




Esta publicação é um produto do Projeto Ação, realizado em 
Curvelo/MG, coordenado pelo Centro Popular de Cultura e 

Desenvolvimento – CPCD e patrocinado pela Plantar.

Não existe fórmula ou receita para a sustentabilidade.

Existe, sim, um jeito ético de viver, que valoriza a cultura 
de uma comunidade, preserva e renova saberes, respeita e 
observa a natureza. Tendo o cuidado como premissa principal, 
tornamos mais digna a vida de cada pessoa. 
Neste livreto registramos e compartilhamos saberes 
acumulados na cozinha, na rua, na roça, utilizando bem os 
recursos da natureza e a criatividade das pessoas. São ideias 
diversas que vão de pratos deliciosos à maneira de cuidar 
da saúde e da terra. As receitas para a cozinha privilegiam 
ingredientes da região e aproveitam alimentos de maneira 
criativa. Os produtos agrícolas e de limpeza são feitos em 
casa, com matéria-prima disponível e de fácil acesso.

Este livreto surge no contexto do Projeto Ação, cujo 
horizonte visa à transformação local e a geração de 
oportunidades futuras de comunidades rurais da cidade de 
Curvelo-MG, especialmente Canabrava e Paiol. As receitas 
que compartilhamos aqui vêm dessas comunidades e estão 
sendo praticadas por elas. 



Permacultura como referência

Permacultura quer dizer cultura permanente. É um jeito de 
pensar e agir, trabalhar e produzir a partir de três princípios: 
o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas e o 
compartilhamento do excedente. 

Tudo tem que ter, no mínimo, duas funções. Uma planta ajuda 
a outra a crescer. O que era lixo vira insumo. Problemas viram 
oportunidades!

Quando seguimos os princípios da permacultura para 
organizar as atividades em um lugar, elaboramos um desenho 
para utilizar o espaço da melhor maneira, facilitar o trabalho 
humano, aproveitar ao máximo as fontes de energia. A ideia 
é que tudo esteja conectado para que não falte nada e nem 
haja lixo. 

Para conseguir cumprir cada princípio da Permacultura, basta 
observar a natureza e se inspirar em seus ensinamentos. Ela é 
a educadora maior e nós, eternos aprendizes.

Projeto ação

Acolhimento, Convivência, Aprendizagem, Oportunidade

O projeto é realizado desde 2008 no município de Curvelo, 
cidade que faz parte do circuito cultural Guimarães Rosa, 
região centro-norte do estado de Minas Gerais.

Tem como objetivo contribuir para que Curvelo, além da 
posição estratégica que ocupa na geopolítica do Estado de 
Minas Gerais (centro geodésico do Estado), seja também 
um marco referencial na construção de políticas públicas 
governamentais e comunitárias de AÇÃO – Acolhimento, 
Convivência, Aprendizagem e Oportunidade – para as 
comunidades rurais.

O Projeto Ação atuou em 8 comunidades rurais com ações 
de mobilização e formação voltadas para a educação, saúde 
e desenvolvimento comunitário.  A partir de 2014, elegeu as 
comunidades rurais Paiol e Canabrava como principais focos 
de atenção. 

A cultura local – do sertão das Gerais, enaltecida por Guimarães 
Rosa – é a principal matéria-prima da aprendizagem. O 
próprio autor considerou Curvelo a “capital da sua literatura”. 



A cultura sertaneja estimula e inspira as atividades, inclusive 
as produtivas.  A partir das referências locais (costumes, 
tradições, história, personagens, paisagens),  o projeto lança 
mão de metodologias de envolvimento comunitário, para 
considerar os saberes, quereres e fazeres das comunidades 
participantes, a fim de contribuir para sua maior causa: a 
permanência digna e feliz de homens e mulheres no campo. 

As dimensões compromisso ambiental, empoderamento 
comunitário (que chamamos de “empodimento”), valores 
humanos e culturais, satisfação econômica, trabalhadas 
durante esses anos, formaram várias pessoas em metodologias, 
pedagogias e tecnologias socioambientais, contribuindo com 
a autonomia das famílias e para a criação de novos sonhos 
e desejos. Foram identificadas potencialidades e demandas 
das comunidades, especialmente relacionadas a tecnologias 
socioambientais e a organização dos grupos de produção. 

O Projeto Ação conta com o patrocínio da Plantar 
Reflorestamento. 



Biscoito de Nata da Zeni
[Comunidade Paiol de Baixo]

Ingredientes
2 copos de polvilho
1 copo de açúcar
1 copo de trigo
3 colheres de sopa de óleo
250 g de nata
3 ovos
1 copo de leite
1 colher de fermento em pó
1 pitada de sal
Erva doce a gosto

Modo de preparo
Junte em uma vasilha os ingredientes secos. Depois, acrescente o óleo, 
a nata e os ovos. Amasse bem para ficar o mais homogêneo possível. 
Vá acrescentando o leite aos poucos, até dar ponto de enrolar. 
Enrole bolinhas ou faça um pavio comprido, dobre em dois e dê uma 
leve torcida. 
Leve ao forno médio, pré-aquecido, até corar.

