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APRESENTAÇÃO
A cartilha surge da necessidade de promover saúde por meio da alimentação saudável e de (re)pensar o sistema alimentar vigente, o qual tem como foco práticas que causam o desequilíbrio ambiental, negam a identidade alimentar
e o regionalismo, estimulam o consumo de alimentos industrializados, transgênicos e com agrotóxicos, têm como
base o lucro em detrimento da justiça social, ignoram os saberes populares e negam Direitos Humanos às comunidades tradicionais. Esse (re)pensar vai ao encontro do reconhecimento e valorização da agroecologia enquanto passo
fundamental para a consolidação de práticas que versam pelos aspectos econômico, social, ambiental e cultural, ou
seja, pelo desenvolvimento sustentável, onde o alimento passa a ser direito de todas as pessoas do presente e futuro.
Nesse contexto a equipe de Promoção da Saúde do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público
Federal dos institutos federais de educação do Estado de Goiás (SIASS IF Goiano/Goiás) de forma compartilhada e
participativa com a ONG EcomAmor, equipe de nutrição do IFG e a Coordenação de Vigilância e Promoção da Saúde
do Estado de Goiás tem o papel social de respeitar, proteger, promover e participar do planejamento a execução
de atividades e políticas institucionais, que articulados com o movimento social, contribuam para a efetivação da
Segurança Alimentar e Nutricional, a qual consolida-se enquanto o direito a uma alimentação saudável, acessível, de
qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, baseando-se em práticas alimentares promotoras da
saúde que contemple a soberania alimentar, a diversidade étnico-racial, cultural e a biodiversidade.
Essa cartilha tem como objetivo ampliar o olhar e a vivência para as práticas agroecológicas, compreendendo-as
enquanto estratégia de promoção da saúde e da alimentação saudável. Aproveite!!! Boa leitura!!! Você também é
protagonista nesse processo.
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1- INTRODUÇÃO
A agricultura no Brasil passou nas últimas décadas
por intensas transformações tecnológicas com vistas
à constituição de um sistema produtivo rentável. No
entanto, tais avanços foram construídos baseados
em práticas agrícolas não sustentáveis, a exemplo
do uso intensivo de fertilizantes e agrotóxicos, da
manipulação genética de sementes e da monocultura.
Esse modelo de produção agrícola, originário da
Revolução Verde e que atualmente fomenta o
agronegócio, se justificava como necessário para
alimentar a população e promover o desenvolvimento
econômico do país. Entretanto, após anos da
sua prática gerou desastrosas consequências
socioambientais a exemplo do desmatamento, da
contaminação dos alimentos e do solo, da pobreza
no campo e do êxodo rural.
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Nesse contexto, em contraposição aos impactos gerados pela modernização da agricultura, a agroecologia surge
como alternativa de produção por meio da proposta do manejo integrado dos recursos naturais buscando integrar
a biodiversidade dos ecossistemas nos sistemas produtivos.
Muito além de um conjunto de técnicas, a agroecologia apresenta-se como um movimento sociopolítico baseado em
práticas ambientalmente corretas, economicamente eficientes e socialmente justas com foco em uma abordagem
sistêmica da produção agrícola.
Ao proporcionar a ressignificação do sistema de produção de alimentos e considerar os aspectos socioeconômicos
e culturais dos grupos abrangidos, a produção agroecológica constitui-se em estratégia de promoção da saúde e
de segurança alimentar e nutricional, uma vez que impactará na melhoria das condições de vida no campo e na
capacidade de suprir as novas gerações.
A agroecologia mostra-se como o caminho mais viável para manutenção de um meio ambiente equilibrado e da
garantia da segurança alimentar e nutricional da população, o grande desafio, no entanto, consiste em alterar
a relação da sociedade com os recursos naturais de forma a incorporar os modos de produção sustentáveis nos
modelos agrícolas atuais.
Nesse caminho, é necessário que o poder público reconheça a luta política e ideológica que a produção de alimentos
enfrenta, promova o debate acerca do tema e siga na proposição de políticas, programas, pesquisas, ações e
ferramentas didáticas que fortaleçam a produção agroecológica e a consciência em nível individual e coletivo em
prol dessa prática.
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2 - SISTEMA CONVENCIONAL DE
PRODUÇÃO X AGROECOLOGIA
O setor agrícola tem desempenhado um papel importante no sistema produtivo, com redução da fome e
desnutrição nas últimas décadas, porém essa luta implica não apenas na existência de alimentos suficientes, mas
o acesso a eles de forma estável e que sejam nutricionalmente e sanitariamente adequados. Assim, é necessário
que os modelos de produção sejam eficientes tanto do ponto de vista social quanto ambiental.
A agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável, proposta pela Assembleia Geral das Nações Unidas em
