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8.1. Aspectos agronômicos 
aplicados às plantas medicinais. 

 
O cultivo de plantas medicinais nativas do Brasil ainda é muito recente, existindo poucos 

trabalhos relacionados a estas plantas. As mais cultivadas no país ainda são aquelas 

trazidas da Europa, Ásia e África na época dos colonizadores e da imigração, plantas 

essas que tem muita literatura disponível, principalmente no exterior. 

Algumas espécies se adaptaram bem ao nosso clima e solo e hoje são consideradas nativas 

e crescem naturalmente em várias regiões do país. 

As plantas medicinais são fontes indispensáveis na produção de remédios farmacêuticos 

e fitoterápicos, apesar de todo o progresso da química orgânica sintética e biotecnologia. 

A principal fonte de plantas medicinais utilizadas em drogas são as plantas nativas, 

principalmente em países em desenvolvimento, apenas uma pequena parte da matéria 

prima é produto do cultivo. A coleta de plantas medicinais nativas apresenta várias 

desvantagens, por isso o interesse no cultivo destas espécies tem aumentado (Vieira, 

1994). 

Pesquisas fitotécnicas (manejo e cultivo) vêm sendo conduzidas para investigar a 

influência da adubação sobre a biomassa e o rendimento de compostos secundários de 

interesse em plantas com potencial terapêutico. É de fundamental importância que estes 

estudos sejam desenvolvidos de acordo com as condições de clima e solo regionais, uma 

vez que a produção de princípios ativos pelas plantas pode ser afetada por fatores 

ambientais e fisiológicos no cultivo – principais obstáculos ao seu processamento nas 

indústrias de fitomedicamentos e cosméticos (Zoghbi et al., 1998; Zaroni et al., 2004). 

Os resultados têm-se mostrado variáveis em função da espécie cultivada e do tipo de 

adubo empregado, sendo que grande parte dos trabalhos são restritos a comparações entre 

adubos orgânicos, químicos ou a mistura de ambos, sem dispensar maior atenção às fontes 

de adubação orgânica (Silva et al., 2003; Souza et al., 2003). Existem poucas referências 

sobre a adubação química e exigências nutricionais de plantas medicinais no Brasil. 

Os adubos químicos em poucos casos são prejudiciais aos teores de princípios ativos das 

plantas, quando usados dentro dos limites técnicos. O incremento de biomassa pode 
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compensar uma diminuição do teor de fitofármacos, mas depende da análise econômica, 

que deve ser feita em cada situação (Correa Júnior et al., 1991). Apesar dos estudos com 

plantas medicinais estarem em ascensão na área agronômica, poucas espécies são 

cultivadas. Em relação às plantas nativas, a situação é ainda mais acentuada, as pesquisas 

sobre cultivo ainda são incipientes (Vieira, 1994). 

Há necessidade de estudos sobre as espécies medicinais quando submetidas às técnicas 

de produção sem influenciar o valor terapêutico da planta, isso, considerando-se o fato de 

que os princípios ativos podem sofrer alterações conforme as técnicas de cultivo 

(Madueño Box, 1973). A maior parte dos estudos com plantas medicinais relaciona-se à 

identificação dos compostos químicos e a farmacologia, sendo escassos os estudos 

agronômicos nesta área; além disso, o cultivo racional de uma espécie medicinal nativa é 

um processo contínuo, que devem ser direcionados em função das descobertas de 

pesquisas realizadas em áreas afins embora com objetivos distintos (Magalhães, 2000). 

Fatores como fertilidade do solo, fotoperíodo, temperatura, umidade e altitude exercem 

grande influência sobre as plantas medicinais (Corrêa, et al., 1994; Chechetto e Zanata, 

1990-2000). O desenvolvimento vegetal e a produção de óleos essenciais em plantas 

aromáticas são influenciados por vários fatores ambientais, incluindo condições edáficas. 

Neste sentido, os macronutrientes N, P e K atuam influenciando vários eventos 

bioquímicos do metabolismo primário e secundário de plantas (Taiz e Zeiger, 2004). 

Segundo Sangwan et al. (2001), a aplicação de fertilizantes em plantas aromáticas 

normalmente afeta a produção de óleos essenciais e, portanto, há necessidade de se avaliar 

as exigências de cada espécie, bem como, o manejo adequado da adubação. 

Vários trabalhos têm apontado a influência da adubação sobre a biomassa, o rendimento 

de óleos essenciais e de metabólitos secundários de interesse em diferentes espécies 

medicinais. Existem diferenças em função da espécie e dos adubos utilizados, os trabalhos 

são restritos às comparações entre adubos orgânicos, químicos ou a mistura de ambos, 

sem dispensar maior atenção às fontes de adubação orgânica (Blank et al., 2003; Silva et 

al., 2003). De maneira geral, o uso de grandes quantidades de adubo orgânico, em plantas 

medicinais, resulta em maior rendimento de óleo essencial (Corrêa, et al., 1994; Castro e 

Chemale, 1995). 
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No cultivo de plantas medicinais, é preferível utilizar adubos orgânicos em vez de adubos 

minerais, para preservar os princípios ativos. O adubo orgânico é o fertilizante mais 

tradicional na história da agricultura (D’Andréa, 2001). Pode ser constituído por dejetos 

animais, palhadas, resíduos do processamento industrial, materiais fermentados aeróbica 

ou anaerobicamente e mesmo materiais carbonatados de origem fóssil, como as turfas e 

resíduos na compostagem (Paschoal, 1994). A possibilidade de se produzir o adubo no 

próprio local a baixo custo com resultados satisfatórios, tem deixado grande parte dos 

produtores estimulados com os processos orgânicos de produção, além de ser benéfico ao 

processo produtivo, comparando-se aos adubos minerais, melhora o solo com o aumento 

do número de espécies de microrganismos e materiais orgânicos (Pereira Neto, 1996). 

Os resíduos orgânicos liberam os nutrientes para as plantas mais lentamente que os 

adubos químicos, porém essa liberação é realizada constantemente resultando em 

benefícios não só químicos, mas também físicos para o solo, como a melhoria na 

estruturação, aeração, drenagem e retenção de água, diminuem perdas por erosão e 

melhora a capacidade tampão do solo. Possui efeitos sobre as propriedades biológicas do 

solo, favorece o controle biológico devido a maior população microbiana e melhora o 

fornecimento de nutrientes (Ming, 1994; Rajeswara Rao, 2001; Hoffman, 2001; Corrêa 

et al., 1994; Lopes et al., 1975). 

Em geral, os adubos orgânicos apresentam teores de macronutrientes muito menores do 

que os adubos minerais; são empregados, principalmente, como fonte de nitrogênio, além 

de micronutrientes. Haworth e Cleaver (1967) mencionaram que a adubação orgânica 

garante produtividade semelhante ou maior do que a obtida com os adubos minerais. 

Nutricionalmente, o resíduo orgânico serve como fonte de N, P, K e micronutrientes; 

biologicamente, influencia as atividades dos organismos da microfauna e microflora, e 

fisicamente, promove boa estruturação do solo aumentando a agregação, aeração e 

retenção de água, dentre outras (Stevenson, 1982). Shalaby e Khattab (1993) 

demonstraram que doses elevadas da combinação NPK aumentaram o teor de óleo das 

plantas em função do aumento do diâmetro das glândulas de óleo. 

É importante, entretanto, se estudar o efeito da adubação mineral, pois nem sempre os 

adubos orgânicos estão disponíveis e, às vezes, seu custo pode ser elevado como, por 

exemplo, o húmus de minhoca e o esterco de aves. Por outro lado, os aumentos de 

biomassa podem compensar uma redução do teor de fitofármacos, mas dependem da 
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análise econômica, que deve ser feita em cada situação. A vantagem do adubo mineral é 

a rápida resposta das plantas, visto que apresentam desenvolvimento acelerado em razão 

de suas necessidades imediatas serem atendidas. Por outro lado, os fertilizantes minerais 

têm alto custo para o produtor devido ao gasto energético com a produção e transporte 

até a propriedade rural, além de efeitos negativos sobre a vida microbiana do solo, sua 

degradação, salinização, acidificação e desertificação, quando utilizados de forma 

inadequada (Chaboussou, 1980). 

Desta forma, a utilização do adubo orgânico em relação à aplicação de fertilizantes 

químicos é significativa, principalmente pela liberação gradual dos nutrientes medida em 

que são demandados para o crescimento da planta. Se os nutrientes forem imediatamente 

disponibilizados no solo, como ocorre com os fertilizantes químicos, podem ser perdidos 

por volatilização (em especial o nitrogênio), fixação (fósforo) ou lixiviação 

(principalmente o potássio) (Severino et al. 2004). Segundo Noronha (2000), o uso de 

matéria orgânica no solo como fonte de nutrientes para as plantas tem aspectos positivos 

na qualidade do produto colhido, e do solo, uma vez que sua incorporação, em especial 

esterco, tem demonstrado tratar-se de prática viável no incremento da produtividade. 

A quantidade de nitrogênio presente no esterco é o principal responsável pelo crescimento 

vegetativo das plantas e induz o aumento do rendimento total de biomassa e o rendimento 

total de óleo essencial (Rajeswara Rao, 2001). 

Adubação e produção de óleos essenciais 

Aplicações de 200 kg/ha de nitrogênio em cultivo de camomila Chamomila recutita 

resultaram em aumento significativo de produção de biomassa (Costa, 2001), enquanto a 

produção de capítulos e teor de óleo essencial foi superior com 40 kg/ha deste elemento 

(Singh, 1982). Mapeli et al. (2005) avaliando o efeito da aplicação de 60 kg/ha de 

nitrogênio na forma de ureia e sulfato de amônio no teor de óleo essencial da cultivar 

Mandirituba, no entanto, não observaram diferenças em relação ao tratamento sem 

adubação. Maiores rendimentos de óleo essencial de camomila devido ao maior acúmulo 

de biomassa, após a aplicação de fertilizantes, foram encontrados também por Sangwan 

et al. (2001), El-Hamidi et al. (1965), Singh (1982), Letchamo e Marquard (1993) e 

Emengor e Chweya (1992). Corrêa Junior (1998) descobriu que diferentes fontes de 
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adubação química e orgânica não influenciaram a produção de capítulos florais de 

Chamomila recutita e nem o conteúdo de óleo essencial. 

Segundo Singh (2002), ao avaliar o efeito da irrigação e do nitrogênio na qualidade do 

manjericão (Ocimum basilicum), verificou que doses de 200 kg/há de N, resultaram em 

maior rendimento de biomassa e óleo essencial. O manjericão (Ocimum basilicum L.) cv. 

Genovese apresentou maior produção de matéria seca da parte aérea e maior rendimento 

de óleo essencial quando foi utilizado um adubo químico formulado com macro e 

micronutrientes e esterco de galinha (Blank et al., 2003). 

Para o capim-limão (Cymbopogon citratus), a adubação mineral com NPK e esterco 

bovino também resultou em maior rendimento de biomassa seca e teor de óleo essencial, 

quando as folhas foram colhidas às 07:00 horas (Silva et al., 2003). Há evidências de que 

a adubação orgânica favorece a produção de óleo essencial de capim-limão (Soto et al., 

2002). Em experimento com a aplicação de doses crescentes de biofertilizante sobre o 

capim-limão (Cymbopogon citratus), Azevedo et al (2003) observaram um aumento 

diretamente proporcional no rendimento de óleo essencial. Rajeswara Rao (2001) estudou 

a influência de diferentes níveis de esterco de curral (0 e 15 t/ano-1) e fertilizante 

nitrogenado (0, 40, 80 Kg/ha-1 de N por ano) na biomassa e rendimento do óleo essencial 

de palma rosa (Cymbopogon martinii, Roxb. wats. var. motia). Não houve influência dos 

tipos de adubação sobre o teor de óleo essencial de capim-limão. Resultados similares 

foram verificados para o capim-citronela (Cymbopogon winterianus) em estudos 

realizados por Souza et al. (2003). 