Biscoito fofo da Maria Alice
[Comunidade Canabrava]

Ingredientes
700 g de polvilho
1 prato de água
1 prato de gordura
½ colherzinha de sal

Modo de preparo
Coloque a gordura, a água e o sal para ferver. Depois, escalde o polvilho. 
Deixe esfriar por 3 minutos e em seguida coloque aos poucos os ovos, 
até a massa ficar em ponto de espremer. 
Coloque a massa  em um saco plástico furado em uma das pontas e vá 
espremendo para formar os biscoitos. 
Você pode organizar os biscoitos em cima de uma folha de bananeira verde. 
Leve ao forno bem quente. 



Biscoito fofo da Nadir
[Comunidade Meleiros]

Ingredientes
1 prato de óleo, pelo vinco
1 prato de água, pelo vinco
700 g de polvilho
Sal a gosto
+ ou - 13 ovos

Modo de preparo
Ferva o óleo junto com a água. 
Depois escalde o polvilho, mexendo bem. Espere esfriar. 
Vá colocando os ovos e sovando até dar ponto de espremer 
(cuidado para não ficar muito mole).  
Coloque a massa em um saquinho com furo em um dos cantos  e esprema 
em folhas de bananeira. Leve ao forno de brasa quente (de preferência) 
para assar.

Bolo de Fubá da Zeni
[Comunidade Paiol de Baixo]

Ingredientes
3ovos
1 xícara de açúcar
1 xícara de fubá 
1 xícara de farinha de trigo
½ xícara de óleo
1 xícara de leite
100 gramas de queijo curado ralado
1 colher de fermento em pó 
1 pitada de sal

Modo de preparo
Bata no liquidificador os ovos, o açúcar e a pitada de sal. 
Acrescente o óleo, o leite e bata mais um pouco. 
Em seguida, acrescente o fubá e o trigo batendo sempre. Acrescente 
o queijo sem parar de bater. Por último, misture o fermento em pó na 
massa (não se deve bater muito a massa após acrescentá-lo).

“Esse bolo de fubá era uma das merendas servidas antigamente, quando 
a gente se juntava para fazer farinha. E foi em um “dia de farinha” que 
aprendi a fazer. Cheguei na casa de Tia Raimunda e ela estava com ele, 
pronto pra servir! Eu gostei e ela me deu a receita.” 

(Zeni)



Bolo de mandioca ralada da Marildes 
[Comunidade Canabrava]

Ingredientes
1 kg de mandioca crua ralada no lado grosso do ralo.
1 xícara de farinha de trigo
1 colher de manteiga
1 ovo
Pimenta, sal, salsinha e cebolinha a gosto

Modo de preparo
Misture todos os ingredientes e leve ao forno pré-aquecido para assar 
até corar.

Bombinha de cebola da Neca

Ingredientes
3 xícaras de óleo
3 xícaras de farinha de trigo
3 xícaras de água
Ovos até a massa grudar na sua mão (mais ou menos 3 ovos)
Folhas de cebolinha
Sal a gosto

Modo de preparo
Leve ao fogo a água, o óleo e o sal. 
Quando ferver, despeje a farinha e vá cozinhando até virar um angu. 
Deixe esfriar. 
Junte a cebolinha cortada e amasse colocando os ovos aos poucos até 
dar ponto mole, mas que dê para enrolar com as mãos. 
Unte as mãos com óleo e enrole bolinhos pequenos. 
Leve ao forno pré-aquecido por 15 minutos.

Sugestão
Você pode acrescentar outros ingredientes para substituir a cebolinha, 
como cebola, pimenta, ervas finas...



Creme de abóbora da Zeni 
[Comunidade Paiol de Baixo]

Ingredientes
Creme:
500 g de abóbora cozida
1 litro de leite
6 colheres de amido de milho
10 colheres de açúcar
1 pitada de sal
1 lata de leite condensado
Calda:
1 xícara de açúcar

Modo de preparo
Coloque metade do leite para ferver em uma panela grande. 
Bata a abóbora no liquidificador por 5 minutos, com outra metade do 
leite e os demais ingredientes. 
Despeje a mistura no leite fervendo e deixe cozinhar por cerca de 10 
minutos, sem parar de mexer para não grudar no fundo da panela. 
Faça a calda caramelizando o açúcar, depois despeje em um recipiente. 
A seguir, coloque o creme ainda quente por cima.
Deixe gelar e sirva.

Doce de pequi da Terezinha 
[Comunidade Córrego dos Gomes]

Ingredientes
2 litros de leite
4 copos (do tipo americano) de açúcar
450 g de massa de pequi 

Modo de preparo
Junte o leite, o açúcar e o pequi em uma panela. Leve ao fogo. 
Mexa sem parar até que, ao passar a colher no fundo da vasilha, o fundo 
comece a aparecer. Nesse  momento, retire a vasilha do fogo e bata, 
mexendo com velocidade com uma colher de pau. 
Quando o doce começar a ficar opaco, vire em um tabuleiro forrado com 
um plástico, ou untado com óleo, e corte em pedaços.