2015, estabelece, dentre os objetivos do milênio e de desenvolvimento sustentável, a redução da fome, agricultura
sustentável, segurança alimentar e nutricional, bem-estar, vida sã e promoção da alimentação saudável, dentre
outros objetivos. Neste sentido, é necessária uma mudança de enfoque, entendendo que o combate à fome, à
desnutrição, à pobreza e a outros desafios já não são problemas setoriais, ou patrimônio exclusivo de certas áreas,
mas que precisam ser abordados de forma integral e coordenada.
Estima-se que em 2050 a demanda pela produção agrícola aumentará em 60 a 100% nos países em desenvolvimento.
Nos últimos 50 anos, observou-se o crescimento da produção em 300% com aumento de 12% da área cultivada,
com predomínio de monoculturas. Embora a produção seja relevante, anualmente 1300 milhões de toneladas de
alimentos se perdem ou desperdiçam. Do ponto de vista da sustentabilidade, a trajetória atual do crescimento
agrícola é insustentável!
Observam-se graves consequências no ecossistema terrestre. Se considerarmos os graves efeitos que as mudanças
climáticas podem gerar na produção alimentícia e os riscos relacionados com as secas ou inundações para a
disponibilidade alimentar, se apresenta um cenário no qual a sustentabilidade da oferta alimentar e sua diversidade
futura encontram-se sob ameaça.
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Neste sentido, a via ecológica emerge como uma alternativa de construção de outro paradigma de produção
agrícola, de padrão de consumo alimentar e relação socioambiental, que visam a desenvolver uma agricultura
que leva em conta níveis adequados e gestão controlada de insumos, objetivando: reduzir o impacto sobre o
meio ambiente e não ultrapassar a capacidade de suporte dos recursos naturais. Sob o ponto de vista ecológico,
as unidades de produção agrícola são vistas como um organismo vivo no qual o homem interage com o solo,
planta, animal, constituindo um todo articulado. As diversas atividades se complementam de forma a se nutrirem
energeticamente e se integrarem de forma interdependente.
O ato de comer é bem mais do que uma ação hedonista, é uma ação social com sentido capaz de gerar novos
valores e modos de vida sustentáveis. O consumo e os consumidores passam a ser vistos como atores reflexivos
e agentes políticos, conscientes de que o ato de consumir tem relação com a preservação do meio ambiente, a
qualidade dos alimentos, a forma como esses são produzidos e os impactos sociais que podem gerar.
Diferentemente do que ocorre com o mercado agrícola convencional – pautado pelo lucro e que se caracteriza
pela urbanização, que aumenta a distância entre produtos e consumidores, muda os padrões de consumo por
ofertar alimentos caloricamente densos, nutricionalmente pobres, menos diversos e mais baratos em comparação
aos alimentos mais saudáveis e minimamente processados – o desenvolvimento de redes alimentares (tais como
os movimentos de fair trade, as cadeias curtas, etc.) poderiam gerar práticas econômicas alternativas, que estão
assentadas em valores territoriais, imersas em construções e convenções sociais que atribuem aos alimentos outros
juízos de julgamento e valoração ligados aos valores sociais e culturais das regiões nas quais são produzidos e
consumidos.
Assim, o(a) consumidor(a) emerge como ator fundamental neste processo, de forma que a sua atitude poderá
nortear as práticas agrícolas, na medida em que se preocupar em consumir alimentos produzidos por meio de
relações justas e igualitárias (fair trade), além da busca por produtos típicos/artesanais, valorizando atributos de
autenticidade, originalidade e naturalidade, aspectos que estão intimamente vinculados a formas e estilos de
vida adotados tanto pelos consumidores quanto pelos produtores agroecológicos. Estes comportamentos podem
resgatar o padrão alimentar tradicional da população brasileira em prol de uma alimentação mais saudável com
preservação do meio ambiente e uma produção voltada às suas necessidades, respeitando a sazonalidade dos
alimentos e evitando desperdícios.
Cartilha agroecológica - SIASS IF Goiano /IFG
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AGROTÓXICOS: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA
Nos últimos dez anos o mercado brasileiro de agrotóxico cresceu 190%.
Em 2008, o Brasil foi considerado o maior consumidor de agrotóxico do mundo.
Consumimos, em média, 4,5 litros de agrotóxicos por habitante/ano.
Estados com maior consumo de agrotóxicos:
1. Mato Grosso
2. São Paulo
3. Paraná
4. Rio Grande do Sul
5. Goiás
O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) identificou em 2011 que:
-63% das amostras de alimentos analisadas apresentaram contaminação por agrotóxicos;
-1/3 dos alimentos consumidos cotidianamente por nós brasileiras/os está contaminado pelos agrotóxicos.
Culturas Agrícolas x Agrotóxicos
Nível médio de contaminação das amostras dos 26 estados brasileiros por agrotóxicos:
-pimentão (91,8%)
-morango (63,4%)
-pepino (57,4%)
-alface (54,2%)
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-cenoura (49,6%)
-abacaxi (32,8%)
-beterraba (32,6%)
-mamão (30,4%)