O uso de adubação orgânica no cultivo de mil folhas (Achillea millefolium L.) 

proporcionou maior incremento de biomassa e rendimento de óleo essencial (Scheffer, 

1998). 

Maia et al. (2004) avaliaram a influência da adubação orgânica e mineral no crescimento 

de Hyptis suaveolens (L.) Poit., constatando que os maiores acúmulos de biomassa seca 

de folha foram obtidos com a aplicação de esterco de aves (45 e 80 g), e os menores foram 

da testemunha (3 e 13 g). 

Para hortelã japonesa (Mentha arvensis L. var. piperancens Moor), o uso de 6 kg/m-2 de 

esterco bovino resultou na maior produção de massa seca de parte aérea (4,74 t/ha-1) das 

plantas, em relação à testemunha (3,55 t/ha-1); no entanto, o uso de 8 kg/m-2 resultou em 



Cultivo de Plantas Medicinais 

7 
 

produção semelhante às de 0, 2 e 4 kg/m-1 (Chaves, 2002). Cruz (1999), estudando 

hortelã-rasteira (Mentha vilosa Huds.), verificou que na estação seca a dose de 2,0 kg/m-

2 de esterco bovino melhorou o rendimento de óleo essencial, mas não apresentou 

influência sobre a massa seca. 

Trabalhos realizados por Oliveira Júnior et al. (2004) demonstraram que a aplicação de 

adubação organo-mineral sem calagem na produção de mudas de arnica (Lychnophora 

ericoides) favoreceu alto rendimento com alto teor de óleo, além de produção satisfatória 

de biomassa fresca de parte aérea. Maiores teores de óleo essencial também foram 

encontrados em arnica (Lychnophora pinaster) submetida à adubação orgânica com e sem 

calagem e à adubação mista sem calagem, em relação à adubação mineral (Oliveira Júnior 

et al., 2005). 

Por sua vez, a erva-cidreira-brasileira (Lippia alba), com rendimento de 0,5 ml/100g, 

ficou acima da média (Corrêa Junior et al., 1994). Em contrapartida, Ming (1992) 

verificou que à medida que se aumentou os níveis de adubo orgânico em Lippia alba 

houve aumento na produção de biomassa, no entanto, para rendimento de óleo essencial 

houve uma relação inversa aos resultados de produção de biomassa. Entretanto, nem 

sempre a adubação apresenta resposta positiva, como foi observado para Lippia alba, 

onde a adubação orgânica não afetou a produção de matéria seca foliar nem o teor de óleo 

essencial (Santos e Innecco, 2004). Ming (1998) trabalhando com Lippia alba verificou 

que, aumentando a dose de adubo orgânico, houve incremento da biomassa produzida, 

mas por outro lado, houve redução da concentração de óleo essencial. 

Para o chambá (Justicia pectoralis var. stenophylla), as adubações orgânicas e minerais 

não influenciaram o crescimento da planta e a produção de biomassa e o teor de óleo 

essencial apresentou uma tendência de decréscimo com o incremento nas doses de esterco 

bovino em cada uma das formulações de NPK (Bezerra et al., 2006). 

Também Sena et al. (2003), demonstraram que o aumento das doses de adubação orgânica 

com esterco bovino em mentrasto causou aumento no rendimento de óleo essencial. 
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8.2. Empreendedorismo na 
produção de plantas medicinais 

 
Para se tornar um produtor de plantas medicinais, condimentares e aromáticas não basta 

mais somente ter uma área de terra e vontade de trabalhar. Com o avanço da 

modernização na agricultura e as exigências de mercado o produtor tem que ser também 

um empreendedor   que   exige   um   maior   conhecimento   sobre   a organização e 

gerenciamento do seu negócio. Magalhães (2005) cita as principais condições para o 

produtor entrar nesta atividade: 

a) Conhecer as características ambientais da área agrícola (solo, clima, vegetação 

original) 

b) Existência de água de boa qualidade e em abundância, 

c) Possuir, ao menos, 2 funcionários de campo, 

d) Possuir infraestrutura agrícola básica: eletricidade, sistema de irrigação, viveiro 

de mudas, máquinas agrícolas, local e/ou equipamento para secagem e 

armazenamento, 

e) Local de fácil acesso, 

f) Área livre de poluentes, 

g) Saber quais espécies produzir, 

h) Saber para quem vender, 

i) Estar devidamente legalizado como produtor, 

j) Definir a escala que se pretende atender. 

Comercialização 

Uma das grandes vantagens na produção de ervas medicinais, condimentares e aromáticas 

está no grande mercado e estabilidade dos preços, principalmente para matéria prima de 

qualidade, não sofrendo variações como no caso das hortaliças. 

É importante que o produtor faça cursos na área de empreendedorismo, várias cidades 

contam com a presença do SEBRAE que pode orientar o produtor na legalização do seu 

negócio. 
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O produtor pode comercializar o seu 

produto junto aos atravessadores ou 

através de sua própria empresa, 

neste caso é necessária a abertura de 

um CGC e adaptação do 

beneficiamento de acordo com a 

legislação municipal, estadual ou 

federal dependendo do nível de 

produção. 

Os canais de comercialização para 

as plantas medicinais podem ser 

através de produção de mudas, 

produção de temperos, produção de 

plantas para atacadistas ou 

produção de plantas para farmácias 

de manipulação. 

Se o produtor optar pela produção 

de mudas é necessário registro nos 

órgãos fiscalizadores, para isso pode-se consultar o CREA da sua cidade. Se a opção for 

para a produção de temperos, o produtor precisa desidratar a planta e entregar embalada 

em supermercados ou atacadistas. Outra opção é o artesanato com plantas, travesseiros 

aromáticos ou saches. 

Principais plantas medicinais comercializadas: 

Alecrim, Calêndula, Camomila, Capim Limão, Carqueja, Cavalinha, Espinheira Santa, 

Guaco, Hortelã, Malva, Pata de Vaca, Sálvia e Tanchagen. 
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Tabela 4. Projeção de produção anual de plantas medicinais média de Agricultores 

Familiares do Município de Candói-PR. 

Planta Época de 

Colheita 

Rendimento 

Anual 

Valor pago 

pela 

Produção/ Kg 

Renda Anual 

da propriedade 

Capim- 
Limão 

Dezembro/ 
Abril/ Maio 

2 a 3t ha-1 R$ 4,00 R$ 8.000,00 

Carqueja Início da 
Floração 
2 a 3 Colheitas 
anuais 

1,5 a 2,5t ha-1, 
planta seca 

R$ 4,00 R$ 6.000,00 

Cavalinha Primavera/verão a 
partir ao 6º mês. 

800kg ha-1 
planta seca. 

R$ 4,50 R$ 3.600,00 

Espinheira 
Santa 

Primavera/verão a 
partir do 6º ano 

1Kg de folha 
seca/planta. 

R$ 7,50 R$ 75,00 

Macela Floração plena 
– 6º mês. 

800 – 1200 kg 
ha-1 sumidades 
floridas 

R$ 7,50 R$ 6.000,00 

TOTAL 
ANUAL: 

   R$ 23.675,00 

Fonte: Naiverth e Faria, 2007. 
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8.3. Informações necessárias que 
devem acompanhar o produto 

coletado. 
 

1. Dados do produtor: 

a) Nome: 

b) Endereço: 

c) Município/Estado/CEP: 

d) Contato: 

2. Dados de identificação da espécie: 

a) Nome popular: 

b) Sinonímia: 

c) Nome cientifico: 

d) Sinonímia: 

3. Dados de cultivo 

a) Ocorrência: Cultivada, Espontânea, nativa 

b) Tipo de solo: Argiloso, Argiloso-arenoso, arenoso 

c) Dados última análise de solo: pH, C(M.O.) %, P, K, Ca+Mg, V%. 

d) Data e quantidade de calcário aplicado na última calagem em t/ha. 

e) Tipo, quantidade e data da última adubação. 

f) Regime hídrico: Irrigado, Não-irrigado 

g) Analise da qualidade da água e sua origem. 

h) Ocorrência de pragas e doenças: nome da praga ou doença, parte atacada, 

método de controle. 

i) Propagação: sexuada, assexuada 

4. Dados de colheita: 

a) Data da colheita: 

b) Temperatura média: 
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c) Condições do tempo: nublado, não nublado. 

d) Fase de desenvolvimento da planta: vegetativo, floração, frutificação, 

maturação. 

e) Parte colhida: folhas, fruto, flor, casca do fruto, casca do caule, 

raiz/rizoma, planta inteira, estigma, parte aérea, parte aérea florida, parte 

aérea florida e frutificada. 

5. Dados de secagem: 

a) Método de secagem: secador com aquecimento, estufa elétrica, sombra, 

sol. 

b) Temperatura de secagem: 

c) Tempo de secagem: 

d) Diferença entre o peso seco e o peso fresco: 

6. Armazenamento: 

a) Embalagens: 

b) Temperatura: 

c) Prazo de validade: 

7. Número e tamanho do lote: número, quantidade em kg, sacos ou caixas. 
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8.4. Principais plantas medicinais 
e aromáticas cultivadas no Brasil 

 
Açafrão. Curcuma longa L. (Zingiberaceae). 
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Características 

É uma planta perene cresce até 1m de altura e possui rizomas horizontais. Açafrão pode 

ser cultivado em diversas condições tropicais até 1500m acima do nível do mar, em uma 

faixa de temperatura de 20-35oC. Embora possa ser cultivado em diferentes tipos de 

solos, se desenvolve melhor em solos bem drenados franco-argilo-arenosos com uma 

faixa de pH de 4,5-7,5 com boa estrutura de matéria orgânica. Cresce bem em clima 

quente e úmido, exige solo bem drenado, não é tolerante a geadas, precisa de 1000 a 2000 

milímetros de chuva anualmente ou irrigação. A elevada umidade do ar pode causar 

deterioração durante o processo de secagem do rizoma. Muita sombra pode reduzir o 

rendimento, mas sombra leve é benéfica. As flores, que começam a aparecer em outubro, 

são hermafroditas (têm órgãos masculinos e femininos) e são polinizadas por abelhas e 

borboletas. Prefere solos bem drenados de textura arenosa ou que seja livre de argila. 

Cresce a pleno sol e cresce bem em solos calcários. As plantas produzem menos rizomas 

quando cultivada em solos ricos em nutrientes. 

 

Propagação 
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Pode ser facilmente propagada por divisão dos rizomas contendo gemas vegetativas que 

vão dar origem a uma nova planta. Os rizomas podem ser plantados diretamente no local 

definitivo. Através de pequenas porções do rizoma central, os “dedos” como são 

chamados os rizomas secundários não são tão produtivos, os rizomas “semente” são 

deixados em locais úmidos para estimular a brotação, para então serem levados para o 

plantio. 