Procure não dar muitas voltas na palha de banana para que a massa 
asse melhor. Enrole no máximo duas voltas.

“O povo conta que essa quitanda tem esse nome porque um dia uma mulher 
foi fazer a massa e pediu ao marido para apanhar as folhas de bananeira. 
Ele estava se preparando para tomar banho  e saiu do jeito que estava! 
Foi logo buscar as folhas para não criar contenda com a mulher. A mulher 
achou que a quitanda pronta lembrava o marido sem roupa e a batizou com 
o nome dele.”

“Quem me ensinou a fazer essa quitanda foi a mãe. A mãe dela passou pra 
ela e ela passou pra nós. Igual a dança do gamba. O Mané Pelado era o café 
de tarde na casa do pai. Naquela época, trabalhavam 15 a 20 pessoas por 
dia. A mãe fazia uma peneira cheinha e não sobrava nem um. Cada dia era 
um café diferente, tinha dias que era Mané Pelado, outro dia mingau, outro 
dia paçoca... essas coisas todo mundo gostava e era barato pra quem vivia 
da lida da roça. 
Nas festas de dança, também a gente fazia as peneiras cheias de Mané 
Pelado e outras quitandas e enchia a mesa. 
Era a conta da noite de dança” 

(Cecília)

Mané Pelado da Cecília
(também chamado de cobú, mondongo, pau a pique, João deitado)

Ingredientes
2 litros de leite
1 concha de óleo
1 pitada de sal
3 copos americanos de açúcar
750 g de fubá
1 copo de queijo ralado
1 copo de farinha de trigo
Cravo a gosto
Folhas de bananeira cortadas em pedaços de 30 x 20 cm.

Modo de preparo
Leve ao fogo 1,5 litro de leite, o açúcar, o óleo e o sal. 
Quando começar a levantar fervura, acrescente o fubá dissolvido no 1/2 
litro de leite restante. Mexa sem parar, até virar um angu.
Vire o angu em uma bacia e acrescente aos poucos a farinha de trigo, o 
queijo ralado e o cravo.
Amasse bem com a colher de pau, até a massa ficar homogênea.
Vá colocando pequenas quantidades nas folhas de bananeira pra enrolar. 
Cuide para que a massa não fique muito próxima das extremidades da 
folha de banana, para que a massa não queime nem resseque no forno. 



Pastel de angu  da Ariane 
[Comunidade Córrego do Gomes]

Ingredientes
250 g de fubá
500 ml de água
Sal a gosto
Recheio de sua preferência (carne moída, frango, etc.)

Modo de preparo
Prepare o recheio e reserve.
Leve a água com o sal ao fogo. 
Quando levantar fervura misture o fubá como se fosse fazer angu. 
Mexa até desprender do fundo da panela. 
Retire da panela e sove até obter uma massa lisa.
Abra a massa e corte em pequenos círculos. 
Recheie cada um e feche.  
Frite em óleo bem quente.

Pé de moleque da Marildes
[Comunidade Canabrava]

Ingredientes
2 litros de leite
½ kg de açúcar
300 g de amendoim com casca

Modo de preparo
Em uma panela, junte o leite e o açúcar. Leve ao fogo e mexa sem parar 
até dar “ponto de puxa”. 
Para verificar o ponto, jogue um pouco do doce em um prato com água, 
depois tente pegar o bolinho que se formar dentro da água. 
Se ele começar a se esticar um pouco, o doce já estará no ponto desejado.
Tire o doce do fogo e bata com velocidade. 
Quando o doce começar a ficar opaco, junte o amendoim e misture bem. 
Vire em uma superfície lisa untada com manteiga ou enfarinhada e depois 
corte em pedaços pequenos.



Rocambole de carne moída da Maria Emília
[Comunidade Paiol de Baixo]

Ingredientes
1 kg de carne de boi moída
200 g de carne porco moída
200 g de apresuntado
200 g de mussarela
Um punhado de Farinha de pão (o que couber em uma mão em concha)
2 ovos
Cenoura, cebola, pimentão cortados em tiras finas
Tempero a gosto

Modo de preparo
Em uma vasilha, misture as carnes moídas, o tempero, os ovos e a farinha de pão.
Amasse bem para dar liga.
Em cima de um plástico grande abra a carne como se ela se tornasse uma 
lâmina de papel quadrada. 
Espalhe sobre essa lâmina uma camada de apresuntado, depois uma camada 
de mussarela, a cenoura, a cebola, o pimentão e/ou outras coisas que desejar 
tomando  cuidado de não colocar o recheio muito perto das bordas. 
Assim, fica mais fácil o fechamento do rocambole depois de enrolado.
Enrole com a ajuda do plástico. 
Feche as extremidades do rocambole com a própria carne. 
Enrole em palha de bananeira e leve para assar em forno quente.