O que fazer?
-Reconhecer, valorizar práticas produtivas que respeitem a
vida e o meio ambiente;
-Consumir alimentos agroecológicos;
-Fortalecer as feiras de agricultoras/es familiares;
-Inserir e/ou aumentar o consumo de alimentos orgânicos;
-Desenvolver hortas urbanas residenciais.

COMPOSTOS BIOATIVOS DOS ALIMENTOS
Você já ouviu falar que quanto mais colorida a alimentação, melhor? Essa frase enfatiza a necessidade de consumirmos maior
quantidade de nutrientes e uma dica é nos orientarmos pelas cores. Cada cor tem uma propriedade nutricional. E todas as
cores juntas podem contribuir com a manutenção da saúde e redução do risco de doenças, em especial as Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (diabetes, colesterol e triglicerídeos elevados, câncer, doenças cardiovasculares, hipertensão, osteoporose,
obesidade), principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo.
A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo diário de 400g de alimentos in natura (frutas, verduras, hortaliças,
folhosos, legumes). O que equivale a aproximadamente:
• Uma fruta no café da manhã
• Metade do prato do almoço composto por salada
• Uma fruta no lanche vespertino
• Metade do prato do jantar composto por salada
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3 - HORTAS URBANAS AGROECOLÓGICAS:
O SABER FAZER
10 PASSOS PARA CRIAÇÃO DE HORTAS URBANAS AGROECOLÓGICAS
Plantar seu próprio alimento é um ato de cidadania! Podemos começar este movimento dentro de casa, em vasos
e canteiros, mas podemos também expandir a ideia para espaços de uso comum como centros comunitários,
escolas, praças e lotes baldios, gerando uma cooperação maior dentro de uma coletividade local por meio do
fortalecimento do senso de comunidade! Cultivar seu próprio alimento é mais fácil que parece e agora vamos
detalhar os dez passos principais para começar hoje mesmo sua horta urbana agroecológica!

1. PLANEJAR ESTRUTURA
Um bom planejamento depende de observações prévias do espaço onde se deseja criar
a horta. Alguns pontos são essenciais e uma boa adaptação às condições existentes
pode fazer toda diferença para o sucesso do seu plantio. Vamos lá!
1.1 Tamanho da área
Para cada local, existem soluções que se adaptam melhor. O mais comum é serem
utilizados canteiros ou plantio em vasos. Mais adiante, ensinaremos as melhores
práticas para cada uma dessas alternativas.
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1.2 Estrutura
O terreno é plano ou há declives? Existem outras plantas? Animais interagem com esse espaço? A observação destas
relações nos auxilia a entender as dinâmicas naturais já estabelecidas, possibilitando um melhor ordenamento de
nosso plantio.
1.3 Luz solar
Quais são os locais com mais incidência de luz? Por quantas horas haverá exposição ao sol? As plantas necessitam
do sol para crescer e se desenvolver. É a partir dele que se dá o processo de fotossíntese. Para o cultivo da maioria
das ervas, temperos e hortaliças, é fundamental algumas horas de luz direta.
1.4 Fontes de água
Uma boa irrigação é essencial. Onde estão os pontos de água nas proximidades? Longe ou próximos? Que tipo de
estrutura será necessária para viabilizar a chegada de água até os canteiros?
1.5 Vento
Qual a direção e força do vento? Em casos de fortes rajadas, talvez sejam necessárias cercas vivas ou muretas para
barrá-lo ou amenizá-lo.

2. ORGANIZAR O CULTIVO
2.1 Escolha das espécies
Plante aquilo que você deseja consumir, mas aproveite para conhecer variedades novas
e até mesmo usar de forma diferente plantas que você nem sabia que são medicinais
ou comestíveis (Plantas Alimentícias Não Convencionais - PANC).
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2.2 Associação de cultivos
Ao planejar uma horta, pode-se optar pela escolha de plantas companheiras ou ainda organizar o plantio pela
sucessão e estratificação das espécies. Desta forma, otimiza-se o uso do espaço e do compartilhamento de água,
luz e nutrientes, além de favorecer as interações bioquímicas no ambiente.
2.3 Rotação de espécies
Alternar as espécies plantadas a cada colheita é uma prática importante. A rotação reduz a incidência de insetos
e doenças, além de possibilitar um melhor aproveitamento dos nutrientes disponíveis no solo.
Incentivamos que haja um estudo prévio das necessidades específicas de cada uma das espécies que escolher. Tal
pesquisa poderá influenciar diretamente na disposição dos canteiros, vasos e plantas.

3. PREPARAR FERRAMENTAS, INSUMOS, MUDAS E SEMENTES
Antes de iniciar o trabalho, prepare todos os materiais e insumos necessários de acordo
com o plantio planejado (canteiros ou vasos).
Ferramentas: enxada, enxadão, rastelo, pá, jogo de ferramentas pequenas para jardim,
carrinho de mão, tesouras de poda, alicates.
Utensílios: luvas, barbantes, baldes de plástico, mangueira, regador, pulverizador.
Insumos: terra, areia, composto, calcário, pó de rocha, cinza de madeira, carvão.
Plantio: Mudas e sementes
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4. DEMARCAR O ESPAÇO
4.1 Canteiros elevados
Este modelo de canteiro não tem contato com a terra. Precisa de um sistema de
drenagem próprio, assim como em vasos. Além disso, é importante pensar em uma
adubagem periódica, afinal, não existirá a possibilidade de adquirir nutrientes
através do solo. É bastante versátil e pode ser implantado em qualquer tipo de
espaço, inclusive em apartamentos e ambientes sem nenhum contato com o chão.