Cultivo de Plantas Medicinais 

16 
 

 

Cultivo 

Preferencialmente no início das chuvas entre meados de outubro e novembro, quando 

iniciam as brotações do rizoma. Apesar de ser uma herbácea perene, no Brasil se 

comporta como anual e as baixas temperaturas causam a queda das folhas, portanto a 
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cultura deve ser renovada e o ciclo de cultivo se estende de novembro a julho, perfazendo 

cerca de 240 dias. Os rizomas devem ser plantados com 5-7 centímetros de profundidade, 

deve-se manter o solo úmido, mas não encharcado. Normalmente é plantado em sulcos, 

canteiros ou em leiras, espaçamento com cerca de 40-80 cm entre linhas e 20-30 cm entre 

plantas. A relação mais importante para a produção está no espaçamento entre plantas, 

sendo que entre linhas não existe diferença significativa na produtividade de rizomas. A 

cultura é plantada por pequenos rizomas centrais, que são mais produtivos, com uma ou 

duas gemas preferencialmente, recém brotado. Cerca de 1.700 kg de rizomas são 

plantados em um hectare. O rendimento esperado é de 13 a 35 toneladas/ha de açafrão 

fresco. Alguns trabalhos com adubação feitos no Brasil relatam que, a partir de 100 dias 

de ciclo a planta exige uma adubação de cobertura, que pode variar de níveis de 30 a 

180kg/ha de nitrogênio; 60 a 170 kg/ha de P2O5 e 90 a 200 kg/ha de K2O, dos nutrientes 

fósforo e potássio. Os rizomas são colhidos entre 8 a 10 meses após o plantio, quando as 

folhas inferiores ficarem com coloração amarela ou o caule começar a secar e cair são 

indicações de maturidade. É possível cavar ao lado da planta e remover os rizomas, 

conforme necessário em vez de colher tudo de uma vez. As raízes deverão ser 

armazenadas em um local fresco, sem excesso de umidade. Para o beneficiamento os 

rizomas são lavados, fatiados e a secagem pode ser feita ao sol em áreas de terra batida 

ou cimentada. Na Ásia os rizomas costumam ser cozidos até ficarem macios, durante 45 

a 60 minutos antes da secagem. O processo de secagem dura de 10 a 15 dias quando os 

rizomas tornam-se duros e quebradiços. Também podem ser desidratados em 

equipamentos específicos, como secadores com circulação de ar o que aumenta a 

qualidade do produto. Neste caso a secagem dos rizomas frescos pode ocorrer em 75 

horas e dos rizomas cozidos em 48 horas à temperatura de 65 ºC. 
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Pragas e Doenças 

Mancha foliar, que apresenta características manchas marrons retangulares em cada lado 

da folha que logo se torna amarelo escuro ou castanho, as folhas também ficam 

amareladas, em danos severos as plantas apresentam uma aparência chamuscada e a 

produtividade do rizoma é reduzida. A doença pode ser controladas pela pulverização 

mancozeb 0,2%. Mancha causada por Colletotrichum capsici e aparece como manchas 

marrom de diferentes tamanhos na superfície superior das folhas jovens, as manchas são 

irregulares na forma e na cor branca ou cinza no centro. As folhas afetadas geralmente 

secam. Os rizomas não se desenvolvem bem. A doença pode ser controlada pela 

pulverização zineb 0,3%. Podridão do rizoma causada por Pythium graminicolum ou P. 

aphanidermatum. O colo da região do pseudocaule fica mole e aguado, resultando no 

colapso da planta e da podridão dos rizomas. Tratar as sementes rizomas com mancozeb 

0,3% durante 30 minutos antes do armazenamento. Quando a doença é aparece no campo, 

o solo deve ser encharcado com mancozeb 0,3%. Os nematoides Meloidogyne sp. e 

Radopholus sp. são os dois importantes nematoides que causam lesões na raiz do açafrão. 

Para se evitar a contaminação devem-se utilizar apenas materiais saudáveis, aumentar o 
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conteúdo de matéria orgânica no solo e verificar também a multiplicação dos nematoides 

no solo. 
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Alcachofra. Cynara scolymus L.  (Asteraceae) 

Características 

Crescimento anual até 1,5 m de altura, suas folhas podem chegar a mais de 1m de 

comprimento. As variedades existentes são a alcachofra comum, a alcachofra hortícola e 

a alcachofra cultivada. Adapta-se melhor aos climas temperados-quentes, pode ocorrer 

desenvolvimento de pragas e doenças em locais com temperaturas médias muito elevadas. 

É uma planta que precisa de muito sol e alta umidade relativa do ar. 

 

Propagação 

Deve-se semear no início da primavera, em bandejas ou sementeiras, o plantio deve ser 

feito durante o período de outono e inverno, do final de março até final de agosto. A 

germinação é rápida e boa, as mudas logo que estão grandes o suficiente podem ser 

levadas a campo. A semeadura pode ser feita em bandejas no viveiro ou diretamente no 

campo, deve-se semear a 2 centímetros de profundidade, colocando 2 ou 3 sementes em 

cada cova. A divisão da planta adulta, através de mudas, que nascem na base da própria 
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planta, após a poda da planta mãe, realizada em janeiro também apresenta uma boa forma 

de propagação. 

 

Cultivo 

Prefere solos argilo-silicosos, profundos e drenados, com pH próximo de 6,5. Exige solo 

abundante em umidade no período vegetativo e rico em nutrientes. O espaçamento deve 

ser de 2,0 a 2,5 m entre plantas e 1,0 a 1,5 m entre linhas. As plantas são razoavelmente 

resistentes ao vento e tolerantes às condições salinas. O cultivo deve ser conduzido em 

locais protegidos contra os ventos fortes. É uma planta exigente em matéria orgânica que 

pode ser aplicada em média de 45 toneladas de esterco de gado curtido por hectare ou 12 

toneladas de cama de aviário, a calagem deve ser feita com três meses de antecedência. 

A adubação mineral deve ser administrada com pelo menos 20 dias de antecedência, pode 

ser aplicado em média 40 kg de N; 250 kg de P2O5 e 100 kg de K2O5. A adubação de 

cobertura deve ser feita aos 30 e 60 dias após o transplante aplicando 75 kg/ha de N e em 

solos deficientes em potássio deve-se aplicar 60 kg/ha de K2O5. 
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Pragas e Doenças 

Uma doença comum é o mofo cinzento, causado por um fungo que ataca as folhas. Pode 

ser atacado pelo pulgão cinzento e a cochonilha vermelha. 
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Alecrim. Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) 

Características 

Planta arbustiva cresce até 1,5m e não é tolerante a geada e pode ser cultivado durante 

todo o ano. O excesso de umidade pode ser prejudicial ao desenvolvimento da planta 

assim como o teor de óleo essencial. 
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Propagação 
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As sementes devem ser semeadas na Primavera, em bandejas. A germinação pode ser 

lenta. Se propaga muito bem por estacas semi-lenhosas com 10 - 18 cm, enraízam dentro 

de 3 semanas. 

Cultivo 

Prefere um ambiente ensolarado e solo alcalino e bem drenados, não gosta de solos muito 

pesados e com pH em torno de 6,5. Essa planta é intolerante ao inverno e solo encharcado. 

O espaçamento entre plantas deve ser de 60 cm e entre linhas 180 cm. Alecrim é uma 

espécie polimórfica e muito tolerante a poda, as plantas podem se regenerar facilmente. 

Um bom companheiro para a maioria das plantas, incluindo as couves, feijão, cenouras e 

sálvia. 

 

Cresce mal com batatas. A colheita se inicia aos seis meses depois do plantio, são colhidas 

as folhas adultas, deixando-se 1/3 da planta para rebrota. 
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Alteia. Althaea officinalis L. (Malvaceae) 

Características 

Planta perene, com crescimento anual de 1,2 até 0.75m. As flores aparecem de julho a 

setembro, e as sementes amadurecem de agosto a outubro. As flores são hermafroditas e 

são polinizadas por abelhas. A planta reproduz por autofecundação. 
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Propagação 

É propagada através de suas sementes, que devem ser semeadas na Primavera. A 

porcentagem de germinação não é muito grande e a estratificação pode melhorar a taxa 

de germinação.  

 

Cultivo 

Pode ser cultivada em quase todo tipo de solo, ainda que prefira solo úmido e rico. É 

tolerante a solo seco. 
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Anis. Pimpinella anisum L. (Apiaceae) 

Características 

Planta com crescimento anual entre 40-70 cm em áreas ensolaradas. Prefere solos ricos e 

precisa de umidade moderada. Apresenta ciclo de vida anual, ou seja, em um ano ela 

germina, cresce, floresce, produz sementes e morre, tendo que ser plantada novamente. 

Suas flores crescem em umbelas, são brancas e pequenas e formam frutos pequenos, em 

forma de pera, com forte aroma adocicado. O plantio deve ser feito entre setembro e 

novembro. Não é tolerante às geadas e ventos fortes. 

 

Propagação 

Pode ser conduzida por estacas ou sementes. As sementes devem ser semeadas 

diretamente no local definitivo, pois esta planta é sensível à perturbação das raízes. 
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Cultivo 

Ocorre em qualquer tipo de solo, mas prefere um solo bastante rico, quente e bem 

drenado, sob um ambiente ensolarado. Prefere um pH na faixa de 6 a 7,5. Essa planta 

sofre com a perturbação de sua raiz e não deve ser transplantada. Um bom companheiro 

das plantas, os seus compostos aromáticos ajudam a manter nas as plantas livres de 

pulgões nas suas proximidades. Suas flores atraem vespas parasitas para o ambiente e 

estes predam um grande número de insetos praga. Anis cresce bem com coentros. Quando 

atingirem a maturação (coloração marrom), as sementes poderão ser colhidas, as folhas 

podem ser colhidas o ano todo. 
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Arnica-brasileira. Solidago chilensis L. (Asteraceae) 

Características 

É uma planta considerada invasora, cresce naturalmente nas regiões Centro-Oeste, Sul e 

Sudeste, perene com crescimento anual até 1,8 m, plantio de setembro a outubro. Ocorrem 

várias florações durante o ano. 

 

 

Propagação 

As sementes podem ser semeadas na primavera, em bandejas. Só apenas cobrir as 

sementes e não deixar que o composto fique seco. Outra forma de propagação bem mais 

rápida e mais eficiente é por estacas, que podem ser cortadas com 10 a 15 cm e divisão 

da planta com raízes. 
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Cultivo 

Ocorre em solo moderadamente fértil no sol ou semi sombra. Uma planta bastante que 

absorve muito os nutrientes e pode empobrecer o solo. As flores atraem borboletas e 

mariposas e também vários insetos benéficos como joaninhas, crisoperlas e taquinideos 

que irão contribuir para controlar as pragas. 
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Artemísia-chinesa. Artemisia annua L. (Asteraceae) 

Características 

É uma planta muito valorizada por produzir uma substancia com propriedade 

antimalárica, a artemisinina. Crescimento anual até 3m a um ritmo rápido. Não é tolerante 

à baixas temperaturas. 
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Propagação 

Sementes devem ser semeadas bandejas usando como substrato uma mistura de duas 

partes de areia, duas partes de turfa (ou matéria orgânica) e uma parte de vermiculita, pH 

entre 6,0-7,0, e depois distribuir as sementes uniformemente e cobrir a superfície com 

fina camada de vermiculita (1-2 mm), mantendo a superfície com umidade suficiente. 

Quando as plântulas atingirem cerca de 2 cm de altura (com 4-5 folhas verdadeiras), que 

leva cerca de três semanas, devem ser transplantadas para outros recipientes com o 

mesmo substrato, onde permanecem 4 semanas até que tenham cerca de 10 folhas 

verdadeiras e cerca de 15 cm de altura. 

Cultivo 

Uma planta cultivada facilmente, cresce bem em solos bem drenados neutros ou 

ligeiramente alcalinos, preferindo uma posição ensolarada. É uma planta de dia curto 

determinado, o fotoperíodo crítico parece estar em torno de 13,5 horas. Em espaçamento 

de 50 x 70 cm equivalente a cerca de 8 plantas/m 2, os rendimentos obtidos foram de 4,7 

toneladas de folhas secas/ha. Vários trabalhos científicos comprovaram que o rendimento 

de biomassa aumenta com a densidade de plantio. A adubação pode ser feita com uma 

mistura completa de fertilizante a 100 kg de N, 100 kg de P e 50 kg de K por hectare. A 

produção do composto artemisinina responde bem a aplicação de nitrogênio, entretanto o 

rendimento máximo da artemisinina foi encontrada a uma dose de 64 kg N/ha na forma 

de nitrato de amônio. 
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Babosa. Aloe vera, A. arborences (Liliaceae) 

Características 

Planta perene, com inflorescência amarela (A. vera) ou vermelha (A. arborences). Pode 

ser cultivada durante quase todo o ano com exceção do inverno. 

