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INTRODUÇÃO 

Olá, 

Me chamo Thiago Tadeu Campos, sou Engenheiro Agrônomo, 

Consultor Master, Especialista em Agricultura Orgânica e em Cultivo 

Protegido. Tenho uma experiência prática de mais de 10 anos produzindo 

e ensinando mais de 1000 produtores (urbano e rural) a produzirem 

orgânico em casa ou na propriedade rural. 

Nessa caminhada pude perceber que as principais dificuldades que 

pessoas comuns enfrentam ao tentar produzir sua Horta Orgânica em casa 

está relacionado a um desses 2 problemas: falta de conhecimento prático 

e de qualidade, ou falta de planejamento da horta orgânica. 

Infelizmente, com a falta de um desses 2 pilares, é certo que essa 

pessoa: 

1. Gastará muito mais tempo e dinheiro do que precisaria para ter uma 

horta orgânica sustentável; 

2. Não irá produzir, pois não tem espaço suficiente; 

3. Terá sua horta orgânica destruída por: pragas, doenças ou ervas 

daninhas;  

4. Não irá produzir, pois acha que dá muito trabalho; 

5. Desperdiçará boa parte do que produz, ou não produzirá o suficiente 

com a qualidade e constância desejadas. 

Quantas vezes, já ouvi essas mesmas pessoas me dizendo: 

“Tenho que GASTAR MUITO DINHEIRO para ter uma horta orgânica. ” 

“Cuidar da horta exige muito TEMPO, o que eu não tenho. ” 

http://www.imgrower.com/
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“Não vou produzir, pois tenho MUITO POUCO ESPAÇO." 

“Desisti de produzir, pois já cansei de ter minha Horta Orgânica ou grande parte dela 

destruída por PRAGAS, DOENÇAS OU ERVAS DANINHAS. ” 

“ Não tenho luz ou água suficiente para ter uma Horta Orgânica aqui em casa." 

“ Não tenho uma Horta Orgânica, pois tenho criança e animais de estimação em 

casa." 

Foi para acabar de vez com estes problemas e dificuldades, 

enfrentados pela maioria das pessoas que sonham em ter uma Horta 

Orgânica, que resolvi dar cursos pela internet, pois dessa forma, posso 

fornecer a orientação correta e passar toda a minha experiência prática 

para um número ilimitado de pessoas. 

 Como você já deve ter imaginado, não poderia ter começado por 

outro assunto senão como ter uma Horta Orgânica Financeiramente 

Autossustentável, por isso, meu segundo curso online foi o Horta Já. Nele, 

juntei todas as melhores informações para que você possa consiga ter sua 

horta orgânica da forma correta, aprendendo tudo o que precisa saber 

para poder consumir o seu próprio alimento orgânico e fresco produzido 

em casa e possa viver o sonho, junto com quem ama, de:  

1. Ter mais qualidade de vida; 

2. Estar conectado com a natureza; 

3. Ter um hobby para você e sua família; 

4. Consumir alimentos mais saborosos e de 

origem garantida; 

5. Ter um espaço particular longe do estresse, da 

ansiedade e da agitação da "loucura" do dia a dia. 

 

 

http://www.imgrower.com/
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Fique por dentro das novidades... 

Para acessar os meus conteúdos novos: 

1. Se inscreva no meu canal do youtube: 

2. Curta e siga minha página no Facebook (clique aqui); 

 

3. Me siga no Instagram (clique aqui); 

 

4. Fique de olho nas novidades do blog thiagoorganico.com. 

 

 

http://www.imgrower.com/
http://thiagoorganico.com/
https://www.youtube.com/imgrower
http://facebook.com/imgrower
https://www.instagram.com/imgrower_oficial/
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Neste e-book iremos tratar de 6 alimentos para o cultivo orgânico em 

sua horta e suas principais características. São eles: Alho, amendoim, 

brócolis, pimentão, pitaya e tomate. Para cada um desses alimentos, você 

aprenderá dicas de cultivo, preparo de solo, necessidade de irrigação, 

iluminação e também dicas para a colheita.   

Além disso, iremos conhecer um pouco mais sobre 20 PANCs (Plantas 

alimentícias não convencionais) que podem ser produzidas em sua horta 

orgânica, juntamente aos alimentos habituais. 

Veremos a seguir, tudo o que é necessário para produzir seus 

próprios alimentos saudáveis, e o melhor, direto da sua Horta Orgânica! 

 

"Você sabe que tomou as decisões certas, quando a sua 

vida é ainda melhor que os seus sonhos." 

- Vicktor Flagenhein 

  

http://www.imgrower.com/
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ALHO ORGÂNICO 

O alho é um dos temperos mais populares, principalmente em países 

como o Brasil que sabem valorizar o sabor da especiaria na maioria de seus 

alimentos, por isso, muitas pessoas querem aprender como plantar alho 

orgânico. 

Família do alho orgânico 

Pertencendo à família Liliaceae, junto à cebola, ao alho-porró e à 

cebolinha, o alho é um produto de fácil aquisição e que se tornou uma 

forma segura de lucro para o produtor orgânico, uma vez que a demanda 

tem aumentado cada vez mais em relação à quantidade de produto que é 

oferecida ao público consumidor. 

http://www.imgrower.com/
http://thiagoorganico.com/
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Produção em pequena escala 

Além disso, o alho não necessita de tanta atenção por parte do 

produtor e pode ser produzido em 

pequenos canteiros ou em larga escala. 

É um produto de fácil produção e alta 

rentabilidade. O alho está entre os 

alimentos nos quais a demanda nunca 

reduz, portanto, investir nesse tipo de 

produção pode ser uma excelente 

oportunidade.  

Conhecendo as condições ideais para produzir o alho 

orgânico: 

Uma das maiores vantagens em aprender como plantar alho 

orgânico, está na adaptabilidade e na variabilidade da espécie. 

Adaptável às condições climáticas 

Ao contrário das demais plantas, o alho consegue se adaptar às 

diversas condições climáticas, tendo, inclusive, aproximadamente 8 

variedades e 17 sub-variedades comuns ao público consumidor desse 

alimento. 

http://www.imgrower.com/
http://thiagoorganico.com/
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Composto por bulbos 

O alho é composto por um bulbo central que possui bulbilhos em sua 

região periférica. Esses bulbos 

menores são popularmente 

chamados de ‘dentes de alho’ e 

dizem respeito a parte comestível da 

planta. Cada cabeça de alho pode 

conter de 5 a 55 bulbilhos, mas para 

o comércio é ideal que a planta tenha 

de 15 a 20 bulbilhos de tamanho 

médio.  