Pé de moleque da Marildes
[Comunidade Canabrava]

Ingredientes
2 litros de leite
½ kg de açúcar
300 g de amendoim com casca

Modo de preparo
Em uma panela, junte o leite e o açúcar. Leve ao fogo e mexa sem parar 
até dar “ponto de puxa”. 
Para verificar o ponto, jogue um pouco do doce em um prato com água, 
depois tente pegar o bolinho que se formar dentro da água. 
Se ele começar a se esticar um pouco, o doce já estará no ponto desejado.
Tire o doce do fogo e bata com velocidade. 
Quando o doce começar a ficar opaco, junte o amendoim e misture bem. 
Vire em uma superfície lisa untada com manteiga ou enfarinhada e depois 
corte em pedaços pequenos.



Doce de manga verde da Cecília
[Comunidade Canabrava]

Ingredientes
7 mangas espadas entre verde e maduras 
(mais para verde)
4 copos (do tipo americano) de açúcar
Água até cobrir a manga

Modo de preparo
Descasque as mangas e corte em pedaços grandes, descartando o caroço. 
Leve ao fogo com água até cobrir os pedaços. 
Cozinhe até que a manga fique bem macia. 
Coe a água e deixe a manga esfriar. 
Depois que a manga estiver fria, bata no liquidificador. 
O resultado será um creme homogêneo, que deverá ser despejado em 
uma panela junto com o açúcar e levado ao fogo.
Deixe ferver, mexendo sempre, até que o fundo da panela comece a 
aparecer quando se passar a colher. 
Vire em vasilhas pequenas e deixe esfriar para servir.

“Faço doce de manga desde pequena e agora vou ensinar para minha neta. 
Lá em casa a mãe fazia esse doce pra gente comer no dia a dia e servia pras 
visitas com queijo e requeijão.” 

(Cecília)

Bolinho de Feijão de Corda do Seu Luciano
[Comunidade Canabrava]

Ingredientes
500 g de feijão de corda ferventado
250 g de carne moída cozida
3 ovos
Farinha de trigo, para dar liga (aproximadamente 1/2 copo americano)
Tempero a gosto (sal, cheiro verde, pimenta...)

Modo de preparo
Deixe o feijão de corda de molho, por aproximadamente 3 horas. 
Em seguida, esfregue para retirar a casca. 
Fervente por 15 minutos. 
Passe o feijão na máquina de moer carne ou bata no liquidificador. 
Misture a massa do feijão com a  carne, acrescente os ovos e adicione o 
trigo aos poucos, para dar liga. Tempere a gosto. 
O ponto é o mesmo de almôndega. 
Enrole os bolinhos e frite.



Sabão Caseiro

Ingredientes
500 g de soda cáustica 
3 litros de gordura morna
2 litros de água gelada
2 litros de álcool

Modo de Preparo
Em um balde plástico, misture a soda e a água gelada mexendo bem até 
dissolver a soda. 
Em seguida, acrescente a gordura e o álcool mexendo rápido. 
Misture até dar um ponto cremoso.  
Então, coloque em um recipiente de plástico e deixe endurecer para cortar.

Dica
Cuidado ao manusear a soda cáustica. Proteja as mãos com luvas!

Rendimento
32 bolinhos de sabão (em média).



Sabão de pequi

Ingredientes
5 Kg de pequi raspado
½ Kg de soda
½ kg de sebo derretido

Modo de preparo
Coloque o pequi em um recipiente plástico e jogue cuidadosamente 
a soda por cima. 
Em seguida, vire o sebo quente sobre a soda. 
Com um pedaço de pau, bata até começar a ficar pastoso. 
Vire em uma forma forrada com plástico e corte em pedaços.

 

Sabão de abacate

Ingredientes
5 kg de massa de abacate maduro
2 kg de sebo derretido
1/2 kg de soda 
2 litros de água quente

Modo de preparo
Passe a massa de abacate pela peneira fina.
Em uma vasilha, coloque primeiro a soda e a água quente, em seguida 
acrescente o sebo e a massa de abacate.
Bata por cinco minutos, deixe descansar um pouco e volte a bater 
por mais 5 minutos.
Enforme e corte o sabão no tamanho desejado.



Sabão de mamão verde

Ingredientes
5 kg de massa de mamão verde cozido
2 kg de sebo derretido
1/2 kg de soda 
2 litros de água quente
1/2 litro de álcool (opcional)

Modo de preparo
Em uma vasilha dissolva a soda em água quente, junte o sebo derretido 
e o álcool. 
Passe o mamão cozido por uma peneira fina e junte aos demais ingredientes.
Bata a mistura entre 5 e 10 minutos, enforme e corte no tamanho desejado.

