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Este material se destina a todos que atuam na produção orgânica, em especial às 

famílias agricultoras e extensionistas rurais.  

A biodiversidade é um dos princípios básicos para os cultivos sustentáveis. Não 

podemos pensar em sistemas orgânicos de produção sem que tenhamos a premissa da 

manutenção de uma diversidade vegetal nesses sistemas.  

 Essa diversidade compreende um mosaico de opções, pois quando pensamos no 

agroecossistema, essas plantas têm diversas funções ecológicas e não somente alimentícias. 

 Em sistemas orgânicos de produção, utilizamos o princípio da diversidade das plantas, 

considerando o potencial das plantas companheiras, antagonistas, repelentes e atrativas para 

melhorar a qualidade dos nossos cultivos. 

 

Plantas Companheiras e Plantas Antagonistas 

Essas plantas pressupõem associações vegetais favoráveis ou desfavoráveis, conforme 

sua disposição no sistema.  Segundo Fornari (2002), essas associações podem se dar por 

diversos motivos, como: (i) plantas que requeiram muita luz podem ser companheiras de 

outras que necessitem sombra parcial; (ii) plantas de sistema radicular profundo trazem  à 

superfície nutrientes que podem ser aproveitados por plantas de raízes superficiais, ou mesmo 

que rompam camadas compactadas do solo, beneficiando assim plantas com raízes mais 

delicadas; (iii) plantas que fixam no solo nutrientes, ou que os solubilizam, beneficiam as 

demais culturas. Algumas plantas e suas interações podem ser observadas no Quadro 01. 
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Quadro 01 – Interações de plantas companheiras e antagonistas   

                                                                                                                                   (continua) 

Culturas  Companheiras Antagonistas 

Abobora (Cucurbita spp.) 
Acelga¹, amendoim¹, chicória¹,  milho¹, 
vagem¹ 

Batata  

Alface (Lactuca sativa) 
Abobrinha, alho-porro, beterraba, 
cenoura, morango, pepino, rabanete, 
rúcula  

Girassol, salsa 

Alho-porro (Allium ampeloprasum) Cenoura¹, tomate¹, alho², cebola² - 

Aspargo (Asparagus officinalis) 
Tomate¹, salsa¹, manjericão¹, 
margarida² 

Cebola, alho, gladíolos 

Batata (Solanum tuberosum) 

Couve¹, ervilha¹, favas¹, feijão¹, milho¹, 
nabo¹, repolho¹, alho², berinjela², 
cravo-de-defunto², creem², urtiga², 
caruru³ 

Abóbora, pepino, girassol, 
tomate 

Berinjela (Solanum melongena) Feijão¹, vagem¹ - 

Beterraba (Beta vulgaris) Alface¹, couve¹, nabo¹, cebola² Vagem 

Cebola (Allium cepa) 
Beterraba¹, camomila¹, couve¹, 
morango¹, tomate¹, alface², caruru³ 

Ervilha, feijão 

Cebolinha ( Allium fistulosum) Cenoura¹ Ervilha, feijão 

Cenoura (Daucus carota) 
Alface¹, ervilha¹, feijão, manjerona¹, 
rabanete¹, tomate¹, alecrim¹, alho-
porro, cebola¹, cebolinha, sálvia 

Endro 

Couve  (Brassica oleracea) 

Batata¹, beterraba¹, camomila¹, 
cebola¹, endro¹, hortelã¹, salsão¹, 
alecrim², artemísia², losna², menta², 
tomilho², sálvia² 

Tomate, vagem 

Couve-chinesa (Brassica rapa subsp. 
chinensis) 

Vagem¹ - 

Couve-flor (Brassica oleracea var. 
botrytis) 

Salsão² - 

Ervilha (Pisum sativum) 
Abóbora¹, cenoura¹, feijão¹, nabo¹, 
milho¹, pepino¹, rabanete¹ 

Alho, cebola, batata 

Espinafre (Spinacia oleracea) 
Morango¹, feijão¹, beterraba¹, couve-
flor¹ 

- 

Feijão (Phaseolus vulgaris) 
Batata¹, cenoura¹, couve¹, couve-flor¹, 
ervas aromáticas¹, milho, pepino¹, 
petúnia¹, repolho¹, alecrim², nabo² 

Alho, alho-porro, cebola, 
funcho, salsão 

Milho (Zea mays) 

Abóbora¹, batata¹, ervilha¹, feijão¹, 
feijão-de-porco¹, melancia¹, melão¹, 
moranga¹, mostarda¹, nabo¹, 
rabanete¹, rúcula¹, pepino¹, trigo¹, 
girassol², beldroega³, caruru³ 