 

Propagação 

É propagada através de seus perfilhos que nascem a partir da planta matriz. A colheita se 

inicia quando as folhas externas apresentarem no mínimo 30 cm. 
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Cultivo 

Pode ser cultivada em quase todo tipo de solo, entretanto rende melhor em solo leve e 

bem drenado e permeável, é tolerante a solo seco. Espaçamento de 90 cm entre linhas e 

60 cm entre plantas, em covas rasas. É uma planta que produz seus princípios ativos em 
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maior quantidade em regiões de clima quente e seco. Não tolera solos ácidos e geadas. A 

irrigação é importante apenas no plantio. A primeira colheita se inicia quando a planta 

emitir os brotos ou após um ano, as seguintes são feitas a cada ano antes da estação das 

chuvas. As folhas externas são retiradas, deixando-se as folhas novas ou do interior da 

planta. O rendimento do gel pode chegar a 250 litros por hectare. O gel sofre rápida 

oxidação, por isso deve ser extraído com equipamentos de aço que envolve as etapas de 

lavagem, corte, retirada do gel, prensagem do gel e evaporação. 
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Bálsamo. Sedum dendroideum (Crassulaceae) 

Características 

Planta perene, com inflorescência amarela é plantada nas estações da primavera e verão, 

espaçamento de 40 cm entre linhas e 30 cm entre plantas. Prefere áreas ensolaradas e bem 

drenadas. 

 

Propagação 

É propagada através de estacas das folhas e talos da planta. A colheita se inicia quando 

as folhas externas apresentarem no mínimo 30 cm. 

Cultivo 

Pode ser cultivada em quase todo tipo de solo, é tolerante a solo seco. As plantas devem 

ser plantadas em covas no espaçamento 0,5 x 0,5m. A família Crassulaceae em geral não 

é tolerante a solos úmidos ou excesso de água. No inverno deve ser irrigado apenas duas 

vezes por mês. É tolerante a seca e a geadas. 
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Bardana, “Gobo”. Arctium lappa L. (Asteraceae) 

Características 

Possui crescimento anual até 2 m, é plantada durante todo o ano. É uma planta exigente 

em irrigação e adubação orgânica, suas raízes são colhidas após três meses do plantio. 
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Propagação 

A propagação por sementes pode ser feita diretamente no solo. As sementes também 

podem ser colocadas para germinar em bandejas e quando atingirem três a quatro folhas 

podem ser levadas a campo. A temperatura ótima para a germinação das sementes é de 

20 - 25°C que germinam melhor à luz. A percentagem de germinação pode ser melhorada 

através de pré-embebição das sementes por 12 horas ou por escarificação. 

 

Cultivo 

Pode ser cultivada na maioria dos solos quando sombreada parcialmente. Desenvolve-se 

melhor em temperaturas que variam de 16 a 22ºC, espaçamento de 70 cm entre linhas e 

30 cm entre plantas. Prefere solos de alcalinos a neutros, bem profundos e drenados, solo 

arenoso facilita a colheita. Se as raízes forem os alvos da produção, as plantas devem ser 
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cultivadas com melhor iluminação e solos bem drenados. Tolera pH entre 4,6 a 7,8. A 

semeadura deve ser feita na Primavera para poder produzir raízes comestíveis entre seis 

a oito meses. O espaçamento ideal é de cerca de 15 cm entre plantas e 30 entre linhas, 

uma vez que estimula o desenvolvimento de raízes longas e eretas. 
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Boldo. Plectranthus barbatus Andrews (Lamiacea) 

Características 

Planta herbácea ou subarbustiva, aromática, pouco ramificada, cresce até 1,5m de altura; 

flores azuis dispostas em inflorescências racemosas apicais. 

 

Propagação 

Multiplica-se facilmente por estacas de 10 a 15cm com gemas e plantando em bandejas 

ou sementeiras. 

Cultivo 

Adapta-se bem em solos secos e em qualquer clima. Desenvolve-se melhor a pleno sol, 

deve-se plantá-lo em covas com bastante matéria orgânica.  O boldo comum necessita de 

1 metro de espaçamento entre plantas, a colheita pode ser feita o ano todo. Pode ser 

adubado com esterco bovino curtido em média de 12 kg/m2. 
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Borragem. Borago officinalis L. (Boraginaceae) 

Características 

Crescimento anual até 0,3 m, não é resistente a geada. As flores são rosa, inicialmente, 

mais tarde, voltando-se para azul. As sementes são utilizadas comercialmente. 

 

 

Propagação 

As sementes devem ser semeadas em abril no local definitivo, assim irá produzir plantas 

maiores e florescimento mais cedo. Se forem produzidas em sementeiras ou bandejas a 

planta desenvolve a raiz rapidamente e dificulta o transplante com sucesso. A planta 

geralmente se prolifera muito rapidamente. 
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Cultivo 

É cultivada normalmente em latitudes mais altas para aumentar o teor do princípio ativo 

de interesse farmacológico. Fácil de ser cultivada prefere solo seco, bem drenado e uma 

posição ensolarada. Ela cresce em solos com textura solta, pedregosos e areia. As plantas 

são tolerantes a solos secos e pobres, tolera um pH entre 4,8 a 8,3. Embora seja anual, 

normalmente ela se mantém por auto semeadura, as vezes de forma bastante prolífica. A 

densidade de plantio deve estar entre 172.222 e 205.000 plantas / ha para obter 

rendimento máximo de sementes. Esta espécie pode ser atacada pelo oídio quando crescer 

em ambiente seco ou perto do final da estação de crescimento. É uma boa companheira 

para os morangos, tomate e aboborinhas. 
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Calêndula. Calendula officinalis L. (Asteraceae) 

Características 

Crescimento anual até 0,6m; não é tolerante a geada. Floresce o ano todo, porém, 

desenvolve-se e produz melhor no inverno, sendo resistente a geadas leves. 

 



Cultivo de Plantas Medicinais 

54 
 

 

Propagação 

É facilmente propagada por sementes, que podem ser semeadas diretamente na área de 

plantio durante o ano todo. A semeadura deve ser realizada nos meses de julho a agosto. 

A semente germina melhor no escuro e, normalmente dentro de 1 a 2 semanas a 21°C. 

 



Cultivo de Plantas Medicinais 

55 
 

Cultivo 

Plantas facilmente cultivadas, pouco exigente, necessitando de solo com bom teor de 

matéria orgânica e bem drenados, exige um ambiente ensolarado ou pelo menos uma 

posição parcialmente ensolarada. Tolera um pH no intervalo de 4,5 a 8,3. O espaçamento 

entre plantas é de 20 cm e 20 cm entre linhas, a sua colheita começa de 2 a 3 meses. São 

plantas prolíficas, as flores são sensíveis a variações de temperatura e umidade, fechando 

quando está escuro e quando é esperada chuva. São boas companheiras e crescem bem 

com tomates. Em geral, recomenda-se o uso de 20 a 50 toneladas por hectare de esterco 

de curral curtido ou composto orgânico ou toneladas por hectare de esterco de aves. 

Doenças como o oídio e o mosaico do pepino, podem causar problemas para esta planta. 

Ocorre intensa rebrota após o corte das flores. As flores devem ser colhidas no final da 

manhã, após o orvalho ter secado. Escolha flores totalmente abertas e deve ser verificada 

periodicamente, porque elas vêm e vão rapidamente. Pulgões são os insetos mais comuns, 

são facilmente tratados com um sabão inseticida ou repelente. A doença mais comum são 

os míldios que aparecem em clima quente e úmido ou chuvoso. 
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Camomila alemã. Matricaria recutita L. (Asteraceae) 

Características 

Crescimento anual com 0,5 m de altura, não tolera geada. É semeada entre maio e junho. 

As flores são hermafroditas e são polinizadas por abelhas e moscas. 

 

Propagação 

As sementes podem ser semeadas no Outono no local definitivo, a germinação deverá 

ocorrer dentro de 3 semanas. A semente não pode ser enterrada, esta deve ser lançada 

sobre a área de cultivo. Devido ao seu pequeno tamanho, deve ser misturada com fubá 

para assim uniformizar a semeadura. Para que a semente se junte ao solo, deve ser passado 

um rolo liso que também deixa a superfície do solo uniforme. 
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Cultivo 

Planta facilmente cultivada, se desenvolve bem em solos drenados e em local bem 

ensolarado. Não é exigente em solo muito fértil desde que não seja muito argiloso e 

encharcado, com pH entre 6 e 7,5, ricos em matéria orgânica. Pode ser utilizada uma 

adubação com esterco de gado, composto orgânico ou cama de aviário. Espaçamento de 

30 cm entre linhas e 20 entre plantas. Prefere condições de solo neutro a ligeiramente 

ácido. É geralmente muito prolífica quando em boas condições de solo e clima. É uma 

planta resistente a pragas e doenças, mas não consegue competir com ervas daninhas que 

podem prejudicar seu crescimento. Não suporta clima quente, mas é resistente às geadas 

na fase vegetativa. O ponto ideal de colheita é quando as flores estiverem totalmente 

abertas ou as pétalas brancas da flor estiverem na posição horizontal, que é a fase de maior 

rendimento do óleo essencial. 
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Cana-do-brejo. Costus spicatus (Jacq.) Sw. (Costaceae) 

Características 

Planta perene, rizomatosa, ereta e não ramificada; pode crescer até 2m de altura; flores 

em espigas terminais com brácteas vermelhas. 

Propagação 

Multiplica-se tanto por sementes quanto por rizomas. 

Cultivo 

As mudas devem ser plantadas em solos úmidos e ricos em matéria orgânica, em covas 

individuais, em sulcos contínuos ou em canteiros a pleno sol. O espaçamento entre os 

sulcos deve ser de 1m. Não é resistente a temperaturas muito baixas. Pode ser colhido o 

ano todo e deve ser renovada a cada 2 anos. 
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Capim cidreira. Cymbopogon citratus. (Poaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento até 1,5 m.  É plantada entre setembro e dezembro e a 

colheita se dá após 90 dias. 
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Propagação 

A melhor forma de propagação é por divisão de touceiras. 

Cultivo 

Cresce bem em qualquer tipo de solo bem drenado e rico em matéria orgânica. O 

espaçamento entre plantas deve ser de 100 cm e entre linhas 50 cm. As plantas são 

tolerantes a seca e exigentes em luminosidade. A adubação pode ser feita no plantio 

utilizando10 kg/ha de N, 40 a 60 kg/ha de P2O5 e 40 a 60 kg/ha de K2O. Após 30 dias 

do plantio, aplicar 50 kg/ha de N em cobertura. Após cada corte deve-se repetir a 

aplicação de N e K2O. A colheita pode ser realizada em média com 3 cortes ao ano, no 

sistema de irrigação o número de cortes pode ser feito a cada 40 dias nos meses mais 

quentes do ano. 
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Capim citronela. Cymbopogon nardus. (Poaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento até 1,5 m. Sua diferença em relação ao capim cidreira está 

na largura e comprimento das folhas que são maiores, além do seu porte com a folhagem 

caída. É plantada entre setembro e dezembro e a colheita se dá após 90 dias. 

 

Propagação 

A melhor forma de propagação é por divisão de touceiras. 
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Cultivo 

Cresce bem em qualquer tipo de solos bem drenados. O espaçamento entre plantas deve 

ser de 120 cm e entre linhas 70 cm. As plantas são tolerantes a seca e exigente em 

luminosidade e calor. Na fase de crescimento é exigente em água, mas na colheita o 

excesso de umidade afeta o rendimento do óleo. Colheita após quatro meses do plantio 

quando cortadas a 30 cm de altura apresentaram uma maior produção de óleo essencial. 

Após seis meses do plantio deve se cortar a 15 cm de altura para um maior rendimento. 