4.2 Horta em vasos
Ideal para pequenos espaços como varandas, beirais de janela e pequenos jardins. No momento da escolha do
tamanho do vaso, deve-se levar em consideração o espaçamento entre as mudas (caso se queira plantar mais de
uma espécie) e o tamanho das raízes. Para um cálculo rápido (porém não muito preciso e, normalmente, aplicável
à hortaliças), imagine que a raiz precisa de um espaço proporcional à altura que você deseja que a planta alcance.
Por exemplo, uma alface, para que tenha uma cabeça bem formada, deverá ter espaçamento mínimo de 35cm
entre uma planta e outra e um espaço para a raiz de, no mínimo, 15cm de profundidade.
4.3 Horta retangular
Os canteiros são criados com o formato retangular tradicional. Possibilitando uma boa produtividade e acessos
fáceis. Pode ser utilizado na maioria dos espaços e garante um bom aproveitamento da área.
4.4 Horta em mandala
Possui canteiros dispostos em círculos e não em linhas retas que criam espaços de integração e harmonia.
Observação: As hortas retangulares e em mandala são feitas direto na terra, o que exige uma avaliação do solo
do local e uma preparação do mesmo para garantir a fertilidade.

Cartilha agroecológica - SIASS IF Goiano /IFG
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5. PREPARAR O SOLO E PLANTAR
A agricultura depende do solo para fixação de raízes,
fornecimento de água e nutrientes. Carbono, Oxigênio e
Hidrogênio são retirados do ar e da água, enquanto que
do solo é retirada uma enorme parcela dos nutrientes de
que as plantas precisam, como Nitrogênio (N), Fósforo
(P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S),
esses também chamados de “Macronutrientes”.

Uma planta bem cuidada e saudável gera frutos com uma qualidade nutricional maior e são menos atacadas
por insetos e doenças. A atenção com o solo desde o momento do preparo de canteiros e vasos, até posteriores
adubações, é fundamental para a manutenção de uma horta agroecológica.
Com relação ao plantio, algumas espécies podem ser plantadas por semente, diretamente no solo, como a cenoura,
rabanete. Já outras plantas, como a maioria das hortaliças (alface, couve), desenvolvem-se melhor se plantadas
a partir de mudas, que podem ser produzidas em sementeiras (cartela de ovos, potes pequenos de plástico), até
que germinem e estejam fortes o suficiente para aguentar o transplante (normalmente, 7 dias). O estudo de cada
espécie selecionada para sua horta vai indicar o tipo de plantio ideal!

20

Cartilha agroecológica - SIASS IF Goiano /IFG

5.1 Canteiros
a) Descompactar o solo (camada mais superficial);
b) Adicionar adubação disponível (esterco, pó de rocha, carvão,
calcário, composto, yoorin, bokashi);
c) Incorporar os insumos adicionados ao solo, remexendo a terra;
d) Subir canteiros conforme planejamento prévio;
e) Aplicar cobertura vegetal.
5.2 Vasos
No caso de espaços mais reduzidos e necessidade de utilização
de vasos, a mesma lógica dos canteiros pode ser adaptada. Neste
caso, é necessário um sistema de drenagem e adubação periódica,
já que não existe contato direto com o solo.
Para montar um sistema de drenagem no vaso, ordene os
componentes de acordo com a sequência abaixo:
a) Argila expandida, brita ou cacos de telhas;
b) Manta bidim ou areia;
c) Substrato adubado;
d) Planta;
e) Cobertura de solo.

Cartilha agroecológica - SIASS IF Goiano /IFG
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6. NUTRIR E PROTEGER
A cobertura vegetal é uma importante estratégia de nutrição e pode ser feita
com poda de grama, poda de árvore, folhas secas, serragem, pó de madeira,
casca de arroz. Essa barreira física é também chamada de “mulching”, que pode
ainda ser feita com cascas de árvore e até mesmo plástico.
Em contato com o solo, essa matéria orgânica segue seu processo de
decomposição, liberando os nutrientes necessários para as plantas e ajuda na
retenção da umidade, favorecendo o desenvolvimento de microorganismos
decompositores, reduzindo a necessidade de irrigação. Além disso, a cobertura
vegetal evita o aparecimento de plantas espontâneas (que você talvez conheça
como “ervas daninhas” ou “pragas”) e ameniza o impacto do excesso de chuva
no solo e dos raios solares nas horas mais quentes do dia!

7. IRRIGAR
Não existe um padrão em termos de quantidade e frequência.
Esse é um item que depende fundamentalmente de observações.
O ideal é avaliar cada vaso ou canteiro em relação à umidade
para verificar se é necessário regar ou não. O teste do palito
para os vasos é uma boa opção: enfie um palito de madeira
na terra e observe se ele sai úmido ou seco para determinar a
necessidade de novas regas.