Sabão de sebo

Ingredientes
1 litro de água fria
2 litros de sebo derretido
1 kg de soda cáustica 
2 litros de álcool para automóveis 
1 litro de óleo de soja

Modo de preparo
Dissolva a soda em água fria. 
Em seguida, misture o óleo e o álcool. 
Depois, coloque o sebo derretido e mexa até formar uma nata transparente. 
Coloque em vasilhas. 

Dica
Cuidado ao manusear a soda cáustica. Proteja as mãos com luvas!



Xampu contra Piolho

Ingredientes
1 maço de arruda
15 folhas de boldo
1 punhado de folhas de melão de São Caetano
1 sabão de côco
1 litro de água fervendo

Modo de preparo
Ferva todas as ervas. 
Depois de fervidas, coe, deixando só o caldo. 
Ponha o caldo para ferver novamente, junto com o sabão de côco ralado. 
Depois de derretido o sabão, o xampu estará pronto. 

Como usar
Molhe o cabelo e coloque o xampu friccionando bem. 
Deixe por uma hora e enxágue com água corrente. 
Use o xampu por oito dias consecutivos; 
passe o pente fino todos os dias, para retirar piolhos e lêndeas.



Xarope Contra Gripe

Ingredientes
1 maço de erva-cidreira
1 maço de poejo
1 maço de folhas de andu
1 maço de hortelãzinha
1 maço de alfavacas
20 folhas de hortelã-pimenta
6 limões (cortados em quatro pedaços)
Mel, rapadura ou açúcar 

Modo de Preparo
Lave as ervas e reserve. 
Jogue por cima água fervente e abafe por alguns minutos. 
Coe o chá e misture em calda de açúcar, rapadura ou mel. 
 em um recipiente com tampa.

Como usar
Tomar uma colher de sopa – três vezes ao dia.

Chá de macilica para dor de barriga e febre

Ingredientes
4 colheres cheias de macilica colhida na hora
1 copo de água filtrada ou fervida

Modo de preparo
Lave as folhas de macilica cuidadosamente, para eliminar qualquer tipo de 
resíduo. Em seguida, macere as folhas e coloque na água filtrada. 

Como usar
Divida o chá em três partes e tome de manhã, na hora do almoço e à tarde. 
Para dor de barriga, pode-se acrescentar 1 pitada de bicarbonato. 



Repelente contra mosquito da Dengue e Muriçoca

Ingredientes
500ml de álcool
1  colher de sopa de cravo da Índia
100ml de óleo mineral

Modo de preparo
Junte todos os ingredientes em uma garrafa plástica e deixe descansar 
por vinte e quatro horas, depois é só passar nas partes do corpo que 
ficam aparentes.

Xarope de hortelãzinho

Ingredientes
1 maço de hortelãzinho  (em quantidade que encha duas mãos)
1/2 xícara de rapadura raspada ou de açúcar.
Modo de preparo
Em uma panela junte a rapadura e a hortelãzinho. 
Leve ao fogo misturando bem. 
Deixe formar uma calda média. 
Deixe esfriar e ofereça três colheres do xarope ao dia. 



Xarope de beterraba 

Ingredientes
2 beterrabas médias cozidas
1/4 de rapadura raspada
1 recipiente com tampa, que seja vedável 

Modo de preparo
Cozinhe as beterrabas, até que fiquem macias. 
Corte rodelas da beterraba ainda quente e vá montando camadas de 
beterraba ainda quente e raspas de rapadura iniciando e terminando as 
camadas com a rapadura. 
Quando terminarem as rodelas de rapadura, vede o recipiente e guarde 
na geladeira até o dia seguinte. 
Uma calda se formará dentro do recipiente. 

Como usar
O xarope deve ser tomado três vezes ao dia, 1 colher por vez. 
Os pedaços de rapadura também poderão ser comidos e são medicinais 
assim como o xarope.

Bom para
Tratar problemas pulmonares, como bronquite. 

Xarope de umbigo de Banana

Ingredientes
2 umbigos de banana
Raspas de uma rapadura inteira

Modo de preparo
Higienize os umbigos de banana e corte-os como se corta couve para 
refogar. Em um tabuleiro, comece fazendo uma camada de umbigo de 
banana, em seguida uma de raspas de rapadura e alterne até que os 
ingredientes se acabem. 
Cubra com um pano branco e leve à geladeira ou a um local fresco e 
deixe descansar de um dia para o outro. 
Um xarope escuro se formará. 
Coe e guarde o xarope em um vidro bem tampado. 
O restante do umbigo pode ser descartado.

Como usar
Deve-se tomar três colheres de sopa ao dia.

Bom para
Tratar problemas pulmonares.



Biofertilizante de Esterco de Vaca e Galinha 

Ingredientes
10 litros de esterco de vaca curtido
20 litros de água
250 g de açúcar
250 g de esterco de galinha

Modo de preparo
Misture todos os ingredientes e deixe descansar por cinco dias. 
Para pulverizar as plantas, coloque um litro de biofertilizante para cada 
10 litros de água. 

