três gotas de 
tintura de calêndula, uma colher de sopa de 
tintura de alecrim, três gotas de tintura de 
cravo e misture bem.

5. Esterilize as formas com álcool 70% e unte-as 
com óleo vegetal.

6. Despeje a base glicerinada nas formas.
7.  Espere esfriar e desenforme.

•	  Não deixe a base ferver para evitar 
a formação de espumas e bolhas 
no sabonete.

•	  Borrifar álcool no sabonete na 
hora de desenformar evita a 
formação de espumas.

•	  Folhas de alecrim podem ser 
usadas para enfeitar o sabonete. 

•	  Sementes de maracujá trituradas 
ou argila podem ser utilizadas 
para fazer sabonetes esfoliantes.

DICA



Rosmarinus officinalis

Caryophyllus aromaticus

Cicatrizante, adstringente, analgésico, 
antiinflamatório, antioxidante, anti-
séptico e calmante.

Bactericida, anti-séptico e adstringente, 
ajuda na limpeza dos poros.

ALECRIM

CRAVO



Adstringente, analgésica, antialérgica, 
antifúngica, anti-inflamatória, anti-
seborréica, anti-séptica, antiviral, 
bactericida, calmante, cicatrizante, 
protetora dos raios UVA e UVB, 
refrescante, suavizante e tonificante da 
pele. Indicada para tratamento de acne, 
eczema seborréico do couro cabeludo, 
alergia, assaduras, avermelhamento de 
pele, brotoeja, calos, dermatite erupções 
cutâneas, feridas, fissuras de mama, 
foliculite, frieiras, fungo, inflamação 
(pele, mucosa, boca, garganta), psoríase, 
queimadura, rachaduras, verrugas, 
vulvovaginite (tricomoniase e candidíase).

CALÊNDULA
Calendula officinalis



ATENÇÃO!
Plantas medicinais não são inofensivas. 
São produtos estranhos ao organismo 
com finalidades terapêuticas, que ao 
serem introduzidos no organismo 
humano sofrem biotransformação e 
podem, desta forma, gerar produtos 
tóxicos. Use-as com conhecimento e 
moderação.
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