
 

  

EXEMPLOS DE CONSOCIAÇÕES DE CULTURAS 
 

Plantas 
Consociações favoráveis 

(plantas companheiras) 

Consociações desfavoráveis 
(plantas antagónicas) 

Abóbora Acelga, alface, chicória, feijão-de-vagem, milho Batata, legumes tuberosos 

Acelga Bróculos, cenoura, couve, feijão Rabanete 

Aipo 
(Apium graveolens) 

Alface, alho-francês, cebolinho, couves, feijão, 
tomate 

Batata, milho 

Alface Aipo, cebola, cebolinho, cenoura, couve, feijão, 
morango, pepino, rabanete, tomate 

Salsa, Girassol 

Alho 
(Allium sativum) 

Alface, beterraba, cravo túnico, couve, morango, 
tomate 

Ervilha, feijão 

Alho-francês Alface, cebola, cenoura, couve, morango, tomate Beterraba, ervilha, feijão 

Batata Alho, espinafre, fava, feijão, urtiga Aipo, beringela, beterraba, couve, ervilha, 
milho, pepino, tomate 

Beringela  Alface, estragão, feijão, pimento, malmequeres, 
mentas 

Batata, cebola, mostarda 

Beterraba Alface, alho, bróculos, cebola, couve, feijão rateiro, 
rábano, morango, pepino 

Feijão trepador, alho-francês, batata, 
milho 

Brócolos Agrião, aipo, alecrim, alface, aneto, batata, 
beterraba, camomila, capuchinhas, ervilha, pepino, 
salsa, sálvia, tomate  

Rabanete, feijão de trepar, morango, 
tomate 

Canónigos  Alface  

Cebola 
(Allium cepa) 

Alface, beterraba, camomila, cenoura, morango, 
pepino, segurelha, tomate 

Beringela, couves, ervilhas, feijões 

Cenoura Acelga, aipo, alecrim, alface, alho-francês, cebola, 
cebolinho, ervilha, rábano, rabanete, salvia, tomate 

Aneto 

Couve Acelga, aipo, alecrim, alface, alho-francês, batata, 
beterraba, ervilha, espinafre, feijão rasteiro, 
menta, rábano, rabanete, salvia, tomate, tomilho 

Cebola, morango 

Couve-flor aipo Morango, tomate 

Espargo Aneto, coentro, manjericão, malmequeres, tomate, 
salsa 

Cebola, alho, batata 

Ervilha Alface, cenoura, couve, milho, nabo, pepino, 
rabanete, rábano 

Alho, alho-francês, batata, cebola, feijão, 
tomate 

Espinafre Alface, batata, beterraba, couve, feijão, morango, 
nabo, rábano, rabanete, tomate 

 

Feijão Acelga, aipo, alecrim, alface, batata, beterraba, 
cenoura, couve, espinafre, milho, morango, nabo, 
pepino, rábano, rabanete, segurelha, tomate 

Alho, alho-francês, cebola, ervilha 

Feijão-verde Batata, milho, rabanete Alho, beterraba, cebola 



 

  

Malagueta  
(Capsicum 
frutensens) 

Beringelas,   

Milho 
(Zea Mays) 

Abóbora, alface, ervilha, feijão, pepino, tomate Aipo, batata, beterraba, tomate 

Morango 
(Fragaria vesca) 

Alface, alho, alho-francês, beterraba, borragem, 
cebola, couve, espinafre, feijão, rábano, rabanete 

 

Nabo Acelga, alecrim, alface, ervilha, espinafre, feijão, 
hortelã 

Batata, mostarda, tomate 

Pepino Aipo, alface, beterraba, cebola, ervilha, feijão, 
milho 

Batata, rábano, rabanete 

Pimento Cenoura, cebola, salva, tomate Rábano 

Rabanete Alface, cenoura, couve, ervilha, espinafre, feijão, 
morango, pepino 

Acelga, bróculos, pepino 

Tomate Aipo, alface, alho, alho-francês, cebola, cenoura, 
couve-flor, cravos túnicos, espargos, espinafre, 
feijão, manjericão, milho 

Batata, couve, ervilha, pepino, funcho 

 
 
fontes: “Manual de Agricultura Biológica” da Agrobio de 2002; “As cenouras amam tomates” de Louise Riotte de 1999; website do Cantinho 
das aromáticas, entre outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