Como usar
Aplicar nas plantas quinzenalmente.



Inseticida de Mamona 

Ingredientes
4 folhas médias de mamona 
1 litro de água 

Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador e coe. 
Está pronto o inseticida! 

Bom para 
Combater pulgões. 
É usado também no combate de carrapatos e formigas. 

Como usar
Pulverizar hortaliças no combate de pulgões. 
Para combater as formigas: coloque a solução diretamente no 
formigueiro e tampe-o. 
Para combater carrapatos, o inseticida deve ser passado nos cães. 
Deixe por alguns minutos e depois lave o animal

Inseticida de Piteira

Ingredientes
1 litro de água
1 folha de piteira (1 folha para cada litro de água)

Modo de preparo
As folhas devem ser picadas e colocadas em um recipiente, juntamente 
com a água. 
Deixe a mistura descansar por três dias. 
Após esse período, o inseticida é coado e colocado em litros descartáveis. 

Como usar
Para pulverizar as plantas, é usado um litro de inseticida para cada 10 
litros de água. 
Para combater as formigas, o inseticida deve ser colocado diretamente 
no formigueiro; depois, tampe-o.

Bom para 
Combater insetos, especialmente formigas. 

Dica
Usar luvas para não “pinicar” as mãos. 



Água de Sabão para Controle de Pragas

Ingredientes
1 colher de sopa de sabão de côco
5 litros de água

Modo de preparo
Rale o equivalente a uma colher de sopa de sabão de côco. Misture o 
sabão em 5 litros de água e dissolva. Misture bem e depois pulverize as 
folhas. 

Bom para
Controlar pulgão, tripé, mosca branca e ácaro. 

Receita do livro Soluções Sustentáveis – Permacultura na Agricultura Familiar

Calda Bordalesa

Ingredientes
1 colher de sopa de sulfato de cobre
4 colheres de sopa de cal
2 ½ litros de água

Modo de preparo
Misture bem os ingredientes e a calda está pronta.

Como usar
Aplique diretamente nas folhas.

Bom para
Proteger as plantas de doenças provocadas por fungos. 



 Biofertilizante de urina de vaca 

Ingredientes
1 litro de urina de vaca
10 litros de água

Modo de preparo
Deixe a urina descansar por 12 horas, para perder a acidez. 
Depois, misture com a água.

Como usar
Aplique no solo antes do plantio ou fertilize a raiz das plantas.
Para aplicar nas folhas, é preciso dobrar a água da receita - usar 20 litros. 

Bom para  
Fertilizar canteiros de hortaliças e covas para plantio. 
Fertiliza todo tipo de planta. 
Especialmente bom para quiabeiro e abobreira. 

Pesticida de Pimenta-Malagueta 

Ingredientes
1 xícara de pimenta-malagueta
2 litros de água
Sabão em pó ou sabão em barra

Modo de preparo
Pique uma xícara de pimenta-malagueta. 
Cuidado para não esfregar as mãos nos olhos!
Deixe de molho nos 2 litros de água por 2 ou 3 dias ou ferva por 15 minutos. 
Acrescente sabão em pó ou lascas de sabão. Misture e filtre o líquido 
usando um pedaço de pano ou tecido de saco. 

Como usar
Aplique na hora do poente, ou logo depois, para causar o mínimo dano 
possível aos predadores úteis. Use um pulverizador ou regador, ou 
mergulhe um galho cheio de folhas na solução e salpique as plantas. 
Durante a estação seca, aplique uma vez por semana. 
Durante a estação das chuvas, aplique três vezes por semana. 

Bom para 
Combater lagartas, pulgões e formigas.  



Aproveitamento de águas cinzas

O aproveitamento de águas cinzas consiste em direcionar a água do tanque 
para o pé de alguma planta que necessite de muita água como bananeiras, 
pés de chuchu, maracujá, etc. 

A água que é descartada da lavagem de vasilhas e roupas pode ser 
aproveitada contribuindo para uma melhor produção da planta que não 
gosta de sabão em suas folhas, mas que o utiliza como adubo se ele está 
próximo às suas raízes.

Buraco de lixo

O buraco de lixo é uma tecnologia simples que permite eliminar o lixo que 
não se pode reutilizar e cortar as queimadas do quintal.
Consiste em cavar um buraco onde o material não utilizado da casa será 
descartado. Dessa forma o quintal fica livre de lixo e a prática de queimar 
o lixo pode ser abandonada.



Biofertilizante e b iorepelente

Feito a partir de plantas amargas o biofertilizante serve para repelir insetos 
indesejados e contribui para que as plantas cresçam fortes e saudáveis. Ele 
pode ser feito de muitas maneiras, mas a mais utilizada no Projeto Ação é:

Ingredientes
3 litros de esterco ( se for fresco melhor)
7 litros de água
½ litro de garapa
½ litro de soro de leite
300 g de cinza
Folhas amargas picadas
Restos de verdura e frutas picados (é melhor se tudo for cortado 
bem pequeno)

Modo de preparo
Junte tudo em um recipiente (de preferência plástico) e deixe fermentar  
por pelo menos uma semana.