Particularidades do alho orgânico 

Se você que aprender como plantar alho orgânico, tanto para 

consumo próprio como para a venda, é necessário conhecer as 

particularidades da planta, uma vez que apesar de ser um produto muito 

comum, ainda possui segredos para que sua produção cresça saudável e 

rica em nutrientes. 

Clima 

Apesar do alho ser uma planta com grandes variedades e fortemente 

adaptável, plantações onde o clima é demasiadamente úmido podem ser 

uma grande desvantagem, pois a umidade dificulta que o alho seque no 

período desejável e também pode prolongar o período de maturação. A 

http://www.imgrower.com/
http://thiagoorganico.com/
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recomendação é que o alho seja plantado no começo do outono, mas esse 

fator pode mudar de acordo a situação de cada produtor. 

Temperatura ideal 

A temperatura ideal deve ser de 10°C a 15°C, pois o alho, mesmo 

necessitando da incidência direta e constante do sol, se adapta melhor em 

climas mais frios e com baixa umidade do ar. As sementes, ou até mesmo 

os dentes de alho, devem ficar refrigerados por um período de dois meses 

antes de qualquer tentativa de plantio. A temperatura e o clima são fatores 

importantes para o antes, o durante e o depois no processo de cultivo do 

alho. 

Solo 

O alho é um alimento que suporta uma grande variação de pH do 

solo, podendo continuar bem estruturado num solo com pH 5,5 ou até 

mesmo 8,3, no entanto, o ideal para 

que o produto cresça saudável é o 

pH entre 6 e 6,5. Também é preciso 

controlar a qualidade do solo, pois 

o alho necessitará de boas fontes 

de nutrientes. 

Matéria orgânica 

Um solo ideal deve ser rico em matéria orgânica, leve e com uma boa 

capacidade de drenagem para não acumular água, para isso, deve ser feita 

a adubação orgânica da forma correta. 

http://www.imgrower.com/
http://thiagoorganico.com/
http://thiagoorganico.com/como-fazer-adubo-organico/
http://thiagoorganico.com/como-fazer-adubo-organico/
http://thiagoorganico.com/como-fazer-adubo-organico/
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O solo precisa estar bem irrigado somente nos primeiros estágios da 

produção, em seguida é iniciado o processo de diminuição da oferta de 

água. 

Irrigação 

A irrigação na plantação de alho segue um processo gradual. 

Primeiro, deve ser intensa e constante, para que o alho tenha um bom 

desenvolvimento nos estágios de crescimento inicial. Em seguida, a água 

deve ser retirada pouco a pouco até que, aproximadamente 20 dias antes 

da colheita, seja retirada por completo. 

Acesse esse post para conhecer mais sobre os tipos de irrigação. 

Plantio 

Os principais tipos de alho para a produção, seja ela caseira ou rural, 

são variedades que podemos encontrar em supermercados e feiras: alho 

nobre roxo, alho tropical e alho seminobre. Essas três variedades são de 

fácil acesso e podem ser cultivadas em países como o Brasil sem dificuldade 

alguma. Dois meses antes de depositar as sementes, os dentes de alho ou 

as mudas, é preciso arar o terreno para que o solo comece a tomar sua 

forma.  

Distâncias 

Ao plantar é preciso estar atento às distâncias. Entre cada planta é 

necessário um espaçamento de 8cm a 10cm, já entre as linhas de plantas, 

o espaço recomendado varia entre 20 cm a 50 cm. Os sulcos devem ser 

http://www.imgrower.com/
http://thiagoorganico.com/
http://thiagoorganico.com/sistema-de-irrigacao/
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feitos na profundidade de 3 cm a 5 cm, mas caso a região tenha 

constantemente chuvas e geadas, o produtor pode fazer sulcos de até 8 

cm de profundidade. 

Tratos culturais 

Durante o período de desenvolvimento das plantas é preciso 

controlar a umidade e a nutrição do solo, evitando que o excesso de água 

seja prejudicial e fazendo com que os nutrientes necessários para um 

crescimento forte e saudável estejam à disposição da planta. O uso de 

defensivos agrícolas orgânicos e 

do controle biológico também é 

uma forma de controlar as 

pragas e insetos que surgirem no 

cultivo. Para evitar o 

desenvolvimento de doenças 

comuns, faça rotação de 

culturas, evitando plantar o alho 

em terrenos que recentemente 

cultivaram espécies da mesma 

família, como cebola ou 

cebolinha. 

Solo fértil 

É recomendado manter a superfície do solo sempre bem adubada 

com compostos orgânicos e, caso necessário, é possível realizar a 

http://www.imgrower.com/
http://thiagoorganico.com/
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instalação de um sistema de iluminação artificial para que a ausência de 

luz natural seja suprida. Em regiões muito secas o uso da irrigação 

programada pode ser uma vantagem, uma vez que evita o desperdício e 

mantém as plantas irrigadas de acordo com a necessidade das mesmas.  

Colheita 

A colheita do alho pode variar entre 3 e 9 meses, dependendo da 

variedade e das condições climáticas. Antes de começar seu cultivo, 

pesquise o tempo ideal de colheita da variedade escolhida. Planeje a data 

de sua colheita e retire a irrigação aproximadamente 20 dias antes do 

tempo calculado. 

A colheita deve ser feita 

quando a maior parte das 

folhas começarem a ficar secas 

e amareladas. Nesse estágio é 

preciso retirar as cabeças de 

alho e deixá-las em um 

ambiente quente para que o 

alho seque por completo. 

Luz solar constante 

Durante 30 dias é preciso que o alho colhido receba a luz solar 

constantemente e seque de forma natural. Em seguida, deixe-o 

descansando por um período de 20 a 50 dias na sombra. Esse processo faz 

com que o alho seque naturalmente, evaporando toda a umidade e 

mantendo o sabor tão característico dessa especiaria. 

http://www.imgrower.com/
http://thiagoorganico.com/
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Vantagens do alho como alimento 

Além de aprender como plantar alho orgânico, vale citar a 

importância do consumo do alho no dia a dia. O alho orgânico é 

um excelente produto para serem utilizados como base na produção de 

pesticidas. 

Vitaminas 

Como especiaria, o alho é rico em vitaminas, minerais e aminoácidos, 

auxiliando a prevenção de doenças cardíacas e na desinflamação de 

tecidos, possuindo propriedades antivirais e antibacterianas. 

Alguns nutricionistas se utilizam do alho para dietas que buscam a 

perda de peso e também um melhor controle da pressão arterial, no 

controle do colesterol ruim (LDL) e no aumento direto do colesterol bom 

(HDL). 

Consumidor satisfeito 

Dessa forma podemos compreender com maior facilidade os 

aumentos na demanda do alho na mesa do consumidor brasileiro. 

