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As feiras livres representam

uma tradição presente em

pequenas e grandes

cidades, mostrando que este

costume não se perdeu com

o tempo. A cada dia, os

consumidores optam pelas

feiras por tratarem de

alimentos orgânicos e

frescos, e por ser uma

alternativa economicamente

viável. A feira de Guriri, um

dos principais símbolos do

balneário, comercializa os

mais variados produtos e

alimentos. Além de promover

a valorização do comércio e

da economia para o

município.
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Colorau  ou pó de urucum - É o pó extraido da trituração
das sementes de urucuzeiro Bixa orellana L. originário da
América tropical, pertencente à família Bixaceae. As
substâncias que formam este pigmento vermelho são:
clorofila, carotenoides com destaque para a bixina
(responsável pela coloração vermelha) que é excelente
para a proteção da retina e função de reagir a radicais
livres, prevenindo cânceres, problemas cardiovasculares e
até o envelhecimento (DEMEZUK; RIBANI, 2015). 
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O abacaxi, símbolo de regiões tropicais é uma fruta muito
consumida e utilizada na confecção de doces, sorvetes e
bolos e etc. O abacaxizeiro Ananas comosus é membro da
família Bromeliaceae, nativo americano, rico em sais
minerais e vitaminas A, B1, B2 e C. Além disso, existem várias
espécies ornamentais pertecentes a essa família que são
também utilizadas como matéria-prima em tecidos, fibras,
linha e rede de pesca, e outros objetos similares (CRESTANI
et al., 2010)

03



04

Fonte -  Autor, 2020

Manihot esculenta vulgamente conhecida como mandioca,
macaxeira, ou aipim está entre os alimentos mais consumidos
no mundo por possuir importante fonte de carboidrato, o
amido. Apresentando grande capacidade adaptava, mesmo
em condições desfavoráveis de solo e clima,  representando
papel importante na geração de emprego. É a terceira maior
fonte de alimento nas regiões tropicais, após o arroz e o
milho (FAOSTAT, 2019).
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Allium schoenoprasum L. conhecida como Cebolinha verde é
originada da Europa umas das principais hortaliças cultivada
pelo homem, sendo bastante utilizada como tempero e na
culinária (KATIS et al., 2012). Além disso, são muitos as
qualidades terapêuticas atribuidadas a esta planta,
especialmente para melhorar o funcionamento dos orgãos
internos, bom funcionamento do metabolismo, para prevenção
de desordens cardiovascular e melhorar a visão.
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A Tilápia Oreochromis niloticus é a espécie mais cultivada no
Brasil. Durante o ano de 2017 à 2018 foram produzidas
400.280 toneladas, o que representa 55,4% da produção
brasileira de peixes de cultivo (IPEA, 2019). A sua expansão
de mercado é devido à boa aceitação por causa do sabor,
valor nutritivo e preços baixos. Essa espécie se destaca ainda
por possuir grande capacidade de adaptação em cativeiro,
resistência a doenças, desenvolvimento rápido e não requerer
muita energia.
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O chuchu (Sechium edule) é um dos vegetais mais  utilizados
na composição  das saladas, refogados, recheios de tortas,
sopas, e cremes. É um alimento nutritivo, rico de diversas
vitaminas (A, B e C), sais minerais e excelente qualidade em
fibras. Sendo indicado no controle de hipertensão, problemas
renais, urinários e para pessoas que estão em dieta ou que
precisam de um alimento de fácil digestão (EMBRAPA,2017)
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Curcuma longa L. conhecido como açafrão, é uma planta
originada da Ásia, introduzida na década de 80 no Brasil. É
Utilizada há 6.000 anos pela medicina tradicional na Índia,
sendo prescrita na prevenção e controle de desordens físicas
que incluem: resfriado, sinusite, infecções bacterianas,
alterações hepáticas, diabetes, feridas, reumatismo, anorexia.
Suas raízes/rizomas são empregados como corante
alimentício, tempero ou condimento alimentar (WANG et al.,
2014). 
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O mamão (Carica papaya L.) é uma das principais fruteiras das
regiões tropicais  do mundo, sendo seu fruto bastante consumido.
Destaca-se por seu elevado valor nutricional, sendo rico em
açúcares e compostos bioativos, como os carotenoides e a
vitamina C, e apresenta sabor e aroma agradáveis pela presença
de compostos voláteis. O Brasil se destaca como o segundo maior
produtor de mamão , sendo o Espírito Santo apontado como um
dos estados com maior produção do país (EMBRAPA, 2013).
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A cebola  Allium cepa L. está entre as plantas de maior importância
econômica no mundo. De origem asiática  é uma planta  muito
valorizada pelo seu sabor e aroma, ampla distribuição e consumo,
que faz parte da alimentação da maior parte da população 
 humana.  Sua  utilização  é  vantajosa, pois  possui vários  nutrientes
importantes para a alimentação e princípios ativos com
características de agentes antioxidante, anti-asmático, anti-
hiperglicêmico  e  anti-hipertensivo (SAJID  et  al.,  2014).



A abóbora Cucurbita moschata é uma planta americana de
regiões tropicais, explorada desde a antiguidade pelos povos
indigenas. Com a descoberta das Américas , tornou-se
cosmopolitas se expandindo por todo o globo, tornando-se base da
alimentação humana No Brasil, C. moschata possui uma ampla
diversidade genética, variando cores, texturas, formas, tamanho e
sabores. Além disso, é comum no uso de preparo de doces, pratos
salgados, ensopados, cozidos e etc, no qual é fonte de minerais,
fibras, vitaminas, nutrientes e antioxidantes (ARUAH et al., 2012).
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A Banana é um fruto da espécie Musa spp uma das mais
cultivadas e consumidos no mundo.  O Brasil é um dos maiores
produtores mundial, cultivando mais de 200 tipos de banana, que
variam em relação ao porte e ao uso. A fruta rica em energia,
apresentando baixo teor de gordura e alto de carboidratos, além
de vitaminas A, B1, B2, B6 e C,  minerais como potássio, e fonte de
fibras solúveis. Também é fácil de digerir podendo ser indicada
como um dos primeiros alimentos para bebês e considerado um
alimento para o bom humor (FAOSTAT, 2014).
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O queijo artesanal ou requeijão é um concentrado lácteo
constituído de proteínas, lipídios, carboidratos, sais minerais como
cálcio, fósforo e vitaminas, A e B. É um dos alimentos mais nutritivos
para a alimentação,  amplamente utilizado na culinária, no preparo
de pratos quentes e sanduíches por conta de suas propriedades de
fatiamento e facilidade de derretimento (COELHO et al., 2012).
Além disso, o queijo é fonte de renda e sustentação para a
agricultura familiar e pequenos comerciantes, gerando emprego e
movimentando a economia de pequenos municípios.
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