Como usar
Para utilizar como biorepelente, pulverize nas folhas  uma solução de 100 ml 
para cada 2 litros d’água.
Para utilizar como biofertilizante, dilua uma parte da mistura para três de 
água e aplique diretamente nos pés das plantas. 

Círculo de Bananeiras

O círculo de bananeiras é mais um jeito de se aproveitar a água que é 
descartada com a lavagem de vasilhas e roupas.

Para construí-lo deve-se cavar um buraco de mais ou menos um metro de 
largura e a mesma medida de profundidade.  A água do tanque deve ser 
direcionada para esse buraco que terá ao seu redor de três a cinco mudas 
de bananeira. Podem ser mudas de espécies diferentes de banana. 
Para não causar mau cheiro ou atrair moscas deve-se encher o buraco 
com folhas, bagaços, entre outros tipos de matéria orgânica. 
De tempos em tempos, essa matéria orgânica pode ser trocada e a que 
for retirada deve ser incorporada ao monte de composto.
 



Como construir

Para construir esse tipo de canteiro  primeiro é necessário marcar o chão 
formando uma letra “C” Gigante. (Para o desenho ficar perfeito  pode 
ser usado um compasso de fabricação caseira que é feito amarrando um 
pedaço de barbante em dois pedaços de pau. 

Um deles é fincado no chão onde deverá ser o meio do canteiro enquanto 
o outro desenha uma circunferência ao redor da madeira que está fincada 
no chão.) 

Com esse desenho riscado o canteiro vai sendo levantado com terra e com 
adubo orgânico. Para terminar, é só cercar o canteiro com pedras, tijolos, 
madeiras, bambus ou garrafas PET cheias de água.

Depois de pronto, o plantio pode ser feito normalmente. Esse canteiro 
garante que as plantas tenham mais espaço e por isso precisem competir 
menos entre si para crescer.

Canteiro  Mandala

A horta mandala é uma técnica utilizada principalmente para a economia 
de água e de energia física. O formato arredondado faz com que a água 
não se espalhe com facilidade e se concentre no próprio canteiro. Além 
disso, o fato de o canteiro ser cercado faz com que a  água não escorra 
para fora, mantendo o canteiro úmido por mais tempo. 

O canteiro mandala pode ser molhado apenas uma vez no dia, enquanto 
que os tradicionais precisam ser molhados duas vezes.

Por ser cercado, o canteiro mandala não precisa ser refeito todos os anos, 
como nas hortas tradicionais. Com garrafas ou tijolos  em volta, a terra 
não se espalha e o canteiro continua bonito o ano inteiro. 

Além disso, o canteiro mandala, por ser redondo, não obriga o agricultor a 
ficar andando em sua volta na hora de molhar. A pessoa pode se posicionar 
no centro do canteiro e apenas girar o corpo para um lado e outro 
enquanto molha.

Nas comunidades atendidas pelo Projeto Ação os canteiros mandala são 
usados também como  ornamentação da casa.



Composto orgânico 

O composto orgânico é uma opção para aproveitamento de restos da 
horta e da cozinha, como folhas, cascas, entre outros materiais que não 
tenham sal ou gordura. 

Como fazer

Para se produzir o adubo orgânico é necessário juntar matéria orgânica 
úmida, com matéria orgânica seca para se alcançar o equilíbrio perfeito. A 
matéria orgânica seca utilizada pode ser  serragem, palhas ou folhas secas. 

Em um local bastante ensolarado, coloque camadas alternadas de matéria 
orgânica seca e matéria orgânica úmida e esterco (de vaca, cavalo e/ou 
galinha). Uma vez por semana, misture com a enxada.

^Canteiro ziguezague

O canteiro ziguezague é construído aproveitando o espaço que se tem. Sua 
trajetória é cheia de curvas em vai e vem.  Com a experiência descobrimos 
que ele é melhor para o plantio de alho e de alface. 

O alho se desenvolve muito bem nesse tipo de canteiro e o alface também 
pelo fato de esse tipo de planta gostar mais de cantos e esse canteiro 
oferece vários cantos por causa de suas curvas.



Horta suspensa ou Horta vertical

A horta suspensa é ideal  para casas com pouco espaço ou para ter 
verduras e temperos sempre à mão. Também é uma ótima opção de 
ornamentação de muros e cercas.

Como fazer
Para construir uma horta suspensa são necessárias garrafas pet ou outro 
tipo de garrafa. 
Comece fazendo um corte na garrafa deitada. Uma boa medida é iniciar 
o corte quatro dedos depois da base da garrafa e terminar quatro dedos 
antes da base do bico. 
Para fixar, faça dois furos perto do bico e mais dois próximo à base da 
garrafa. Passe por esses furos os arames tomando o cuidado de fazer 
saliências (podem ser pedrinhas, pedacinhos de madeira, arruelas, etc.) na 
parte de baixo, para que a garrafa não escorregue. 
Faça furos também no local onde será o fundo do vaso para que a planta 
não fique encharcada.