22
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De maneira geral, em períodos mais quentes e secos, as plantas demandam mais água,
em períodos mais frios ou chuvosos, menos água vai ser exigida. Se a planta fica exposta
à luz solar direta, provavelmente será necessária uma rega mais frequente, enquanto
uma planta em meia-sombra ou sombra vai armazenar a água por mais tempo.
Procure regar sua horta no período mais cedo da manhã ou final da tarde, quando as
temperaturas são mais amenas. Assim você evita que a maior parte da água evapore
ou que a água queime as folhas expostas ao sol quente. É importante também não
encharcar o solo ou molhar as folhas em excesso.
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8. COLHER E PODAR
Ao planejar uma horta, deve-se levar em
consideração os ciclos das plantas escolhidas
para que a colheita seja coordenada e se
possa intercalar plantas de ciclo curto com
outras espécies que possuem uma colheita
mais prolongada. Assim é possível otimizar a
utilização do espaço de canteiros e vasos.

As podas podem ser realizadas com diferentes propósitos, a depender do estágio de sua horta. Existem as podas
de manutenção com retirada de folhas secas e/ou doentes, as podas de formação, para controle do crescimento
de árvores de grande porte e ainda as podas radicais, para renovar a energia das plantas por completo.
A poda favorece a criação do hormônio de crescimento na planta, ou seja, onde você poda, a planta tende a se
ramificar engrossando o caule e gerando novas ramificações. A matéria orgânica gerada pode ser reaproveitada
para novas mudas, renovar a cobertura vegetal dos canteiros ou incorporar processos de compostagem.
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9. ADUBAR
A adubação com húmus de minhoca, estercos curtidos, composto orgânico, torta de
mamona, farinha de osso e/ou cinzas de madeira auxilia na nutrição das plantas e do solo.
Deve ser realizada frequentemente, de acordo com as ervas e temperos cultivados. Você
pode intercalar os tipos de adubos ou combinar diferentes insumos, a depender das espécies
ou das carências observadas.
Não existem regras de adubação. Cada espécie vai apresentar exigências nutricionais específicas. O preparo de
canteiros já garante uma forte de adubação, mas a cada 30 ou 40 dias pode-se incorporar novos insumos. Antes
de adubar, aproveite para afofar e revirar um pouco a camada mais superficial da terra. Nela, concentram-se boa
parte dos microrganismos decompositores que auxiliam na manutenção da saúde das plantas.

10. CONTROLAR INSETOS E DOENÇAS
Dentro de uma abordagem orgânica da agricultura, o surgimento
de uma “praga” ou “doença” é visto como um bioindicador, pois
aponta para um desequilíbrio no sistema.
Sempre que for identificada a presença de algum inseto ou doença, é importante compreender, primeiramente,
as causas de tal fenômeno, para, então, avaliar a ação mais eficaz a ser tomada.
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Pelos princípios da agroecologia, as interações entre espécies de plantas e animais, além da ação humana,
fazem parte do sistema que estamos tentando construir e no qual estamos inseridos. Uma planta cultivada em
solo saudável dificilmente vai apresentar pragas ou doenças. Atenção com a rega, adubação e drenagem são
fundamentais para a manutenção do equilíbrio de sua horta.
10.1 Plantas aliadas
Algumas plantas, especialmente as aromáticas, auxiliam repelindo ou atraindo “pragas” e insetos. As plantas
repelentes afastam algumas pragas específicas do nosso canteiro de ervas e hortaliças. Exemplos: Citronela,
Tagete ou Cravo-de-defunto, mentas, arruda, gergelim, pimenta etc. Já as plantas atrativas liberam substâncias
que atraem determinadas pragas funcionando como plantas-armadilha para controle das mesmas. Exemplos:
Cabaça, Capuchinha e Tajujá.
10.2 Animais
Alguns animais são grandes aliados no controle biológico em nossas plantas como as joaninhas, besouros e
pássaros.
10.3 Caldas naturais
As “pragas” mais comuns em hortas são pulgões, cochonilhas, lesmas, caracóis, lagartas, larva minadora e
formigas. Para o combate delas procure utilizar defensivos naturais ao invés de venenos: calda de sabão, calda
de fumo, óleo de neem (nim), calda de leite, calda de folha de mamão etc. Cada receita tem uma atuação em
pragas específicas. Sempre que fizer uso dessas receitas lembre-se de diluir as caldas concentradas e de aplicar
pela manhã bem cedo ou no final da tarde (evite aplicar em dias chuvosos).
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4 - RECEITAS AGROECOLÓGICAS
“Comida de verdade protege o patrimônio cultural, genético e social, reconhece a memória, a estética, os saberes,
os sabores, os fazeres e os falares, as identidades e os ritos envolvidos, as tecnologias autóctones e suas inovações… É produzida em condições dignas de trabalho. É socialmente justa. Comida de verdade não está sujeita
aos interesses de mercado… Comida de verdade reconhece o protagonismo da mulher, respeita os princípios da
integralidade, universalidade e equidade. Não mata nem por conflito nem por veneno. É aquela que erradica a
fome e promove a alimentação saudável, conserva a natureza, promove saúde e a paz entre os povos.”
Manifesto da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional à Sociedade Brasileira sobre Comida
de Verdade no Campo e na Cidade, por Direitos e Soberania Alimentar.
Uma estratégia para evitar comer fora de casa e cozinhar seu próprio alimento é planejar o cardápio e preparar
com antecedência. Escolha um dia da semana e armazene os alimentos pré-preparados para que eles rendam
refeições por vários dias!
PREPARE AS FRUTAS E HORTALIÇAS
• Higienize frutas e vegetais e guarde em recipientes na geladeira ou freezer. Frutas e vegetais que não oxidam
ou escurecem rapidamente podem ser armazenados na geladeira em recipientes fechados já picados e prontos
para serem consumidos.
• Higienize e seque os vegetais folhosos e guarde-os em recipientes forrados com papel toalha ou guardanapo na
geladeira, assim eles se manterão frescos por mais tempo.
• As frutas e hortaliças consumidas cruas, assim como as cascas, devem ser desinfetadas em solução de água com
cloro (o produto com hipoclorito de sódio mais utilizado é água sanitária), que contém 2,5% de cloro ativo, o
que corresponde a uma colher de sopa (10ml) para cada 1 Litro de água potável (própria para o consumo). Os
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alimentos após ficarem na solução entre 10 a 15 minutos, devem ser enxaguados, estando prontos para o consumo. Vale lembrar quem nem toda solução de água com cloro é específica para a higienização dos alimentos, fique
atenta(o) as informações no rótulo. Já existem no mercado sanitizantes próprios para alimentos.
COMO EVITAR O DESPERDÍCIO CASEIRO
Na compra
• Adquirir frutas, legumes e verduras da época de colheita (estação). Eles são mais frescos, saborosos, de melhor
qualidade, com maior valor nutritivo e com preços mais baixos.
• As frutas e legumes devem apresentar casca firme, sem manchas escuras, sem rachaduras, sem partes amassadas
ou apodrecidas.
• É recomendável comprar os legumes com suas ramas, tais como beterraba, cenoura e alho poró.
No preparo
• Utilizar o mínimo de água no cozimento de legumes e verduras para evitar a perda de vitaminas e minerais.
As hortaliças, como repolho, couve-flor e brócolis (com talos e folhas) devem ser cozidas em panela destampada.
Quando sobrar a água do cozimento, utilizar em sopas, arroz, ensopados ou feijões.
Na conservação
• As frutas, verduras e legumes crus devem ser guardados em sacos plásticos, próprios para armazenamento, na
parte baixa da geladeira.
• Os alimentos prontos não devem permanecer em temperatura ambiente por muito tempo. O ideal seria o período de, no máximo, 30 minutos.
• Os alimentos que não forem consumidos devem ser guardados na geladeira em recipientes limpos, secos e tampados.
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Caldo de Abóbora com Carne e Couve
Nível de dificuldade: fácil