Por se tratar de um alimento repleto de vantagens para o consumidor, o 

alho orgânico está em voga e a sua produção é ainda mais valorizada, pois 

oferece para o consumidor um produto puro, com mais nutrientes e sem a 

presença de agrotóxicos ou demais componentes químicos. 

Agora que já sabe como plantar alho orgânico, comece hoje! 

Tanto o produtor caseiro quanto o produtor rural podem começar a 

plantação de alho orgânico em pequenos canteiros, ao constatar os 

http://www.imgrower.com/
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resultados positivos, poderão dar continuação ao processo e aumentar a 

sua produção, lucrando com um mercado favorável e produzindo um 

alimento 100% saudável. 
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AMENDOIM ORGÂNICO 

 

Seja doce ou salgado, o amendoim é um alimento que faz grande 

sucesso no mercado brasileiro e que se tornou símbolo da versatilidade 

culinária do país. O amendoim é da mesma família de plantas que o feijão 

e a ervilha, produzindo vagens que armazenam as sementes. Seu nome 

vem da língua tupi mandu’wi que significa enterrado. No entanto, ao 

contrário dos demais alimentos, as vagens do amendoim só se 

desenvolvem dentro do solo, ou seja, utilizando os nutrientes da terra 

como alavanca para o crescimento. 

Tipos de amendoim 

Entre as diversas subespécies de amendoim orgânico, três possuem 

destaque pela facilidade de cultivo e pela alta aceitabilidade do público 

consumidor. O amendoim do Grupo Espanhol, é um tipo de planta que 

cresce ereta e que oferece duas sementes por vagem durante a colheita 

http://www.imgrower.com/
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precoce. Já o amendoim do Grupo Valência possui a mesma estrutura e o 

mesmo tempo de maturação, mas oferece vagens com 3 a 5 sementes, 

sendo mais rentáveis ao produtor. Por fim, o amendoim do Grupo Virgínia 

possui um plantio ramificado, crescendo de forma rasteira e tendo uma 

colheita tardia, contudo, mesmo tendo apenas duas sementes por vagens, 

esse grupo oferece sementes maiores. 

Saiba como plantar amendoim orgânico 

O consumo de amendoim orgânico tende a crescer cada vez mais, 

tanto pela busca por alimentos livres de toxinas quanto pela facilidade de 

produção do mesmo. Não há 

grandes segredos para aprender 

como plantar amendoim orgânico, 

basta ficar atento ao tipo de 

semente e observar se falta algo 

para a planta durante seu 

desenvolvimento. 

Clima 

O amendoim orgânico é um alimento típico de regiões quentes, 

portanto, é necessário manter uma temperatura de 20°C a 30°C, e caso 

necessário, estabelecer o cultivo protegido com estufas, mantendo assim 

um maior controle do clima. O amendoim não suporta temperaturas baixas 

e excesso de umidade, principalmente no período de floração. É 

http://www.imgrower.com/
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importante estar atento às condições do ambiente para garantir que exista 

a polinização das plantas, pois sem polinização não há sementes. 

Iluminação 

Uma das principais necessidades do amendoim orgânico está na alta 

taxa de luminosidade, sendo essa intensa e direta. Por algumas horas a 

planta deve receber iluminação solar sem qualquer tipo de interferência. 

Em situações de plantio doméstico é necessário estar atento ao local no 

qual o vaso será posicionado, deixando que a luz entre naturalmente. 

Irrigação 

A irrigação do amendoim exige um nível maior de atenção do 

produtor orgânico, visto que o excesso de água é extremamente prejudicial 

às plantas. O solo deve permanecer úmido, porém sem estar encharcado. 

Durante os períodos de floração é preciso realizar o processo de aspersão, 

ou seja, estabelecer uma irrigação através de jatos borrifados de água, 

popularmente conhecidos como sprinklers, diminuindo a taxa de umidade 

do solo e garantindo um bom desenvolvimento da planta. A irrigação por 

gotejamento também pode ser uma alternativa para o controle de 

umidade do solo. 

Solo 

Plantar amendoim orgânico é uma tarefa simples, o agricultor pode 

adicionar um nível de dificuldade criando mudas e, somente após as 

mesmas alcançarem 15cm de altura, transplantá-las para o solo definitivo. 

O solo deve ser bem drenado, leve e arenoso, de forma que as vagens 

http://www.imgrower.com/
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consigam adentrar a terra para se desenvolverem, mas que não sejam 

rasos e não se percam nutrientes através da irrigação. Uma forma de 

prevenira lixiviação dos nutrientes é mantendo um solo fértil e rico em 

matéria orgânica. Quanto mais pesado for o solo, maior será a taxa de 

perda de vagens durante a colheita. 

Uma dica importante é escolher terrenos que já façam parte de um 

sistema de rotação de culturas, visto que o amendoim orgânico exige mais 

nutrientes do solo onde está sendo cultivado. A cana de açúcar é uma 

excelente opção para fazer parte 

da rotação de culturas junto ao 

amendoim orgânico, uma vez que 

ela oferece lixo orgânico (palhas) 

que enriquecem o solo e facilitam 

o desenvolvimento das próximas 

plantas ali cultivadas.  

Plantio 

Após escolher as sementes orgânicas ideais, ou seja, aquelas que não 

possuem agrotóxicos ou demais substâncias químicas em sua composição, 

o produtor orgânico poderá montar as mudas ou depositar as sementes 

em covas de 5cm de profundidade. O espaçamento entre cada planta deve 

ser de aproximadamente 25cm, e entre uma linha e outra de cultivo é 

preciso o distanciamento de 70cm, para que assim as plantas tenham 

espaço para desenvolvimento. 

http://www.imgrower.com/
http://thiagoorganico.com/
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Tratos culturais 

Uma das principais dúvidas em como plantar amendoim orgânico 

está no manejo e na proteção contra pragas e doenças. Em geral, basta 

manter o terreno limpo e controlar o volume de água presente no solo, 

com esses dois cuidados a maior parte do problema será solucionada, pois 

não haverá um ambiente propício para a proliferação de fungos ou ervas 

daninhas. 

Contando 25 dias após a germinação é necessário fazer o processo de 

amontoa, onde pequenas quantidades de terra são depositadas ao lado 

dos pés de amendoim para que o ovário da planta alcance os nutrientes 

com maior facilidade e dessa maneira se desenvolva mais rápido. 

Colheita 

O período da colheita irá variar de acordo com o grupo de amendoim 

orgânico plantado, mas em geral as folhas começam a amarelar após 100 

dias de germinação. Quando 70% das folhas estiverem amareladas o 

produtor orgânico deverá colher amostras de vagens e verificar o grau de 

maturidade no qual a semente se encontra. Somente assim é possível 

iniciar a colheita e ter um bom 

aproveitamento. 