Depois que a primeira garrafa estiver presa no fio, outras podem ser 
colocadas abaixo dela. Coloque a terra, plante a muda e prenda no muro 
ou em uma parede que desejar.  Após algum tempo e cuidados, o dono da 
casa terá uma linda horta suspensa com verduras fresquinhas. 

Espiral de ervas 

O espiral de ervas é construído para que plantas que necessitam de 
muita água possam conviver em um mesmo canteiro com as que não têm 
a mesma necessidade.

Como fazer
Utilizando madeiras, pedras ou tijolos pode-se construir esse canteiro que 
tem uma bela aparência e contribui com a estética da casa e da horta.

Risque uma espiral no chão e monte o material da construção de forma 
que o meio seja alto e, conforme a espiral vá se direcionando para fora a 
construção fique cada vez mais baixa. 

Depois que o canteiro está construído, encha com terra e adubo orgânico 
e plante na parte mais alta as plantas que gostam de pouca água e na 
parte mais baixa as plantas que tem maior necessidade de água. 

Dessa forma, a água cai na parte de cima do canteiro e escorre para a 
de baixo, oferecendo a cada tipo de planta a quantidade ideal de umidade.



Pintura com T inta de terra

A pintura com tinta de terra além de embelezar casas e outras construções, 
contribui para que as pessoas voltem seu olhar para os vários tipos de beleza 
existentes no cerrado.

Além de direcionar o olhar da comunidade para as diferentes tonalidades de 
terra,  essa atividade leva os moradores a perceberem também as paisagens e 
belezas naturais que os cercam.

Como fazer
Para fabricar a tinta de terra basta juntar terra peneirada, água e cola branca.

Uma receita a ser  utilizada para a pintura de casas: misture 7 kg de terra 
diluída em 12 litros de água.  Separadamente prepare uma mistura de 3 kg 
de cola branca em 1 litro de água. Junte as duas misturas e mexa até ficar 
homogêneo. 

A tinta de terra requer uma boa observação de quem vai utilizá-la, uma vez 
que cada tipo de terra exige uma quantidade um pouco maior ou menor de cola, 
de água ou de terra. As terras arenosas, por exemplo, precisam de mais cola, 
enquanto que a terra tipo toá precisa de menos cola e um pouco mais de água.

Além das paredes de casa a tinta de terra pode ser utilizada em papel, tecido, 
telas, garrafas. Nas comunidades participantes do Projeto Ação, a tinta de 
terra é muito utilizada para pintar paisagens locais. 

Laguinho

O Laguinho no quintal é construído para contribuir com a estética da 
casa e refrescar o ambiente, que poderá se beneficiar da evaporação 
e da umidade. Além disso, o laguinho atrairá insetos benéficos, anfíbios e 
pássaros que ajudarão a afastar as pragas. A captação de água de chuva 
também pode ser uma utilidade dos laguinhos.

Como fazer
É necessário que se cave no chão um buraco com partes desiguais. Um lado 
vai ser mais fundo, outro mais raso, outro mais estreito... Essa variação de 
profundidade e largura irá oferecer aos peixes abrigo e opção de água 
mais fria ou mais quente.

Depois de furado o buraco, o fundo deve ser coberto com areia para 
não furar a lona. Após a cobertura com areia, a lona de silo deve ser 
acomodada, acompanhando todas as oscilações do terreno e sobrando 
para as bordas.

O que sobrar de plástico nas bordas deve ser coberto com terra para dar 
firmeza e fixação. Em seguida, o laguinho pode receber cuidadosamente a 
ornamentação com pedras e plantas.

Encha de água e coloque peixes/ alevinos. Podem ser colocadas plantas 
aquáticas também. Se for do interesse do dono da casa uma bombinha 
d’agua  pode ser colocada. Assim o laguinho ficará mais bonito.
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Espiral de ervas 

O espiral de ervas é construído para que plantas que necessitam de 
muita água possam conviver em um mesmo canteiro com as que não têm 
a mesma necessidade.

Como fazer
Utilizando madeiras, pedras ou tijolos pode-se construir esse canteiro que 
tem uma bela aparência e contribui com a estética da casa e da horta.

Risque uma espiral no chão e monte o material da construção de forma 
que o meio seja alto e, conforme a espiral vá se direcionando para fora a 
construção fique cada vez mais baixa. 

Depois que o canteiro está construído, encha com terra e adubo orgânico 
e plante na parte mais alta as plantas que gostam de pouca água e na 
parte mais baixa as plantas que tem maior necessidade de água. 

Dessa forma, a água cai na parte de cima do canteiro e escorre para a 
de baixo, oferecendo a cada tipo de planta a quantidade ideal de umidade.
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