30

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 20 porções

Ingredientes

Modo de preparo

• 1 abóbora cabotiá ou japonesa inteira
• 6-8 folhas de couve, picadas com o talo
• 3 colheres de sopa de alho picado ou amassado
• 2 cebolas grandes, em cubos pequenos
• 1 pimentão verde, em pedaços pequenos
• 1 kg de carne bovina magra, em cubos
• 1 colher de sopa de orégano seco ou fresco
• 1 colher de chá rasa de pimenta calabresa
• Noz-moscada a gosto
• Sal a gosto
• 2 colheres de sopa de azeite de oliva

• Higienize a abóbora e corte-a em pedaços com casca, retire as sementes.
• Coloque a abóbora em uma panela com água e cozinhe por aproximadamente 30 minutos ou até que a abóbora esteja macia.
• No liquidificador, bata a abóbora cozida com a água do cozimento até virar
um creme espesso. Reserve.
• Em uma panela, refogue acebola, o pimentão e o alho no azeite.
• Acrescente a carne e refogue até que esteja cozida e dourada.
• Adicione o creme de abóbora à panela e tempere com o orégano, a noz
moscada, o sal e a pimenta. Deixe cozinhar por 10 minutos.
• Acrescente a couve à panela e deixe cozinhar por mais 5 minutos.
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Cuscuz Arco-Íris
Nível de dificuldade: fácil

Tempo de preparo: 15 min.

Ingredientes
• 1/2 couve-flor picada em pedaços médios
• 1/2 de repolho roxo médio, em pedaços médios
• 1 pimentão vermelho
• 1 pimentão amarelo
• 1 punhado de salsa, picada
• Sal e pimenta do reino
• 2 colheres de sopa de azeite
• 1/4 de xícara de chá de nozes picadas

Rendimento: 4 porções

Modo de preparo
• No processador, triture a couve-flor até que fique na textura de um “arrozinho”. Faça o mesmo com o repolho.
• Pique os pimentões em cubos pequenos.
• Em uma panela, aqueça o azeite e refogue nele a couve-flor, o repolho e os
pimentões até que estejam cozidos, mas ainda crocantes.
• Acrescente a salsinha picada e misture. Tempere com sal e pimenta do reino e decore com nozes picadas.
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Salada de Pote
Nível de dificuldade: fácil

Tempo de preparo: 40 min.