Após retirar as vagens do solo, 

as mesmas devem ficar em local sem 

umidade para secar durante uma ou 

duras semanas, em seguida o 

amendoim orgânico deve ser 

http://www.imgrower.com/
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ensacado e colocado em sacos limpos, que devem ser protegidos do 

contato com o solocom paletes de madeira. A umidade, quando encontra 

o amendoim colhido, proporciona o desenvolvimento de fungos que 

possuem toxinas prejudiciais ao homem, a aflatoxina, armazenando o 

amendoim em galpões fechados e sem umidade o risco é praticamente 

erradicado.  

Consuma amendoim orgânico! 

O amendoim é um produto de fácil cultivo e que não necessita de 

grandes processos de manutenção durante seu desenvolvimento, 

podendo ser plantado até mesmo em ambientes domiciliares. Aprender 

como plantar amendoim é uma boa escolha para quem busca explorar as 

vantagens da agricultura orgânica, tendo como consequência direta, a 

presença de alimentos ricos em nutrientes e que oferecem uma maior 

qualidade de vida ao consumidor. 

  

http://www.imgrower.com/
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BRÓCOLIS ORGÂNICO 

O brócolis é um alimento que tem se tornado cada vez mais popular, 

deixando o estereótipo de inimigo das crianças e sendo incorporado aos 

cardápios de escolas, restaurantes e até mesmo à cozinhas de grandes 

chefs. Além de saboroso, o brócolis é um alimento rico em proteína, Ferro, 

Cálcio, vitaminas, minerais e bioflavonóides, ou seja, um produto essencial 

para quem busca uma alimentação saudável e rica em nutrientes. O 

brócolis orgânico consegue manter as propriedades do alimento intactas, 

evitando que os defensivos químicos e demais produtos sintéticos afetem 

o bem estar do consumidor. 

http://www.imgrower.com/
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Como Plantar Brócolis Orgânico 

Uma das principais vantagens do brócolis é que o mesmo pode ser 

plantado em diversos ambientes, sendo esses externos ou até mesmo 

internos. Muita gente me pergunta se tem como plantar brócolis orgânico 

em pequenos vasos. A resposta é que sim, essa é uma opção viável para 

quem pratica a agricultura urbana ou para quem mora em pequenos 

espaços, como apartamentos. O processo de plantio é simples, mas exige 

cuidados, pois o brócolis é sensível à variações de temperatura. 

Plantio 

No Brasil existem dois tipos de brócolis que fazem sucesso com o 

público consumidor, o brócolis tipo ninja, também conhecido como 

‘brócolis de cabeça única ’ e o brócolis de rama, que desenvolve pequenas 

inflorescências laterais. O brócolis de rama é mais rentável para o produtor 

brasileiro, pois oferece diversas colheitas e tem maior aceitação no 

mercado. O brócolis é um alimento 

de baixo custo de produção, 

portanto, pode ser uma 

oportunidade para quem pretende 

começar a investir em plantação 

orgânica.  

Sementes e Mudas 

Antes de começar o processo de plantio é importante escolher as 

sementes ideais, adequadas à estação do ano em que será realizado o 

plantio e pertencentes ao tipo de brócolis desejado. As sementes podem 

http://www.imgrower.com/
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ser colocadas diretamente nos canteiros ou pode-se preparar  mudas, para 

que seja realizada uma pré-seleção das melhores plantas antes do 

transplantio. 

As sementes devem ser depositadas em covas com profundidade de 

0,5cm a 1cm, e devem ser cobertas com terra e matéria orgânica. Cada 

cova deve conter 2 ou 3 sementes. Em caso da produção de mudas, o 

transplantio deverá ser realizado quando surgirem de 4 a 6 folhas 

definitivas e fortes, o que significa que a planta está com raízes que 

suportam esse tipo de manejo. 

Solo 

O solo adequado ao plantio de brócolis orgânico deve ser pesado, 

bem drenado, rico em matéria orgânica e deve ser, acima de tudo, um solo 

fértil com pH variando entre 6 a 7. Contudo, o brócolis é um alimento que 

necessita de altas quantidades de Boro e Molibdênio para se desenvolver 

vigorosamente, caso o solo não possua tais características, é importante o 

agricultor utilizar adubos 

orgânicos para alcançar o 

equilíbrio. Recomenda-se, para 

o plantio de grandes áreas, 

fazer análise química do solo e 

procurar um Engenheiro 

Agrônomo para indicar a 

adubação adequada.  

http://www.imgrower.com/
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Espaçamento 

Ao calcular o espaçamento, o produtor deve ter em mente que, 

quanto mais distância houver entre as plantas, maior será o tamanho do 

brócolis e dos galhos, pois o mesmo terá espaço para se desenvolver. Mas 

plantas em espaços menores conseguem produzir mais rápido, desde que 

seja respeitado o espaço mínimo necessário. Entre cada planta é preciso 

um espaçamento de 30cm a 60cm, já entre as linhas de plantio é 

recomendado que o espaçamento tenha no mínimo 60cm e no máximo 1m 

de distância. 

Clima 

O brócolis é um alimento de regiões europeias, portanto, está 

acostumado com climas mais amenos. A temperatura ideal para o 

desenvolvimento da planta é de 6°C até 23°C. Acima de 27°C os brócolis do 

tipo ninja não conseguem se desenvolver, já o tipo ramoso suporta 

temperaturas de até 28°C e se desenvolvem sem problema algum. Estar 

atento ao clima durante o processo de plantio é essencial, pois evita que 

variações térmicas impeçam o desenvolvimento das plantas. 

Iluminação 

Outro fator importante no plantio de brócolis orgânico é estar atento 

à quantidade de luz que a planta receberá. Em ambientes domésticos é 

necessário deixar o vaso em lugares que recebam alta luminosidade. Já em 

canteiros e hortas orgânicas o brócolis deve receber algumas horas diárias 

de luz solar. Estufas com controle de luminosidade são uma opção para 

quem não consegue atingir os valores mínimos de iluminação. 

http://www.imgrower.com/
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Irrigação 

A irrigação do brócolis deve ser realizada com muito cuidado, pois o 

solo deve manter-se úmido, porém sem encharcar. O excesso de água 

aumenta a proliferação de bactérias e doenças, portanto, deve ser evitada. 

Caso seja necessário, é possível a instalação de irrigação por gotejamento, 

método esse que mantem o solo úmido, evita o encharcamento do solo e 

evita o desperdício de água. 