Depois destas épocas de plantio não há mais interferência no rendimento do óleo em 

relação à altura de corte (Marco et al., 2007). 
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Capuchinha. Tropaeolum majus L. (Tropaeolaceae) 

Características 

Planta perene,  considerada trepadeira,  mas cresce bem horizontalmente 

no solo.  Pode atingir até 3,5m em um ritmo rápido. É cultivada entre setembro e 

novembro e as flores aparecem entre 60 a 90 dias. As flores são hermafroditas. 
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Propagação 

As sementes, que normalmente germina dentro de 2 semanas devem ser semeadas em 

abril no local definitivo, ou em sacos plásticos. Pode também ser facilmente produzidas 

a partir de estacas do caule. 

Cultivo 

Tolera vários tipos de solos, embora prefira um solo rico leve e bem drenado, em pleno 

sol ou sombra parcial. Espaçamento de 30 cm entre linhas e 30 cm entre plantas. Mais 

folhas são produzidas quando a planta cresce em um solo rico, embora menos flores sejam 

produzidas. Quando cultivada em um solo de baixa fertilidade, as folhas são mais 

pequenas e menos exuberantes, porém mais flores são produzidas. Esta espécie não tolera 

a seca, também não é tolera geada. A capuchinha é uma boa companheira para muitas 

plantas, mantendo muitos insetos nocivos no seu entorno e também melhora o 

crescimento e o sabor de culturas vizinhas. Pulgões sobre a capuchinha indicam uma 

deficiência de calcário no solo. Lesmas e caracóis são as principais pragas desta planta, 

de modo que podem ser cultivadas como atrativas.  A lagarta da borboleta da couve 

branca pode causar danos e muitas vezes, consideráveis para as folhas. 
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Carqueja. Baccharis trimera D.C. (Asteraceae) 

Características 

É um subarbusto, perene, de até 80 cm de altura, hastes ramificadas, eretas, lenhosas na 

base. Plantada entre setembro a novembro. 
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Propagação 

Pode ser por sementes, mudas retiradas da planta adulta, divisão de touceira ou por 

estaquia. As estacas devem ser cortadas com pelo menos 10 cm, retira-se as folhas do 

terço final da estaca e então coloca-se em sementeira ou bandeja com composto. Na fase 

de enraizamento das estacas deve-se manter a umidade alta, em torno de 70-80%. 

Cultivo 

O solo deve ser leve e fértil para que as raízes penetrem facilmente, a melhor época de 

plantio está entre os meses de setembro e novembro, no espaçamento de 50 x 30 cm. A 

cultura deve ser renovada a cada 3-4 anos. Para se obter uma porcentagem maior do 

princípio ativo da planta, deve ser colhida no início do florescimento. A colheita deve ser 

realizada antes do florescimento, cortando-se a 10 cm da superfície do solo para permitir 

a rebrota.  
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Cavalinha. Equisetum hyemale L. (Equisetaceae) 

Características 

Crescimento anual até 1m, pode ser cultivada durante todo ano. Esta espécie é a mais 

indicada para cultivo, pois as outras espécies E. arvense e E. pyramidale podem 

apresentar toxicidade. 
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Propagação 

Pode ser por esporos (embora seja mais difícil), devem ser recolhidos logo que estejam 

maduros na primavera e semear imediatamente em um composto estéril. Mantenha 

sempre úmido e protegido da luz solar, pode ser transplantada logo que as plantas 

estiverem grandes o suficiente. Propagam-se muito bem por divisão de touceiras, as 

mudas retiradas devem ser colocadas em sacos plásticos e vão para o campo quando tiver 

certeza que as mudas se desenvolveram. Outra forma de propagação é por estaquia que 

deve ser conduzida em solo sempre encharcado. 

 

Cultivo 

Prefere um solo úmido ou com boa retenção de água com um pH entre 6,5 e 7,5. 

Espaçamento de 30 x 30 cm entre plantas. As plantas se adaptam a temperatura média de 

30°C. As plantas possuem um sistema radicular profundo e penetrante e pode vir a se 

tornar invasora. A adubação ideal deve ser uma mistura de matéria orgânica e adubo 

mineral NPK (10-10-10). A colheita deve ser iniciada antes do aparecimento dos 

estróbilos e os cones devem ser picados para facilitar a secagem. 
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Centelha-asiática. Centella asiatica (L.) Urb. (Apiaceae) 

Características 

É uma planta tratada como forração, o seu crescimento anual é até 0,2m. A sua folhagem 

dura o ano todo, floresce de julho a agosto, e as sementes amadurecem a partir de agosto 

e setembro. As flores são hermafroditas. A planta se prolifera com muita facilidade. 

 

 

Propagação 

Por sementes na primavera, em bandejas ou sementeiras, quando estiverem grandes 

podem ser levadas a campo. A divisão de touceiras ou estolões é simples e pode ser feito 

a qualquer momento no período vegetativo, embora a na época de primavera seja melhor. 
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Cultivo 

Prefere um solo úmido e sombreamento parcial. Essa planta também cresce em paredes 

no meio natural e, por isso, deve tolerar condições secas. Tolera quase qualquer tipo de 

solo, mas se desenvolve melhor em solos aluviais, e prefere climas quentes e úmidos. 

Esta planta pode morrer na seca, mas retorna logo após a chuva. 
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Chá verde. Camellia sinensis (L.) Kuntze. 

Características 

Arbusto que cresce até 4m em um ritmo lento. As plantas não são auto férteis, flores auto 

fertilizadas produzem sementes de baixa rentabilidade. Existem quatro tipos principais de 

chá desta planta: chá verde, chá preto, chá de wu-long e chá branco. O tipo de chá 

produzido vai depender do nível de sombreamento, da posição e idade das folhas colhidas 

assim como do beneficiamento. 
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Propagação 

As sementes podem ser semeadas logo que se amadurecerem, protegidas do sol e vento, 

as sementes devem ser pré-embebidas por 24 horas em água morna. Germina entre 1 - 3 

meses a 23°C. As mudas devem ser transplantadas para vasos ou sacos plásticos, serão 

plantadas no campo quando estiverem com mais de 15 centímetros de altura, devem ser 

protegidas contra o frio do inverno no seu primeiro ano. As plantas podem levar de 4 - 12 

anos para produzir sementes, há aproximadamente 500 sementes por quilo. Estacas 

lenhosas quase maduras com 10 - 15 cm podem ser propagadas, tem percentagem elevada 

de enraizamento, mas lenta. O beneficiamento deve ser logo após a colheita pois as folhas 

sofrem uma rápida oxidação que prejudica a qualidade da planta. 

 

Cultivo 

Prefere um solo coberto com matéria vegetal viva, desde que não afetem o 

desenvolvimento da planta. Desenvolve-se melhor em solos ácidos. É melhor adaptada à 

sombra parcial de um bosque ou uma floresta com entrada de luz e em regiões com alto 

índice de chuvas. A cultura tolera uma temperatura média anual entre 14 a 27 ° C e um 

pH no intervalo de 4,5 a 7,3. Esta espécie não é robusta em áreas mais frias. 
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Chapéu-de-couro. (Echinodorus grandiflorus Mitch. (Alismataceae) 

Características 

Planta herbácea aquática, perene e rizomatosa com até 1 m de altura. Embora 

botanicamente seja classificada como planta aquática, pode ser cultivada em solo desde 

a irrigação seja constante. 

 



Cultivo de Plantas Medicinais 

81 
 

 



Cultivo de Plantas Medicinais 

82 
 

Propagação 

A multiplicação pode ser feita por secção dos rizomas ou sementes, além dessas formas 

existem as mudas que são produzidas diretamente dos pedúnculos que dispõem as flores, 

podendo ser retirados e colocados para enraizar em sementeiras ou bandejas. 

 

Cultivo 

Prefere locais alagados, valas, charcos etc., adapta-se bem em locais úmidos e 

sombreados, tais como várzeas, margens de rios, lagos e canais de drenagem. Pode ser 

usada em margens de valas para aproveitamento do terreno. Espaçamento de 50 x 70 cm 

entre plantas. É exigente em matéria orgânica decomposta; colhem-se as folhas no ano 

todo. As folhas devem ser colhidas antes da floração e devem ser beneficiadas 

imediatamente pois a oxidação se inicia logo após a colheita. 
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Cidró. Aloysia triphylla (L'Hér.) Britton. (Verbenaceae) 

Características 

Arbusto que cresce rapidamente até 3m de altura, dá uma boa folhagem de maio a 

novembro, as flores aparecem em agosto, e as sementes amadurecem de setembro a 

outubro. As flores são hermafroditas. 
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Propagação 

As sementes devem ser semeadas no final da Primavera, deve-se manter o substrato 

sempre úmido e abrigado da insolação direta. As mudas devem ser transplantadas para 

vasos ou sacos plásticos, e são levados a campo quando estiverem com 20 a 30 cm. A 

propagação por estaquia é muito mais rápida e o percentual de enraizamento é alto. 

 

Cultivo 

Esta planta se desenvolve bem na maioria dos solos moderadamente férteis e bem 

drenados. Prefere solos leves. Esta planta precisa ser sombreada em pelo menos parte do 

dia, exige clima quente úmido. É uma planta que necessita de poda que pode ser realizada 

na primavera. A adubação pode ser feita com esterco de gado curtido em média 3 litros 

por cova. A colheita se inicia após quatro meses de plantio no campo. 
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Cipó cabeludo Mikania hirsutissima DC (Asteraceae) 

Características 

Planta herbácea, escadente, vigorosa, com folhas e ramos revestidos por pelos rígidos. 

 

Propagação 

Multiplicação por sementes ou por estacas. 
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Cultivo 

Prefere locais sombreados, solos areno argilosos. Necessita de tutoramento ou plantio 

próximo às árvores, por ser trepadeira. Pode ser plantada no espaçamento de 4m X 4m ou 

de acordo com o plantio das árvores. Colhem-se as folhas e caules na época da floração. 

  



Cultivo de Plantas Medicinais 

88 
 

Cominho. Cuminum cyminum L. (Apiaceae) 

Características 

Crescimento anual até 1 m de altura, pode ser cultivada durante todo ano. As flores são 

hermafroditas. A planta é auto fértil. 
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Propagação 

A semeadura deve ser feita no início da primavera diretamente no solo ou em bandejas 

protegidas do sol e vento. As plantas crescem rapidamente e devem ser protegidas contra 

as condições de frio. 

 

Cultivo 

Tolerante da maior parte dos solos bem drenados as plantas devem ficar abrigadas 

parcialmente do sol. Espaçamento 30 cm entre linhas e 20 cm entre plantas. A colheita 

das sementes se inicia após três meses da semeadura e deve ser feita quando as sementes 

estiverem completamente maduras. 
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Confrei. Symphytum officinale L. (Boraginaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento anual até 1,2 m em um ritmo rápido. Floresce de maio a 

junho, e as sementes amadurecem a partir de junho a julho. 
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Propagação 

É propagada mais facilmente por divisões de touceiras ou pedaços de rizoma, pode-se 

usar uma pá ou faca do topo da raiz a apenas 7 centímetros abaixo do nível do solo 

 

Cultivo 

Tolera vários tipos de solos e de situações, mas prefere um solo úmido e alguma sombra. 

Espaçamento de 60 cm entre linhas e 30 cm entre plantas. Cresce bem em solos argilosos 

pesados. Cresce melhor em áreas abertas, ensolaradas e com solos profundos, ideal é ser 

cultivada com bastante matéria orgânica rica em nitrogênio. O cultivo se desenvolve 

melhor com cobertura morta. Pode se transformar em espécie invasora, o sistema 

radicular é muito profundo e difícil de erradicar, até mesmo pequenos fragmentos de raiz 

deixados no solo pode produzir novas plantas. A colheita das folhas se inicia quando a 

planta apresentar várias brotações além da haste principal ou após o quarto mês do plantio, 

em seguida a cada três meses. 
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Dedaleira. Digitalis purpurea L. (Scrophulariacea) 

Características 

Planta com crescimento anual até 1,2 de altura, floresce de junho a setembro, e as 

sementes amadurecem de agosto a outubro. As folhas desta planta são tóxicas e a fonte 

do princípio ativo digitalis. 