Ingredientes

Modo de preparo

Para a Salada:
• 5 cenoura médias
• 2 pepinos
• 2 unidades de couve-flor
• 2 caixas (180g) de tomate cereja
• 1 maço de rúcula

• Lave os vegetais conforme orientações da página 28.
• Cozinhe a couve-flor por três minutos no vapor e transfira para uma forma
com gelo para interromper o cozimento.
• Finalize o preparo ralando a cenoura e cortando o pepino em rodelas. A
porção individual é de um pote de vidro de 300g (potes comuns de conservas de tamanho médio previamente esterilizados).
• Para o armazenamento no pote, primeiro adicionar molho vinagrete (é opcional e também pode ser feito com qualquer molho natural para salada da
sua preferência). Colocar a cenoura e pepino na camada do fundo. Na camada intermediária, vai a couve-flor e o tomate cereja. E, por fim, a rúcula, que
deve estar bem seca. Fechar o pote e conservar na geladeira de 5 a 7 dias.

Para o vinagrete:
• 2 limões
• 1 cebola pequena picada
• 1 colher de sopa de vinagre de maçã
• 1 colher de sopa de azeite de oliva
• 1 pitada de sal marinho

32

Rendimento: 5 porções

Cartilha agroecológica - SIASS IF Goiano /IFG

Torta Salgada
Nível de dificuldade: fácil

Tempo de preparo: 60 min.

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

Modo de preparo

Massa:
• 2 xícaras (chá) de leite
• 2 ovos
• 1 xícara (chá) de óleo
• 1 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• sal* a gosto

• Coloque todos os ingredientes da massa no liquidificador ou misture-os
bem em uma tigela.
• Para o recheio, faça um refogado com as folhas, tomate, cebola e sal.
• Para montar a torta, unte uma forma, despeje a metade da massa, e, em
seguida, o recheio. Por fim, o restante da massa. Leve para assar e dourar.
Dica: Usar o recheio de legumes que preferir.

Recheio:
• 2 xícaras (chá) de folhas de beterraba,
brócolis, rabanete, nabo, couve–flor
• 1 cebola
• 1 tomate
• sal* a gosto
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Bolo de Cenoura com Laranja
Nível de dificuldade: fácil

34

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 8 porções

Ingredientes

Modo de preparo

• 2 bananas nanicas com casca
• 1 cenoura
• 1 laranja com casca
• 3 ovos
• 3/4 de xícara de chá de óleo
• 1 xícara de chá de leite
• 2 xícaras de chá de açúcar
• 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
• 1 1/2 xícara de chá de fubá
• canela e cravo em pó
• 1 colher de sopa de fermento em pó
• 1 colher de café de bicarbonato de sódio

• Unte uma forma de buraco no meio e pré-aqueça o forno a 180 °C.
• Lave as frutas e legumes muito bem. Corte as bananas, cenoura e laranja
em pedaços pequenos, retirando somente as sementes da laranja. Não retire a casca da banana, da cenoura ou da laranja.
• Coloque no liquidificador as frutas junto com os ovos, açúcar, leite, óleo e
bata bem.
• Em uma vasilha, coloque os ingredientes secos: farinha, fubá, fermento,
bicarbonato, canela, cravo.
• Despeje o líquido batido no liquidificador e misture muito bem com os ingredientes secos.
• Despeje a massa na forma e asse por 35-40 minutos. Use um garfo para verificar se está assado.
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Panqueca com Folhas e Talos
Nível de dificuldade: fácil

Tempo de preparo: 60 min.

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

Modo de preparo

Massa:
• 1 xícara (chá) de talos e folhas (espinafre, beterraba)
• 1 xícara (chá) de leite
• 2 ovos
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo
• ½ colher (chá) de sal*
• 1 colher (sopa) de óleo

Massa:
• Coloque os talos (cortados e cozidos) no liquidificador, acrescente o leite e
bata até a mistura ficar homogênea.
• Passe a massa por uma peneira. Devolva a massa para o liquidificador e
acrescente os ovos. Adicione a farinha, o sal e o óleo e reserve a massa.

Recheio:
• 2 colheres (sopa) de óleo
• 1 cebola picada
• 1 dente de alho picado
• 6 xícaras (chá) de talos e folhas
bem lavados e picados
• sal* a gosto

Recheio:
• Coloque o óleo numa panela. Acrescente a cebola e o alho, e deixe dourar.
• Acrescente os talos e as folhas. Acrescente água, se necessário. Junte o sal,
tampe a panela e deixe cozinhar.
Montagem da panqueca:
• Coloque a massa na frigideira antiaderente e levemente untada com óleo,
espalhe bem e deixe dourar dos dois lados.
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Peixe na Folha de Bananeira
Nível de dificuldade: fácil
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Tempo de preparo: 60 min.