Gladíolos 

Morango (Fragaria × ananassa) 
Alface¹, espinafre¹, feijão branco¹, 
tomate¹ 

Repolho, funcho, couve 

Mostarda (Sinapis alba) Milho¹ - 

Nabo (Brassica rapa subsp. rapa) Ervilha¹, milho¹, alecrim², hortelã² Tomate 

Pepino (Cucumis sativus) 
Alface¹, feijão, girassol¹, milho¹, 
ervilha¹,  

Batata, ervas aromáticas, 
sálvia 

 



 

Quadro 01 – Interações de plantas companheiras e antagonistas 

                                                                                                                                  (conclusão) 

Culturas  Companheiras Antagonistas 

Rabanete (Raphanus sativus) 
Agrião, ervilha, cenoura, chicória, 
espinafre, milho, pepino, vagem¹, 
alface² 

Acelga 

Repolho (Brassica oleracea var. 
capitata), brócolis (Brassica oleracea 
var. italica) 

Alface, batata, beterraba, ervas 
aromáticas, salsão¹, cebola²,  
cebolinha², hortelã² 

Morango, manjerona, 
tomate, vagem 

Rúcula (Eruca sativa) Alface¹, chicória¹, milho¹, vagem¹  Salsa 

Salsa (Petroselinum crispum) Tomate¹, aspargo¹ Alface, rúcula 

Tomate (Solanum lycopersicum) 

Calêndula¹, cebola¹, cebolinha¹, 
cenoura¹, erva-cidreira¹, salsa¹, cravo-
de-defunto², manjericão², margarida², 
menta², urtiga² 

Batata, funcho, feijão, 
pepino, repolho 

Vagem  (Phaseolus vulgaris var. 
vulgaris) 

Abóbora¹, acelga¹, chicória¹, milho¹, 
rucula¹, rabanete² 

Beterraba, cebola, girassol 

 
Fonte: Adaptado de EMATER/RS (2011) e Fornari (2002). 
Legenda:¹ favorece crescimento e acentua sabor, ² repele pragas, ³ ajuda a recompor o solo. 

 

Plantas Repelentes e Plantas Atrativas 

 

As plantas repelentes e atrativas seguem o principio da interação vegetal; são plantas 

que liberam substâncias especificas, atraindo ou repelindo insetos e doenças que possam 

atacar os cultivos. Neste sentido, existem muitas plantas que podem ser utilizadas, desde 

cultivos de interesse alimentar, plantas medicinais e flores. Nos quadros 02 e 03, podemos 

ver algumas destas plantas. 

 

Quadro 02 – Plantas repelentes.  
 

Plantas Informações 

Batata-doce (Ipomoea batatas) Repele formigas cortadeiras 

Cenoura (Daucus carota) Repele formigas cortadeiras 

Citronela (Cymbopogon nardus) O óleo essencial presente nas folhas é responsável 
por repelir mosquitos, borrachudos, traças e formigas. 

Crotalária (Crotalaria spp. )   Repelente do Trips (Frankliniella spp), que transmite 
diversas doenças.  

Hortelã (Mentha spicata) Repele formigas cortadeiras 

Mamona (Ricinus communisI) Repele formigas cortadeiras 

Menta (Mentha sp. ) Devido aos seus óleos essenciais,  tem a capacidade 
de repelir diversos insetos 

Salsa (Petroselinum crispum) Repele formigas cortadeiras 

Tagetes (Tagetes sp.) Planta com ação repelente de insetos, excelente para 
uso em bordadura. 

 
Fonte: Adaptado de Planeta Orgânico (2016) e Mello (2016). 

 
 
Fonte: Adaptado de Mello et al(2016) e 



 
Quadro 03 – Plantas atrativas. 
 

Plantas Informações 

Capuchinha  (Tropaeolum majus) Atrai a lagarta da couve, também chamada de 
curuquerê-da-couve (Ascia monuste orseis). 

Crotalária (Crotalaria spp. )   Controle de nematoides que causam problemas em 
cenouras e beterrabas. 

Facélia azul (Phacelia tanacetifolia) Atrai o Aphytis proclia  parasitoide do piolho-de-são-
josé (Quadraspidiotus perniciosus). 

Funcho (Foeniculum vulgare) Atrai aracnídeos que controlam muitos insetos-praga. 
Atrai joaninhas (Família Coccinellidae), que controlam 
pulgões e cochonilhas. 

 
Fonte: Adaptado de Planeta Orgânico (2016), Barbosa (2011) e Altieri (2008). 

 
 
 

Considerações Finais 

 

Os sistemas orgânicos de produção são complexos, assim como as interações 

vegetais neles existentes; por isso, devemos optar por policultivos, buscando a associação do 

entre o maior número de plantas, tendo como horizonte o equilíbrio ecológico e a 

rentabilidade econômica do sistema. 
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