 

Propagação 

A semente germina normalmente em 2 a 4 semanas a 20°C e podem ser semeadas 

diretamente no local definitivo. 
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Cultivo 

Facilmente cultivado em solos ricos em matéria orgânica, com faixa de pH entre 5,5-6,5. 

Prefere solo seco na semi sombra, mas se desenvolve em pleno sol se o solo é úmido. 

Cresce bem em solos ácidos, as plantas ficam robustas em temperatura em torno de -

25°C. Desenvolve-se bem na semi sombra de uma floresta. A espécie D. lanata é mais 

comumente cultivada para abastecer a indústria farmacêutica. A planta contém maiores 

concentrações de ingredientes ativos quando é cultivada em um ambiente ensolarado. 
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Dente-de-leão. Taraxacum officinale Weber. (Asteraceae) 

Características 

Planta perene com crescimento anual até 0,3 m, não é tolerante a geada. É cultivada de 

março a maio. 
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Propagação 

Por sementes, semeadas na primavera, em bandejas, apenas cobrir as sementes. Deve-se 

tomar o cuidado para que o composto não seque. A germinação ocorrerá dentro de 2 

semanas, embora estratificação no frio ajude a melhorar a germinação. A divisão de 

touceiras pode ser feita no início da primavera quando a planta está em crescimento. 

 

Cultivo 

Uma planta fácil de ser cultivada, que se desenvolve na maioria dos solos, embora prefira 

solos bem drenados, ricos em húmus e alcalino a neutro. O espaçamento entre plantas 

deve ser de 25 cm e entre linhas 25 cm. O dente-de-leão é uma erva daninha comum em 

lugares com gramíneas. Possui enraizamento profundo, que pode ter raízes até 1 metro de 

comprimento. Cresce bem com alfafa, pode inibir o crescimento de plantas nas 

proximidades, isto ocorre provavelmente porque esta planta produz muito gás etileno, 

esse gás é um hormônio que promove a maturação prematura dos frutos e também induz 

a frutificação prematura de plantas, isso explica o seu nanismo no crescimento. A maior 

parte das sementes produzidas são apomíticas, isso significa que produzem sementes sem 

cruzamento sexual e que todas as mudas são clones, ainda assim, pequenas diferenças são 

mantidas. 



Cultivo de Plantas Medicinais 

100 
 

Echinacea. Echinacea purpurea (L.) Moench. (Asteraceae) 

Características 

Crescimento anual até 1,2 de altura; floresce de julho a agosto. As flores são 

hermafroditas e são polinizadas por insetos. 

 

 

 

 

Propagação 

As sementes devem ser semeadas em março em casa de vegetação e apenas a cobrir as 

sementes com substrato fino. Flutuações diurnas de temperatura ajudam a germinação, 

que ocorre normalmente em torno de 10 a 21 dias a 25°C. As sementes também podem 

ser semeadas em sacos plásticos e assim que atingirem uma altura, podem ser levadas 

para local definitivo. A propagação também pode ser feita por divisões da planta ou por 

estaquia. 
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Cultivo 

Prefere solos profundos e ricos em matéria orgânica e uma posição ensolarada. Ocorre 

em solos secos e tolera a seca assim que estiver estabelecida no campo. A colheita das 

flores é feita quando estão em plena floração, devem ser colhidas nas primeiras horas da 

manhã para uma melhor qualidade medicinal. As raízes levam um tempo bem maior para 

serem colhidas, em torno de dois a três anos. 

  



Cultivo de Plantas Medicinais 

102 
 

Endro. Anethum graveolens L. (Apiacea) 

Características 

Planta anual, sua altura pode chegar a 0.75m, gosta de frio mas não tolera geadas. 
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Propagação 

As sementes devem ser semeadas no início do verão diretamente no local de cultivo e 

cobertas com matéria seca, cubra as sementes levemente, germina em 2 semanas, se o 

solo estiver quente. Sementeiras devem ser feitas em bandejas, mas esta planta é muito 

suscetível a perturbação da raiz o que poderá prejudicar o desenvolvimento da planta. 

 

Cultivo 

Prefere solos soltos, moderadamente ricos e bem drenados pleno sol, mas tolera sombra 

à tarde. Necessita de abrigos contra o vento e tolera pH entre 5,3 a 7,8. É uma boa 

companheira do pepino, alface e cebola, mas inibe o crescimento da cenoura. As plantas 

devem ser semeadas juntas para servirem de apoio. Para uma colheita contínua deve ser 

semeado repetidamente a partir de meados da Primavera ao início do verão. Não deve ser 

plantada perto de erva-doce, cominho ou angélica. Planta muito susceptível às lagartas. 
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Espinheira santa. Maytenus ilicifolia. (Celastraceae) 

Características 

Planta perene com crescimento entre 2 e 3 m. É plantada entre setembro e dezembro. 

 

 

Propagação 

A melhor forma de propagação é por sementes, estaquia ou alporquia, a formação das 

mudas pode levar de 3 a 6 meses. 



Cultivo de Plantas Medicinais 

105 
 

 



Cultivo de Plantas Medicinais 

106 
 

 

Cultivo 

Cresce bem em solos pobres. O espaçamento entre plantas deve ser de 2,0 m e entre linhas 

2,0 m. As plantas se desenvolvem bem em locais parcialmente sombreados, entretanto 

quando cultivadas a pleno sol apresentaram maior conteúdo de tanino. Na presença de 

calagem, tanto a adubação mineral quanto a orgânica podem ser utilizadas. Na ausência 

de calagem, a adubação orgânica mostrou- se mais favorável em estimular o crescimento 

das plantas. Em condições de adubação mineral, independente da presença ou não da 

calagem, o fósforo mostrou-se importante à nutrição de espinheira-santa (Benedetti et al., 

2009). Na época do plantio pode ser feita a adubação com 4,5 kg de esterco de curral 

curtido por cova, ou 3,0 kg de cama de aviário + 250 a 450 g de fosfato natural. É exigente 

em irrigação apenas na fase inicial de plantio. Dentre as pragas mais comuns estão a 

cochonilha e as formigas. A colheita deve ser conduzida uma vez por ano retirando-se em 

cada vez metade da sua copa que levará dois anos para se recuperar. 
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Erva baleeira. Cordia verbenacea. (Boraginaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento até 2 m. É semeada em outubro para ser transplantada em 

novembro. 

 

Propagação 

A melhor forma de propagação é por sementes ou por estaquia. 

Cultivo 

Cresce bem em solos bem drenados neutros ou ligeiramente alcalinos. O espaçamento 

entre plantas deve ser de 150 cm e entre linhas 50 cm. As plantas são tolerantes a seca, 

tolera um pH entre 6,5 a 7,8. As folhas maduras podem ser colhidas durante todo o ano. 

 



Cultivo de Plantas Medicinais 

108 
 

 



Cultivo de Plantas Medicinais 

109 
 

Erva cidreira. Lippia alba. (Verbenaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento até 1,5 m. Pode ser plantada o ano todo e a colheita se dá 

após 120 dias. 

 

Propagação 

A melhor forma de propagação é por estacas de 20 a 25 cm de comprimento. 
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Cultivo 

Cresce bem em qualquer tipo de solos bem drenados. O espaçamento entre plantas deve 

ser de 50 cm e entre linhas 90 cm. As plantas são tolerantes a seca, é exigente em 

luminosidade. Na época de colheita os ramos devem ser cortados a 50 cm de altura 
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Estragão. Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) 

Características 

Planta perene com crescimento de 0,3m a 0,6m. Floresce de junho a agosto. As flores são 

hermafroditas e são polinizadas por vento. 

 

Propagação 

A melhor forma de propagação é por estaquia ou divisões da planta, enraíza facilmente. 

A propagação por sementes é muito incerta. 
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Cultivo 

Cresce bem em solos bem drenados neutros ou ligeiramente alcalinos. Prefere solos com 

alto teor de matéria orgânica. Deve-se cultivá-lo sob sol pleno ou meia-sombra. As plantas 

não duram muito, quando cultivadas em solos argilosos, ficam mais aromáticas quando 

são cultivadas em solo seco e pobre. Não são tolerantes a seca ou geadas, tolera um pH 

entre 6,5 a 7,8. Deve ser plantada em sulcos para facilitar a drenagem do excesso de água, 

pois a umidade danifica a plantação dando poucas folhas, e pode apodrecer as raízes. Do 

plantio à colheita levam-se 60 dias no verão ou 90 dias no inverno. A coleta de folhas é 

feito durante a primavera e o verão. Para extração de óleo os ramos inteiros são cortados 

quando eles alcançarem um bom desenvolvimento. 
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Estramônio. Datura stramonium L. (Solanaceae) 

Características 

Crescimento anual até 1,5 m; floresce de julho a outubro, e as sementes amadurecem de 

agosto a outubro. As flores são hermafroditas e são polinizadas por mariposas. 

 

Propagação 

A estratificação é quando a semente é congelada e depois descongelada para melhorar a 

taxa de germinação, esta técnica ajuda na germinação, mas mesmo assim, as taxas de 

germinação podem ser baixas. Semear as sementes em sacos plásticos no início da 

primavera, 3 ou 4 sementes em cada saco, se necessário, para uma melhor porcentagem 

de germinação. A semente germina normalmente em 3 a 6 semanas a 15°C. Esta planta 

não é muito tolerante ao transplante, por isso deve se evitar ao máximo a manipulação de 

suas raízes, ou então semear diretamente no solo.  
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Cultivo 

Ocorre na maioria dos solos, mas prefere um solo arenoso e rico, ensolarado e em uma 

posição aberta. as plantas são duráveis e tolerante das condições de seca. Plantas 

frequentemente auto- polinizáveis, quando em boas condições. Ela pode se tornar uma 

erva daninha em condições adequadas, esta espécie é muito suscetível aos vários vírus 

que afligem a família Solanaceae, que pode funcionar como um centro de infecção por 

isso não devem ser cultivadas perto de batata ou tomate. Cresce bem com abóboras. 
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Funcho. Foeniculum vulgare Mill. (Apiaceae) 

Características 

Crescimento anual de 1,5 m altura, não é tolerante a geada. Cultivada durante todo ano. 

As flores são hermafroditas e que são polinizadas por insetos. A planta é auto fértil. 

 

Propagação 

Por sementes melhor se forem semeadas no início da primavera no local definitivo. A 

divisão da planta matriz também pode ser feita com sucesso. As plantas são muito 

tolerantes a perturbação, as divisões podem ser feitas em qualquer época do ano, apesar 

de que as mudas oriundas deste tipo de propagação não serem tão boas como as mudas 

de sementes. 
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Cultivo 

Planta facilmente cultivada, se desenvolve bem, na maioria dos solos, mas prefere uma 

posição ensolarada e solo seco, drenado, leve e com baixa acidez. Cresce bem em solos 

arenosos, é tolerantes a seca uma vez estabelecida a cultura. Funcho, em geral, é um mau 

companheiro das plantas pois, inibe o crescimento das plantas nas proximidades, 

especialmente feijão e tomate. Pode ser inibida por losna e coentro. No entanto, a floração 

de plantas atrai insetos benéficos como abelhas, vespas e a moscas parasitas. A presença 

desses insetos ajuda a manter um equilíbrio natural dos insetos praga e ajuda a evitar 

infestações por pulgões. Não deve ser cultivado junto com o endro (Anethum graveolens), 

uma vez que pode ocorrer hibridação. Deve-se fazer a amontoa quando a raiz acima da 

superfície do solo estiver com 5 a 7 cm de largura. A falta de água durante este período 

causa uma queda significativa na produção de frutos. Caso haja necessidade de adubação 
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deve-se lembrar que para a produção de frutos é mais interessante a adição de fosforo de 

que hidrogênio. 
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Gengibre. Zingiber officinale L. (Zingiberaceae) 

Características 

Planta rizomatosa cresce até 0,5 m; rizoma ramificado, flores estéreis de cor branco-

amarelada. Exige um clima tropical úmido, com chuvas acima de 2.000 mm por ano, mas 

sua distribuição é importante, que deve ser regularmente durante todo o período de 

crescimento. Temperatura acima de 30 ° C por dois terços do ano. 
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Propagação 

Multiplicação por rizoma (cortam-se em pedaços com gema) e faz- se o plantio direto ou 

preparam-se as mudas. É necessário cerca de 1.000 a 1.300 kg de rizomas para cada 

hectare de plantação. 