Tratos Culturais 

O transplante e a colheita devem ser realizados ao final da tarde, com 

o solo bem irrigado, pois a planta é bem sensível.. Além disso, o produtor 

deve ficar atento à presença de plantas invasoras e insetos que venham a 

surgir. Checar os pés de brócolis regularmente aumenta o controle e 

possibilita a prevenção de doenças. 

Colheita 

O tempo de colheita varia entre os tipos de brócolis, o brócolis do tipo 

ninja pode ser colhido entre 75 e 100 dias após a semeadura. Já os do tipo 

ramoso tem um período mais curto para a colheita, variando entre 60 e 90 

dias. O brócolis de rama oferece a vantagem de ser mais produtivo, pois 

possui inflorescências em intervalos de 5 a 10 dias até o final da floração, 

rendendo mais que o brócolis de cabeça. 

Vale ressaltar que a colheita do brócolis orgânico deve ser feita com 

muito cuidado, principalmente nos pés do tipo ramoso, visto que estes 

suportam apenas 18 horas após a colheita, não podendo ser armazenado 

http://www.imgrower.com/
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por muito tempo. Veja esse vídeo com uma produção de brócolis na 

Califórnia USA. 

Plante Orgânico e Tenha Uma Vida Sustentável 

O brócolis orgânico é um alimento versátil e que agrada à todos, 

portanto, nada melhor que oferecer à sua família um produto de qualidade 

e que seja rico em nutrientes de verdade. O consumo de industrializados 

tem prejudicado cada vez mais a saúde do brasileiro, portanto, pensar em 

consumo orgânico é também pensar na saúde em longo prazo. O método 

de como plantar brócolis orgânico pode ser a porta de entrada para esse 

mundo sustentável, pois além de ser prático, é um alimento popular e 

muito saboroso! 
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PIMENTÃO ORGÂNICO 

O pimentão é um dos alimentos mais relevantes na agricultura do 

país, tanto no viés econômico quanto no culinário, marcando forte 

presença na cozinha brasileira. Recebeu esse nome “pimentão” refere-se 

a um grupo de cultivares das pimentas, as plantas deste grupo, no geral, 

apresentam frutos maiores e por ser uma variante da pimenta, porém sem 

a capsaicina que é a substância responsável pela ardência. Esta 

característica apresenta frutos mais doces que podem ser utilizados com 

maior frequência e agradando uma parcela maior de consumidores. 

Apesar da grande variedade de cores e formatos, a produção 

convencional de pimentão pode ser é prejudicial à saúde devido à prática 

comum de uso excessivo de insumos agrícolas e agrotóxicos, restando ao 

http://www.imgrower.com/
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consumidor descobrir feiras orgânicas ou maneiras de como plantar o 

pimentão orgânico em sua própria residência para consumir um produto 

realmente saudável e nutritivo. 

Como plantar pimentão orgânico 

Se você já se perguntou como plantar pimentão, posso te dizer que 

não é uma tarefa difícil e pode ser realizada tanto em pequenas hortas 

como em vasos, desde que esses possuam uma boa profundidade para 

oferecer um crescimento saudável às raízes. O pimentão orgânico é uma 

planta que também valoriza o ambiente como decoração, podendo ser 

plantado em diversas cores, 

como o verde, amarelo, roxo e o 

tradicional pimentão vermelho, 

pode também ser cultivado até 

mesmo em pequenas sacadas de 

apartamentos, desde que receba 

iluminação adequada.  

Escolhendo as sementes 

O primeiro passo sobre como plantar pimentão orgânico é escolher 

boas sementes, é importante que não tenham passado por nenhum 

processos químicos cuja a cor do fruto seja compatível com a necessidade 

do produtor. O pimentão verde tem sua própria semente, mas em geral é 

adquirido como pimentão vermelho e colhido uma poda antes do 

amadurecimento do pimentão vermelho. 

http://www.imgrower.com/
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Onde plantar o pimentão orgânico? 

As sementes do pimentão se desenvolvem de maneira frágil, logo, é 

recomendada a produção de mudas em sementeiras antes de colocar a 

planta no canteiro ideal. Caso opte por manter as plantas em plantar o 

pimentão em vasos, não é necessário cultivar mudas em sementeiras, 

basta apenas estar mais atento nos primeiros dias antes da germinação. As 

sementes devem ser colocadas em aproximadamente 0,5 cm de 

profundidade e cobertas com terra ou substrato no qual foi plantada. 

Espaçamento  

Quando as mudas estiverem com uma altura entre 10 cm e 15 cm 

devem ser transplantadas para o solo. O espaçamento entre plantas deve 

ser de 40 cm a 60 cm, e entre linhas é preciso respeitar o espaço de no 

mínimo de 60 cm, e no máximo de 120 cm. O pimentão orgânico é o tipo 

de planta que necessita de tutoramento, portanto deve haver espaço 

suficiente para que as estacas e cercas sejam instaladas. 

Clima 

O pimentão orgânico é uma planta que se adapta à climas quentes e 

úmidos, mas que graças ao sistema 

de estufas pode ser cultivado em 

qualquer região. A temperatura ideal 

para que o pimentão cresça saudável 

é entre 20°C e 25°C, e embora seja 

uma planta que se adapte aos climas 

http://www.imgrower.com/
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quentes, acima de 30°C há uma redução no tamanho dos frutos. Abaixo de 

10°C não há como plantar pimentão orgânico. A umidade relativa do ar 

deve permanecer entre 50% e 70% e caso o clima não seja possível manter 

esta taxa de umidade consiga atingir tal meta, é preciso se utilizar de 

sistemas de irrigação para garantir uma umidade adequada. Veja um 

exemplo de controle da temperatura na estufa nesse vídeo.  

Iluminação 

Para um bom cultivo do pimentão é preciso que exista alta 

luminosidade, ou seja, em apartamentos o vaso deve estar localizado em 

uma área contemplada pela luz solar durante todo o dia.  Já em locais 

muito quentes é recomendado o sombreamento parcial para que o 

excesso de luz não queime o pé de pimentão orgânico. 

Irrigação 

A irrigação do pimentão orgânico é parte essencial do bom 

desenvolvimento. O pimentão deve receber água sempre que possível, 

mas de forma que não encharque o solo. O sistema de gotejamento é uma 

excelente alternativa para fornecer a quantidade de água ideal da planta, 

uma vez que o excesso de água no solo pode aumentar a proliferação de 

doenças e pragas e também causa o desprendimento das folhas. 

Solo  

Agora que já aprendeu boa parte do processo de como plantar 

pimentão orgânico, deve ter percebido que é simples e que não necessita 

de grandes investimentos. O solo é a base para o bom desenvolvimento 

http://www.imgrower.com/
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das plantas. O Por exemplo, o pimentão necessita de um solo fértil, leve, 

arejado, com boa capacidade de drenagem e que seja rico em matéria 

orgânica, caso contrário será necessário realizar a adubação para repor 

nutrientes e para equilibrar as propriedades do solo escolhido. O pH do 

solo deve variar entre 5,5 e 7,5. 