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

Modo de preparo

• 1 peixe Tambaqui inteiro fresco
• 1 pimentão verde grande em cubos
• 3 tomates maduros sem sementes e em cubos
• 3 cebolas médias em cubos
• 1 ½ colher de sopa de sal
• 1/3 de maço de cheiro verde (cebolinha,
salsa e/ou coentro frescos)
• Pimenta do reino a gosto
• 1 limão Taiti
• 2 folhas de bananeira lavadas

• Tempere o peixe com sal e o suco do limão e deixe na geladeira por 2 horas.
• Recheie o corte ventral do peixe com o pimentão, o tomate, a cebola e o
cheiro verde.
• Enrole, com cuidado, o peixe nas folhas de bananeira. Leve à grelha para
assar por 45 minutos de cada lado do peixe.
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5 - ANEXO - Calendário de comercialização de produtos em Goiás
Hortaliças-Folhas / Flor / Haste
Produto / Meses

Jan

Fev

Mar

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Acelga
Alface
Almeirão
Brócolis
Cebolinha

1

Chicória
Coentro
Couve
Couve-Flor
Espinafre
Hortelã
Mostarda
Repolho
Salsa
Hortaliças-Fruto
Produto / Meses
Abóbora Goianinha
Abóbora Japonesa
Abóbora Verde Comum
Berinjela
Chuchu

2

Jiló
Maxixe
Milho Verde
Pepino Colonhão
Pimenta Bode
Pimentão
Quiabo
Tomate Salada
Tomate Santa Cruz
Vagem
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Abr

Mai

Hortaliças-Raiz / Bulbo / Tubérculo
Produto / Meses

Jan

Fev

Mar

Abr

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Alho Nacional
Batata Comum
Batata Doce

3

Beterraba
Cará
Cebola Nacional
Cenoura
Inhame
Mandioca
Nabo
Rabanete
Frutas
Produto / Meses
Abacaxi Pérola
Banana Maçã
Banana Marmelo
Banana Nanica
Banana Prata

4

Laranja P. Rio
Limão Taiti
Maracujá Azedo
Mamão Formosa
Mamão Havaí
Melão
Melancia
Morango
Tangerina Ponkan
Ovo Branco Ext.

O Produto deve estar no período de safra. Apresenta ótima oferta e qualidade, com tendência de preços mais baixos.
Existe equilíbrio na oferta do produto. Os preços irão varia em função da procura pelos consumidores.
O Produto é encontrado, porém de maneira reduzida, apresentando sempre preços elevados. O produto pode estar em final, início ou fora do mercado nesse período, no caso daqueles produtos produzidos uma vez ao ano (os produtos de época).
Fonte: http://www.ceasa.goias.gov.br/post/ver/144713/calendario-de-comercializacao
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6 - REFERÊNCIAS
Cartilha agroecológica de produção familiar
http://www.agroecologia.gov.br/sites/default/files/publicacoes/CARTILHA-AGROECOLOGIA-DE-PRODU%C3%87%C3%83O-FAMILIAR.pdf
Caderno de metodologias, inspirações e experimentações na construção do conhecimento agroecológico
https://www.dropbox.com/sh/r80ko6cc6nvuxsn/AAD1CA4_3S90Qy1CSRtP-REKa/CadernoMetodologiasABA_web_ISBN.pdf?dl=0
Horta em pequenos espaços
https://www.embrapa.br/hortalicas/busca-de-publicacoes/-/publicacao/927690/horta-em-pequenos-espacos
Hortas urbanas. Moradia urbana com tecnologia social
http://polis.org.br/wp-content/uploads/Hortas-Urbanas-FINAL-bx-site.pdf
Manual de compostagem doméstica com minhocas
http://www.resol.com.br/cartilhas/compostasp_pdf_site.pdf
Compostagem Doméstica, Comunitária e Institucional de Resíduos Orgânicos. Manual de Orientação
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80058/CompostagemManualOrientacao_MMA_2017-06-20.pdf
Tabela de plantio e colheita
http://www.agriculturaurbana.org.br/sitio/material/TABELA%20DE%20PLANTIO%20E%20COLHEITA.htm
Catálogo brasileiro de hortaliças - saiba como plantar e aproveitar 50 das espécies mais plantadas (embrapa e sebrae)
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/C22F9A4962A6E2E68325771C0065A2E4/$File/
NT0004404E.pdf
Plantas companheiras
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/fichas-agroecologicas/arquivos-producao-vegetal/4-plantas-companheiras.pdf
Plantas antagônicas
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/fichas-agroecologicas/arquivos-producao-vegetal/5-plantas-inimigas.pdf
Pragas e doenças que indicam deficiências de minerais no solo e na planta
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/fichas-agroecologicas/arquivos-fertilidade-do-solo/36-pragas-e-doencas-que-indicam-deficiencias-minerais-no-solo-e-planta.pdf
Controle de pulgões
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/fichas-agroecologicas/arquivos-sanidade-vegetal/21-controle-de-pulgao.pdf
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Controle de formigas cortadeiras
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/fichas-agroecologicas/arquivos-sanidade-vegetal/28-controle-de-formigas-cortadeiras-1.pdf;
Controle de insetos em sementes e grãos armazenados
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/fichas-agroecologicas/arquivos-sanidade-vegetal/31-contrle-de-insetos-em-sementes-e-graos-armazenados.pdf
Plantas repelentes a insetos
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/fichas-agroecologicas/arquivos-sanidade-vegetal/32-plantas-repelentes-e-insetos.pdf
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