 

Cultivo 

O plantio deve ser feito em covas de 10 cm de profundidade em terrenos arenosos, leves, 

férteis e bem drenados com pH em torno de 5,5, com espaçamento de 0,9 m e 0,4 m (linha 

e plantas). O fornecimento de sombra favorece a sua produção. Deve-se fazer a amontoa 

aos 3 e 6 meses após o brotamento do rizoma. Colhem- se os rizomas 7 meses após o 

plantio das mudas ou 10 meses após o plantio direto. Os rizomas devem ser lavados, secos 

ao sol por 6 dias e acondicionados em vidros escuros ou sacos de pano. As plantas estão 

prontas para a colheita em cerca de 9 a 10 meses a partir da época do plantio. Os rizomas 

são colhidos quando o ar está seco e antes de se tornar fibroso e resistente. 
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Gervão. Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl (Verbenaceae) 

Características 

Subarbusto anual ou perene, ereto, muito ramificado, até 1m de altura; inflorescências 

terminais espigadas com poucas flores violetas. 
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Propagação 

Multiplica-se por sementes e estacas. 

Cultivo 

Planta que se desenvolve em todo o Brasil, sendo considerada invasora quando cresce em 

local indesejado. Prefere solos secos arenosos ou areno argilosos, profundos. O plantio 

deve ser feito na primavera observando o espaçamento de 1m entre plantas. Colhem-se 

as folhas e raízes no período de floração. 
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Ginseng brasileiro. Pfaffia paniculata, P glomerata (Amarantahceae) 

Características 

É uma planta arbustiva, desenvolve-se em solos úmidos na beira de rios, córregos ou em 

matas. 
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Propagação 

É propagada facilmente por estacas que devem ter 10 cm e colocadas em solo solto 

enriquecido com matéria orgânica e mantido à umidade de 80%. 

 

Cultivo 

Pode ser facilmente cultivado desde que o solo seja solto e rico em matéria orgânica. O 

preparo do solo é uma das etapas mais importantes, este deve ser bem profundo para 

facilitar o desenvolvimento das raízes que pode chegar 50 cm na época da colheita. A 

colheita das raízes se dá após 12 meses do plantio. 
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Guaco. Mikania laevigata Spreng. (Asteraceae) 

Características 

Planta trepadeira sublenhosa, de grande porte, perene, flores em capítulos. Plantio de 

setembro a março se desenvolve bem em locais com clima ameno, como os da região Sul 

e boa parte do Sudeste. 
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Propagação 

Multiplicação por sementes ou por estacas (ramos), as mudas são transplantadas quando 

atingem cerca de 30cm de altura. 

 

Cultivo 

Prefere solos areno argilosos e úmidos. Como cipó, exige locais para desenvolver-se 

como trepadeira. Espaçamento de 1 x 2 metros entre plantas, em espaldeira para 

tutoramento dos ramos. Em cultivo programado pode ser feito semelhante ao maracujá, 

em parreiras. As mudas formadas devem ir para o local definitivo até 6 meses de seu 

plantio. Colhem-se as folhas a qualquer época do ano, dando preferência às folhas mais 

novas. Os ramos e folhas devem ser colhidos antes da floração. 
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Guandu. Cajanus cajan (L.) Millsp. (Fabaceae) 

Características 

Arbusto ereto, ramificado até 1,30m de altura. Flores amarelas em racemos axilares. 

Desenvolve-se bem numa faixa de temperatura entre 20 e 40ºC durante seu ciclo. 
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Propagação 

Multiplica-se por sementes e deve ser semeado no período chuvoso entre novembro e 

dezembro. 

 

Cultivo 

Prefere clima quente e úmido e solo com pH de 5 a 7, de preferência solo corrigido com 

calcário dolomítico. Não tolera terrenos encharcados. O espaçamento é de 1 metro entre 

plantas e 1 m entre fileiras, podendo ser maior se deixar a planta por mais tempo. Não 

necessita de adubação, basta fazer correção e preparar o solo; colhem-se as folhas e flores 

durante o período de floração. Forma nódulos para fixação do nitrogênio atmosférico com 

a bactéria Rhizobium. O fosforo é um elemento que favorece no aumento da produção 

com aplicações entre 50 e 80 kg de P2O5/ha. 
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Hissopo. Hyssopus officinalis L.  (Lamiaceae) 

Características 

Arbusto que cresce até 0,6m floresce de julho a setembro, e as sementes amadurecem de 

agosto a outubro. As flores são hermafroditas e são polinizadas por abelhas. A planta é 

auto fértil. 

 

Propagação 

As sementes devem ser colocadas em sacos plásticos, germina rapidamente. Devem ser 

transplantadas no final da primavera ou início do Verão. Estacas semi lenhosas ou 

herbáceas, com 5 a 7 cm podem produzir mudas de boa qualidade. 

Cultivo 

Prefere solo calcário leve e seco e uma posição a pleno sol. A planta precisa de ser aparada 

regularmente para manter o seu vigor. É um bom companheiro das uvas, mas ela cresce 

mal com rabanetes. Quando cultivada em solo muito rico, o crescimento é exuberante, 

mas ocorre decréscimo no teor de aroma. 
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Cultivo de Plantas Medicinais 

135 
 

Hortelã. Mentha sp. (Lamiaceae) 

Características 

Existem várias espécies cultivadas comercialmente, são plantas perenes, até 50 cm de 

altura, se espalham rapidamente, podendo ser invasoras, pois se propagam por raízes 

subterrâneas. As espécies mais cultivadas são a Hortelã-pimenta (M. piperita), a Hortelã-

japonesa (M. arvensis) e a Hortelã-de-quibe (M. villosa). 

 

 

Propagação 

As sementes podem ser semeadas no inverno, germinação geralmente é bastante rápida. 

As mudas podem ser plantadas em sacos plásticos, o transplante se dá entre outubro e 

novembro. As espécies de Mentha são muito propensas a hibridação e assim a semente 

pode não representar a espécie original.  Mesmo sem hibridação, as mudas não serão 

uniforme e por isso o sempre sofrerá variações. Para evitar a hibridação e aumentar a 

uniformidade, a propagação por estacas é a melhor solução. Praticamente qualquer parte 
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da raiz é capaz de se desenvolver em uma nova planta. A divisão da planta, também é um 

bom meio para propagação e podem ser plantadas diretamente no campo. 

 

Cultivo 

Podem se desenvolver na maioria dos solos e de climas, desde que o solo não seja muito 

seco. Prefere solo levemente ácido e cresce bem em solos argilosos pesados. A posição 

sob o sol é melhor para produção de óleos essenciais, mas também se desenvolve na 

sombra parcial. A maior parte das espécies tem raízes bastante agressivas que se espalham 

facilmente, podem ser plantadas em recipientes. Hibridam-se livremente com outros 

membros deste gênero. Um bom companheiro de couves e tomates.  Algumas pragas 

como besouros, formigas podem causar danos às folhas ou brotos, atingindo, no caso de 

ataques severos de desfolhamento das plantas. O pulgão se localiza nas raízes e pode 
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causar danos significativos, especialmente se o solo estiver seco. Doenças como ferrugem 

produzida pelo fungo (Puccinia menthae) que ataca as folhas e caules. É caracterizada 

pelo aparecimento de pústulas amareladas que mais tarde escurecem. Quando o ataque é 

severo pode causar queda de folhas. A antracnose é causada pelo fungo (Sphaceloma 

menthae) é caracterizado pelo aparecimento de manchas cinza com bordas marrom-

avermelhada nas folhas jovens, que podem se estender aos brotos provocando a queda 

prematura. 
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Joá-de-capote. Nicandra physaloides (L.) Gaertn. (Solanaceae) 

Características 

Planta com crescimento anual até 1,2m a um ritmo rápido, floresce de julho a setembro. 

As flores são hermafroditas. No Brasil é considerada invasora. 
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Propagação 

As sementes devem ser semeadas no local definitivo no final da Primavera, de preferência 

depois do frio. Jovens mudas podem ser transplantadas. As sementes podem permanecer 

latentes por várias décadas. 

 

Cultivo 

Desenvolve-se bem em qualquer tipo de solo, mas prefere um solo rico e bem drenado 

em um ambiente ensolarado. Essa espécie resiste bem às más condições climatéricas. As 

plantas são de crescimento rápido e muitas vezes, auto semeiam livremente. Flores 

individuais vivem apenas um dia, mas a planta produz uma sucessão de flores de verão. 
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Jurubeba. Solanum paniculatum L. (Solanaceae) 

Características 

Arbusto com até 2,5m de altura, espinhento e ramificado, flores azuis claras reunidas em 

cimos paniculiformes terminais. 

 

 

Propagação 

Multiplicação por sementes e estacas da raiz. 
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Cultivo 

Não é exigente em solos.  Planta-se na primavera em terrenos preparados e adubados com 

húmus. O espaçamento preferido é o de 2 metros entre plantas; os frutos são colhidos no 

outono e as raízes e folhas o ano todo. A colheita se inicia após o quarto mês do plantio 

podendo ser estendida até por um ano do início da colheita. A coleta dos frutos é feita 

quando estes apresentarem totalmente desenvolvidos, mas ainda com a coloração verde, 



Cultivo de Plantas Medicinais 

142 
 

imaturos. 
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Lavanda. Lavandula angustifolia Mill.  (Lamiaceae) 

Características 

Arbusto que cresce até 1,2m, é cultivada de setembro a novembro, e flores são 

hermafroditas e são polinizadas por abelhas, borboletas e mariposas. 
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Propagação 

Deve-se semear na Primavera, em casa de vegetação ou sementeira protegida e apenas 

cobrir as sementes, germina entre 1 a 3 meses a 15°C. Podem ser semeadas em sacos 

plásticos e transplantadas em local definitivo assim que estiverem com tamanho de 15 a 

20cm. Estacas semi lenhosas podem ser feitas com 7 a 10 centímetros, o enraizamento se 

dará dentro de algumas semanas. 
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Cultivo 

Desenvolve-se em quase todos os solos, desde que bem drenados e não muito ácidos. 

Prefere uma posição ensolarada e solo neutro a alcalino e em altitudes variando entre 700 

e 1.400 metros. Quando cultivadas em solos ricos as plantas tendem a produzir mais, mas 

produz menos óleos essenciais. São tolerantes a seca e a salinidade. Para se obter o 
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máximo em conteúdo de óleo essencial, a cultura deve ser cultivada numa posição quente 

e ensolarada, o que irá ocorrer melhor em um solo arenoso. A sua poda deve ser feita na 

Primavera. Lavanda é uma boa companheira para a maioria das plantas, crescendo 

especialmente bem com couves. É uma planta que responde bem a aplicação de cálcio. O 

momento ideal de colheita varia de acordo com o clima, a região, altitude exposição ao 

sol, e latitude, a variedade da cultura. 
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Losna. Artemisia absinthum L. (Asteraceae) 

Características 

Planta perene com crescimento que chega a 1m de altura. Floresce de julho a agosto. As 

flores são hermafroditas e são polinizadas por vento. 

 

Propagação 

A temperatura ideal para a germinação das sementes é em torno de 15°C. As estacas 

lenhosas podem ser retiradas em julho. 