Em casos de solo empobrecido, recomenda-se o uso de adubos 

orgânicos, sendo esses produzidos com lixo orgânico ou através de outros 

métodos de reaproveitamento. O solo bem nutrido garante que o 

pimentão cresça de forma vigorosa, rico em nutrientes e sem intervenção 

química, o que é essencial para uma alimentação saudável. 

Tratos culturais 

Nas primeiras semanas é necessário acompanhar os pés de pimentão 

com mais atenção, principalmente para retirar plantas invasoras que 

podem vir a retirar os nutrientes do solo. O produtor 

deve capinar manualmente, tomando cuidado com as raízes e com os 

brotos do pimentão. 

Por ser uma planta de crescimento vigoroso que cresce facilmente, o 

pimentão orgânico deve receber o tutoramento ao longo de seu 

desenvolvimento. O uso de estacas, cercas e arames auxilia na condução 

da planta para que se não cresça além dos limites e consiga manter um 

tamanho adequado e que facilite os tratos culturais tanto para a colheita 

quanto para a manutenção. Quando a planta começar a crescer sem 

orientação, basta colocar uma estaca de aproximadamente 1m de 
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comprimento e amarrar o caule principal à estaca, dessa forma a planta 

crescerá de maneira guiada. 

Colheita 

A colheita do pimentão deve ser realizada entre 12 e 16 semanas 

após a germinação das mudas. Caso tenha a intenção de consumir o 

pimentão do tipo verde, é possível colher os frutos de outras cores ainda 

não amadurecidos, o que garante uma maior variabilidade mesmo com 

apenas uma variedade planta. 

O período de colheita pode ser prolongado por alguns meses, 

tornando o pimentão orgânico um produto financeiramente viável, tanto 

para o produtor urbano quanto para o produtor rural, visto que oferece 

uma grande produtividade. 

Deixe sua vida mais colorida e saudável! 

Consumir alimentos orgânicos faz bem para o seu organismo e para 

o meio ambiente. Brinque com as cores dos pimentões orgânicos fazer 

pratos diferenciados, como por 

exemplo, o pimentão recheado. 

Uma alimentação mais saudável 

não precisa ser, necessariamente, 

algo sem graça e sem sabor, os 

pimentões orgânicos estão aí para 

provar isso ao consumidor! 
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PITAYA ORGÂNICA 

Pitaya, também conhecida como Pitaia (nome de origem espanhola), 

é o nome designado aos frutos de diferentes espécies de cactos, a palavra 

pitaya significa fruto de escamas. Há várias espécies de pitayas, em 2002 

pesquisadores brasileiros descreveram espécies naturais do Brasil que são 

encontradas em regiões arenosas do Cerrado ou em Restingas na Bahia e 

Rio de Janeiro. 

Pitaya, a fruta do momento 

Conhecida há pouco tempo pela população brasileira no geral, a 

Pitaya comercializada nos mercados é uma fruta típica da região do México 

e muito consumida pelos asiáticos. Conhecida também como Fruta Dragão, 

devido à sua semelhança aos míticos ovos de dragões, com escamas e 

cores vivas, a pitaya ganhou o gosto brasileiro e atualmente faz sucesso 

http://www.imgrower.com/
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sendo consumida in natura e também através do seu creme congelado, um 

grande concorrente do tradicional açaí. 

Planta rústica 

A pitaya é uma planta de climas tropicais e subtropicais. No Brasil, as 

variedades mais comercializadas da fruta são aquelas com poupa rosada 

ou branca, a pitaya amarela, embora produzida na Colômbia, não se adapta 

tão bem no território brasileiro. Por ser uma fruta da família dos cactos, a 

pitaya é uma planta rústica e resistente sendo ideal para quem está 

começando a praticar a agricultura orgânica, sendo ela urbana ou rural. 

Como plantar pitaya orgânica em qualquer lugar 

Um dos maiores segredos da pitaya é sua versatilidade, podendo ser 

plantada tanto em grandes canteiros e espaços abertos quanto em vasos 

domésticos e estruturas tipo samambaia. Além disso, a planta não possui 

grandes exigências relacionadas ao manejo, sendo uma boa opção para 

cultivar com crianças ou para quem tem pouco tempo livre mas quer 

plantas em casa. 

Pitaya orgânica em vasos 

Já se perguntou como plantar 

pitaya em vasos? É possível, além de 

ser uma alternativa prática, podendo 

os vasos serem colocados no chão ou 

pendurados nas paredes. A pitaya é 

uma planta de fácil adaptação, 
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portanto poderá crescer como árvore, para cima, ou no estilo samambaia, 

para baixo.  

É uma planta com grande potencial ornamental, com flores grandes 

e exuberantes, de diâmetro médio de 20 cm; caules articulados e 

angulosos e frutos coloridos de aparência exótica. 

Como preparar as mudas 

O primeiro passo para aprender como plantar Pitaya Orgânica, é 

escolher uma das duas formas de obtenção de mudas: 

1.      Por sementes 

Basta retirar sementes de frutas maduras, separá-las, lavá-las com 

água corrente e imediatamente semeá-las. As sementeiras devem ter areia 

lavada ou substrato específico para produção e propagação de mudas. As 

sementes começam a germinar de 8 a 12 dias após o plantio, para ter 

sucesso na germinação a rega deve ser diária e moderada, sem encharcar 

o substrato. 

Depois do surgimento das mudas o intervalo de rega deve aumentar, 

pois as mudas apodrecem com facilidade. Cerca de 5 meses após a 

emergência das mudas deve seguir o transplantio, selecione as plantas 

mais vistosas com 15 a 20 cm de altura e plante-as em vasos com 

profundidade mínima de 40 cm, com solo bem drenado, mais leve. 

2.     Por estacas 

Retire as estacas de plantas adultas produtivas, escolha uma “planta 

mãe” saudável e que produza frutos de qualidade. Para retirada das 
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estacas respeite as articulações características da planta, pois é deste 

espaço que vão surgir as raízes de sua nova planta. 

Plante as estacas em recipientes escuros, com solo fértil e bem 

drenado, a rega deve ser diária e moderada nos primeiros 30 dias, depois 

deste período as mudas terão a quantidade de raiz suficiente para permitir 

o transplantio. 

Clima ideal 

Por se tratar de um cacto e por ter como origem regiões tropicais, a 

pitaya é uma planta que tem forte resistência ao calor, dessa forma, a 

temperatura ideal para cultivar pitaya está entre 18°C e 26°C, com baixa 

umidade do ar. Em regiões mais frias, para aprender como plantar pitaia 

orgânica, é necessário aprender a cultivar pitaya em estufas, onde há o 

monitoramento da temperatura e incidência de luz nas plantas. 

Iluminação 

Com relação à iluminação, a pitaya é uma planta que, ao contrário 

das demais frutas, necessita de exposição direta do sol durante pelo menos 

10 horas por dia. Se estiver a aprender como plantar pitaia orgânica para o 

cultivo doméstico, principalmente do lado interno da casa, é preciso 
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manter o vaso em regiões que a planta receba luz direta do sol para que 

consiga realizar fotossíntese, caso contrário haverá um desenvolvimento 

pobre, prejudicando a pitaya plantada no vaso. É uma planta sem folhas 

verdadeiras e seu caule é responsável pela fotossíntese, por isso precisa de 

luz direta nesta estrutura. 

Solo 

O solo ideal para se plantar pitaya orgânica deve possuir um baixo 

nível de retenção de água, por se tratar de uma planta de regiões secas a 

pitaya necessita de um solo mais leve, ou seja, com um pouco mais de 

areia. Mas isso não significa que seja um solo pobre, um solo fértil permite 

que a planta se desenvolva com saúde e vigor. O pH do solo deve ser 

mantido entre 6 e 7. Em caso de solos pobres é recomendado o uso de 

adubos orgânicos, como por exemplo, cascas de ovos, ricas em cálcio. 

Irrigação 

A irrigação é uma parte fundamental para quem busca aprender 

como plantar pitaia orgânica dentro ou fora de casa. Em plantações de 

pitaya é necessário chegar a umidade do solo sempre que possível, 

garantindo que o mesmo não estará encharcado e irrigando de acordo com 

a necessidade das plantas. Em média, a planta adulta de pitaya deve ser 

irrigada duas ou três vezes por semana, acima dessa quantidade pode ser 

perigoso para a planta, uma vez que a mesma não está adaptada ao 

excesso de água em seu habitat e favorece o aparecimento de doenças que 

causam podridão. 
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Floração e frutificação 

Um fator importante para você que está aprendendo como plantar 

pitaia orgânica, é saber que ela produz uma das mais belas flores, no 

entanto, a floração dura entre 8 e 12 horas e só se dá no período noturno, 

sendo um espetáculo particular para aqueles que realmente conhecem o 

desenvolvimento da planta. No entanto, a pitaya orgânica é uma planta 

que oferece grandes quantidades de frutos em aproximadamente três 

safras anuais. 

A pitaya, por ser uma fruta 

grande e pesada acaba por puxar os 

galhos para baixo, facilitando o 

manejo e agindo como um excelente 

objeto de decoração para áreas 

abertas e jardins de inverno.  

Tratos culturais 

Entretanto, para que a planta não cresça e desmorone com o peso 

dos frutos é necessário guiar o crescimento através do uso de estacas e 

amarras. Esse processo pode ser iniciado quando a planta atingir 

aproximadamente 1m de altura, nesse momento o uso de varas de bambu 

é essencial para apoiar e sustentar a planta. 

Em caso de plantas demasiadamente altas, é possível também 

delimitar a altura através de amarras, impondo a altura ideal que facilitará, 

em seguida, a colheita dos frutos nas extremidades de cada galho. 
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Colheita 

A colheita da pitaya é mais delicada que das demais frutas pois após 

colhida a fruta não continua o processo de amadurecimento. Portanto, o 

produtor orgânico deve estar sempre atento à fruta antes de colher. Um 

bom parâmetro de monitoramento do amadurecimento está na casca da 

fruta, se a mesma estiver vermelha ou rosa em tonalidades vibrantes, 

certamente a pitaya estará pronta para a colheita. 

Opte sempre por orgânicos! 

A pitaya é uma fruta que ainda está sendo descoberta pelos 

brasileiros e sua produção, sendo ela doméstica ou comercial, poderá 

oferecer vantagens financeiras e principalmente relacionadas à sua saúde. 

A produção de frutas orgânicas garante um meio ambiente sustentável e 

alimentos de qualidade. O produtor orgânico deve estar sempre atento às 

novidades para atender futuras demandas. A pitaya, sem sombra de 

dúvidas, chegou no Brasil para ficar! 
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TOMATE ORGÂNICO 

O tomate é um alimento típico do Continente Americano, tendo 

como origem a região atual do México e espalhando-se pelo resto do 

continente com o passar do tempo. Após se consolidar como um alimento 

comum para todas as tribos, despertou o interesse dos colonizadores e 

então foi levado para a Europa no século XVI. 

Alimento mundial 

Atualmente o tomate é um alimento presente na maior parte das 

cozinhas do mundo, seja para dar um sabor diferenciado aos molhos ou 

até mesmo para fazer parte dos pratos principais. A versatilidade da fruta 

faz com que ela seja um alimento essencial em todos os lares. Além disso, 

é possível encontrar tomates de todos vários tipos, como o tomate salada 

longa vida, o tomate redondo, tomate caqui, tomate cereja, entre outros... 
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Simples, fácil, prático e saudável: como plantar tomate 

orgânico 

Hoje, o tomate que é adquirido em mercados convencionais possui 

pouco menos da metade dos nutrientes presentes em um tomate de 30 

anos atrás, isso se dá pelos métodos de agricultura de massa e pelo uso 

exacerbado de agrotóxicos e insumos agrícolas. Uma forma de combater 

tal dificuldade é optar pelo consumo de tomates orgânicos, ou até mesmo 

realizar o plantio domiciliar de pequenos pés de tomate. 

Espaço 

Os tomates podem ser plantados em pequenos vasos e canteiros, não 

necessitando de grandes áreas para que a planta se desenvolva com saúde 

e vigor. No caso de plantação em 

pequenas hortas, é possível 

produzir tomates maiores e em 

grandes quantidades, mas para isso 

é preciso estar atento a algumas 

orientações básicas de como plantar 

tomate orgânico.  

Clima 

O tomate é um alimento com origem em áreas quentes, portanto não 

suporta temperaturas muito frias. A temperatura ideal para cultivar o 

tomate é entre 20°C a 26°C, a partir dos 15°C já é possível cultivar 

tomateiros e obter belos frutos e a temperatura máxima não deve 

ultrapassar dos 35°C. Em regiões que não atendem esses requisitos 

http://www.imgrower.com/
http://thiagoorganico.com/


www.ImGrower.com      43                                                                       
 

Copyright© ImGrower – Todos os Direitos Reservados – ww.ImGrower.com 
 

térmicos o tomate pode ser cultivado em estufas. No caso do produtor 

urbano, é possível utilizar pequenos vasos, mantê-los na região interna de 

suas casas e até mesmo construir pequenas estufas, para que o mal tempo 

não aflija a planta e nem prejudiquem seu desenvolvimento. 

Luminosidade 

Com relação à incidência de luz, o tomateiro requer um pouco mais 

de atenção. É preciso que a planta seja exposta à alta luminosidade e 

receba luz solar de maneira direta por no mínimo 6 horas todos os dias. 

Solo 

Para plantações em larga escala, recomenda-se cuidar do solo pelo 

menos 5 meses antes da implantação da cultura. e que estas áreas que não 

tenham recebido plantas da família Solanaceae, como batata, jiló, 

pimentas, pimentão e berinjela. O solo ideal para plantar tomates deve 

possuir pH entre 5,5 a 7, com boa drenagem. A camada superficial do solo 

deve estar sempre bem irrigada e não deve ficar encharcado para evitar a 

proliferação de doenças e demais pragas. Um solo fértil faz toda a 

diferença no desenvolvimento da planta. 

Irrigação 

Os tomateiros devem estar sempre 

bem irrigados, no entanto a irrigação em 

demasia prejudica o desenvolvimento da 

planta. A irrigação programada pode ser 

uma boa alternativa para quem não 
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consegue monitorar a plantação em tempo integral. Como o tomateiro 

ficará sempre exposto à luz solar, a taxa de evaporação do solo e de 

transpiração da água é alta, e o tomateiro exige irrigação constante.  

Plantio 

Na hora de plantar os tomates é preciso muita atenção por parte do 

produtor. É recomendado realizar pequenas mudas do tomateiro antes de 

colocá-lo no solo. Em uma sementeira, coloque de duas a cinco sementes 

em cada buraco, com cerca de 1cm de profundidade. Caso opte por 

tomates menores ou do tipo anão, faça o plantio diretamente no vaso ou 

na jardineira escolhida, nessa situação não há necessidade de transplantio. 

Transplante de mudas 

As mudas estarão prontas para o transplante quando estiverem com 

aproximadamente 4 folhas consolidadas e após o fortalecimento dos 

pequenos tomateiros é necessário transplantar as mudas. O espaçamento 

irá variar de acordo com a variedade de tomate, sendo que o espaçamento 

mínimo recomendado entre cada planta é de 50 cm, podendo chegar até 

1,6 m. No caso de plantas anãs ou de tomate cereja o espaçamento de 30 

cm é suficiente. 

Tratos culturais 

É possível que conforme os tomateiros cresçam, suas folhagens 

fiquem irregulares e as plantas comecem a perder seu vigor. Nesse caso, 

utiliza-se a técnica de Tutoramento, onde estacas são colocadas para que 

a planta tenha uma orientação de crescimento. Com isso, basta podar os 
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galhos que estiverem atrapalhando o desenvolvimento e liberar espaço 

para que ramos novos e saudáveis cresçam no lugar. 

Colheita 

O período de colheita irá variar de acordo com o tipo de tomate 

plantado e com sua forma de desenvolvimento. Tomates com crescimento 

regular do tipo determinado, que crescem em moitas e dão frutos em 

menos tempo, poderão ser colhidos entre 7 e 8 semanas. Já os tomates 

maiores, com crescimento do tipo indeterminado podem demorar entre 

10 e 16 semanas para amadurecerem. 

A colheita dependerá do destino do tomate. Caso o tomate seja 

revendido para regiões próximas, é importante colhê-lo já maduro, com 

uma quantidade maior de nutrientes. Mas caso o tomate precise percorrer 

longas distâncias, recomenda-se colher o tomate no começo do 

amadurecimento para que ele não estrague até chegar ao consumidor 

final. 

Por que aprender como plantar tomate orgânico? 

Em caso de doenças ou enfraquecimento dos tomateiros, basta 

buscar métodos orgânicos de manutenção, como por exemplo, adicionar 

matéria orgânica ao solo para que a planta esteja sempre bem nutrida. Ao 

erradicar o uso de produtos químicos você terá uma planta muito mais 

saudável e nutritiva, estará consumindo saúde e não afetará o meio 

ambiente. 
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Benefícios para a saúde 

A forma orgânica de agricultura, além de poder ser reproduzida em 

pequenos ambientes, é mais acessível e garante a aproximação entre 

consumidor e seu alimento, vínculo esse indispensável em uma sociedade 

de alimentos industrializados e quimicamente alterados. Opte pelo 

consumo orgânico e descubra uma relação de equilíbrio e gratidão com o 

meio ambiente. 
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PANCS – PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS 

As plantas alimentícias não convencionais fazem parte de um 

conjunto de hortaliças que, como o próprio nome diz, não são cultivadas 

tradicionalmente, mas que ainda assim surgem em diversos cultivos de 

forma natural, brotando junto com ervas daninhas e gramíneas. As plantas 

PANCs, contudo, possuem valor nutritivo e são comestíveis, podendo ser 

utilizadas no dia a dia e estando presente até mesmo em algumas hortas 

medicinais.   

Em geral, são plantas acessíveis e que não fazem parte da gama de 

plantas consumidas no mercado tradicional. Seu surgimento espontâneo 

demonstra a alta resistência e a grande variedade de cada uma das 

espécies em questão.  
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A seguir, algumas das PANCS que você pode cultivar em sua horta 

orgânica: 

1. Araruta (Maranta arundinacea L.)  

 
2. Aracá-boi (Eugenia stipitata)  

 
3. Astromélia (Alstroemeria caryophyllae

a)  

 
 
 

4. Azedinha (Rumex acetosa L.)  

 
5. Beldroega (Portulaca Oleracea L.)  

 
6. Bertralha (Basella Alba L.)  
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7. Cará do ar (Dioscórea bulbifera)  

 
8. Caruru 

(Amaranthus cruentus, Amaranthus vr
iridis L.)  

 
9. Clitória (Clitoria ternatea)  

 
 
 

10. Fruta-pão (Artocarpus camansi)  

 
11. Góia (Momordica charantia)  

 

 
12. Jambu (Spilanthes oleracea)  
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13. Jurubeba (Solanum asperolanatum)  
 
 

 
14. Major Gomes 

(Talinum paniculaatum Gaert.)  

 
15. Malvavisco (Malvaviscus arboreus)  
 

 

 

16. Ora-pro-
nóbis (Pereskia aculeata Mill.) / 
(Pereskia grandifolia Haw.)  

 
17. Peixinho (Stachys lanata)  
 

 
18. Serralha (Sonchus oleraceus L.)  
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19. Taioba 
(Xanthosoma sagittifolium Shott.)  

 
 

20. (Hibiscus sabdariffa L.)  
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