Cultivo 

Esta planta se adapta bem em qualquer solo, são muito tolerante seca. As plantas vão ficar 

mais robustas e mais aromáticas quando cultivadas em solo seco e pobre. Cresce bem em 

solo bem drenado e ligeiramente alcalino, preferindo uma posição ensolarada. Tolera pH 

entre 4,8 a 8,2. Esta planta exige espaçamento de 50cm entre plantas e 50cm entre linhas, 

sua colheita começa aos seis meses. Esta planta inibe o crescimento do funcho, sálvia e 

anis, entretanto é uma boa companheira para a cenoura.  
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Macela. Achyrocline satureioides (Lam.) DC (Asteraceae) 

Características 

Planta perene cresce até 1,5m; inflorescências axilares terminais com capítulos amarelos. 

 

Propagação 
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Por sementes em bandejas ou sementeiras, as estacas também podem servir como meio 

de propagação desta espécie. 

 

Cultivo 

Planta se adapta melhor em clima ameno, com bastante sol. Plantam-se as sementes nas 

covas, de 50 em 50 cm, de setembro a novembro. Não exige solos férteis. A irrigação 

deve ser somente quando houver um período de estiagem; as flores são colhidas e secas 

à sombra. 
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Malva. Malva sylvestris L. (Malvaceae) 

Características 

Planta herbácea bianual ou perene, até 0,7m de altura; flores vistosas de cor púrpura. 
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Propagação 

Reproduz-se por sementes ou estacas (mudas). 

 

Cultivo 

Planta de clima ameno, embora suporte temperaturas elevadas. O plantio é feito na 

primavera com espaçamento de 60cm entre as plantas. Exige solos férteis, por isso deve-

se adubar com bastante matéria orgânica. As folhas são colhidas a partir do 6o mês. 
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Manjericão. Ocimum sp L. (Lamiaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento anual até 30 cm; plantio entre agosto a novembro, e as 

flores são hermafroditas e são polinizadas por abelhas. É uma planta aromática e herbácea 

anual hastes eretas e ramificada. Foram relatadas em torno de 50 espécies em todo mundo. 

 

Propagação 
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Por sementes em bandejas, a germinação geralmente é rápida. A propagação por estaquia 

é muito fácil e as estacas devem ter comprimento entre 5 e 10 cm. 

 

Cultivo 

Prefere um solo rico, leve e bem drenado; necessita de uma posição ensolarada e abrigada 

dos ventos. Espaçamento de 60 cm entre linhas e 40 cm entre plantas. Tolera um pH na 

faixa de 5 a 8. Há uma série de diferentes componentes que compõem o óleo essencial do 

manjericão, e as proporções destes variam consideravelmente entre locais e climas em 

diferentes regiões. É um bom companheiro de plantas, o seu aroma ajuda a reduzir 

problemas causados por insetos nocivos. 
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Manjerona. Origanum majorana L. (Lamiaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento anual até 0,6 m, pode ser plantada o ano todo. As flores 

são hermafroditas e são polinizadas por abelhas. 

 

Propagação 

As sementes devem ser cobertas para germinar, que normalmente ocorre dentro de 2 a 4 

semanas. As sementes também podem ser semeadas no local definitivo em abril ou início 

de maio, entretanto é lenta para germinar. Divisões da planta podem ser plantadas direto 

nas suas posições permanentes. Pode ser propagada por estaquia. 
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Cultivo 

Requer solo bem drenado e um pouco quente e seco, prefere condições alcalinas e 

adubação orgânica. As plantas normalmente não sobrevivem ao inverno muito rigoroso, 

neste caso deve-se aplicar uma cobertura morta espessa para as raízes. 
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Maracujá. Passiflora alata. (Passifloraceae) 

Características 

Planta perene trepadeira, pode ser plantada o ano todo. 

 

Propagação 

Por sementes em substrato ou por estaquia. Pré-embebição das sementes por 12 horas em 

água morna e depois semear no final do inverno ou início da primavera. Se semeada em 

janeiro e plantada em curto espaço de tempo pode florescer e frutificar no seu primeiro 

ano. Estacas de ramos terminais com 15 centímetros de comprimento, na primavera. 

Estacas lenhosas levam em torno de 3 meses para ir ao campo. 
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Cultivo 

Requer solo bem drenado e um pouco quente e seco, prefere pH entre 5 e 6 e adubação 

orgânica. As plantas normalmente não sobrevivem às geadas. 
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Melissa. Melissa officinalis L. (Lamiaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento anual de 0,7m, pode ser plantada o ano todo. As flores 

são hermafroditas e são polinizadas por abelhas. 

 

Propagação 

Por sementes na primavera ou no outono, a germinação pode ser lenta. As mudas podem 

ser semeadas em sacos plásticos e estarão prontos para ir a campo quando estiverem com, 

no mínimo, 15 centímetros de altura. Estacas da planta podem ser feitas em julho/agosto. 
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O espaçamento deve ser de 30 cm entre plantas e 50 cm entre linhas, a planta pode ser 

colhida a partir de seis meses. 

 

Cultivo 

Planta muito fácil de ser cultivada, se desenvolve bem em solo bem drenado, rico em 

matéria orgânica, fértil com pH > 5,5 e em ambiente ensolarado. Esta planta prefere um 

solo rico e úmido e sombra parcial. Uma vez estabelecida é tolerante a seca. 
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Melão-de-são-caetano. Momordica charantia L. (Cucurbitaceae). 

Características 

Planta herbácea anual de 2 a 3 m de comprimento, pode ser plantada o ano todo. A forma 

de erva daninha pode ter sido trazido junto com sementes de outras culturas e 

transformaram-se em um problema em plantações por todo o mundo (Robinson e Decker-

Walters, 1996). É tolerante a um número variável de ambientes (Lim, 1998) e pode 

crescer em climas tropicais e subtropicais (Reyes et al. 1994). 

É uma planta daninha trepadeira bastante frequente em pomares, cafezais, sobre cercas e 

alambrados e em terrenos baldios. Ocorre virtualmente em todas as regiões habitadas do 

país (Lorenzi, 2000). As práticas culturais são similares a do pepino (Reyes et al. 1994). 

Propagação 

Por sementes em sacos plásticos e quando atingirem um comprimento de 15 cm podem 

ser plantados em seu local definitivo. 
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Cultivo 

Esta planta se desenvolve bem a uma temperatura mínima de 18° C (Larkcom, 1991), 

atingindo um estágio ótimo entre 24-27° C (Desai e Musmade, 1998). Tem o crescimento 

máximo em temperaturas dia/noite 28-35/20-25° C e redução severa no crescimento em 

temperaturas da noite 16° C, requer mais calor do que as outras espécies de cucurbitáceas 

para atingir o máximo rendimento (Larkcom 1991), mas é também mais resistente às 

temperaturas baixas. (Desai e Musmade 1998). O pH ótimo é entre 6,0-6,7 (Desai e 

Musmade, 1998). Se for feita calagem, deve ser feito bem antes da aplicação inicial do 

fertilizante. Cresce melhor em um solo arenoso drenado, rico em matéria orgânica, mas 

tolera vários tipos de solos (Cantwell et al. 1996, Reyes et al. 1994). As mudas podem ser 

produzidas em sementeiras no solo ou suspensos (Lim 1998). O esterco de galinha pode 

ser usado como fertilizante, enterrando-se e molhado 2-4 semanas antes de transplantar 

ou de semear, as sementes perdem rapidamente a viabilidade, assim a pré-germinação é 

recomendada, com exceção da semente muito fresca. Estas devem ser embebidas 24 horas 

e envoltas em toalha de papel úmido, e em seguida deve ser mantida em um saco plástico 

26-29°C para a germinação de um a dois dias (Larkcom, 1991). A germinação cessa fora 

das temperaturas entre 10-50°C (Singh, 1991). A porcentagem de germinação pode ser 

aumentada embebendo as sementes em 1% KNO3 (Devi e Selvaraj, 1994). As sementes 

devem ser germinadas em sementeiras ou diretamente no campo se a temperatura estiver 

alta (Larkcom, 1991). As plântulas emergem 5-7 dias após a semeadura (Reyes et al., 

1994). Requerem a proteção do sol do vento, e do frio excessivo (Desai e Musmade, 

1998). O peso da semente varia entre 6 000 (Desai e Musmade, 1998) e 17 000 

sementes/kg (Reyes et al., 1994). A densidade de plantio deve ser 50 cm entre plantas e 

2-3 m entre fileiras. A melhor densidade de plantas varia com a cultivar, de 6 500 a 11 

000 plantas/ha (Reyes et al., 1994) ou de 20 000 plantas/ha (Huyskens et al., 1992). Se o 

solo for altamente fértil e preparado com bastante matéria orgânica, uma nutrição 

adicional não tem necessidade (Larkcom 1991). Se não adicione Nitrofoska até que a 

planta alcance a altura da treliça, então pode ser aplicado nitrato de potássio até que 

floresça. A aplicação do nitrogênio deve ser reduzido durante o aparecimento dos frutos. 

A adição de nitrato de cálcio melhora a vida útil, possivelmente solidificando a epiderme 

e reduzindo a produção do etileno, entretanto, o nitrato é conhecido também por suprimir 

o florescimento em muitas espécies. As aplicações de N:P:K ao redor 100:50:50 kg/ha 

são recomendadas por Robinson e Decker-Walters (1996). 
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Mil-folhas. Achillea millefolium L. (Asteraceae). 

Características 

Planta perene de 30 cm, pode ser plantada o ano todo. 
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Propagação 

Se propaga pela divisão de suas raízes, pela separação das plantas novas da planta matriz 

ou de seus brotos subterrâneos que aparecem em torno da planta matriz. A colheita ocorre 

após três meses de plantio. Ela se propaga facilmente por estacas das folhas. 
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Cultivo 

A planta prefere solos arenosos de textura média ou e argilosos, requer boa drenagem e 

podem crescer em solos nutricionalmente pobres. A planta prefere solos ácidos, neutros 

ou básicos (alcalinos) e pode crescer muito bem em solos alcalinos. Ela pode se 

desenvolver em semi sombra ou a pleno sol. Esta planta requer um solo úmido, mas pode 

tolerar seca, através de suas raízes subterrâneas dá-se a impressão que a planta esta seca 

e morta, com a chegada das chuvas ela rebrota e se desenvolve. O espaçamento ideal para 

esta planta é de 30 cm entre plantas e 50 cm entre linhas, sua colheita começa aos quatro 

meses. A planta tem um sistema radicular muito agressivo e é geralmente bastante 

invasivo. Uma planta companheira que aumenta a resistência das plantas que crescem nas 

proximidades e aumenta seu teor de óleo essencial, tornando-os menos sujeitos à predação 

de insetos. A flor desta planta é usada na preparação biodinâmica BD 502. Diz-se que 

melhora a absorção de potássio e enxofre. 
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Orégano. Origanum vulgare L. (Lamiaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento anual até 0,6 m, pode ser semeada de agosto a março. As 

flores são hermafroditas e são polinizadas por abelhas, borboletas e mariposas. 

Propagação 

As sementes devem ser colocadas para germinar no início da primavera, deve-se apenas 

cobrir as sementes. Germinação normalmente ocorre dentro de 2 semanas. Mudas podem 

ser produzidas por divisões da planta e podem ser plantadas direto no campo. Também 

podem ser propagadas por estacas de brotos basais e de caules subterrâneos quando eles 

estiverem de 8 a 10 centímetros acima do nível do solo. Devem ser colocados em sacos 

plásticos para se desenvolverem melhor. 
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Cultivo 

Requer solo um pouco quente, seco e bem drenado, a pleno sol, prefere condições 

ligeiramente alcalinas. Tolera solo pobre, mas não encharcado. É um bom companheiro, 

melhorar o sabor das plantas vizinhas. As flores são muito atrativas para as abelhas e 

borboletas. Uma planta que favorece as cucurbitáceas. 
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Pariparoba. Pothomorphe umbellata L. Miq. (Piperaceae) 

Características 

Planta subarbustiva, ereta, perene, muito ramificada, até 2 m de altura; flores pequenas 

em inflorescências espigadas axilares de até 8 cm de comprimento. 

 

Propagação 

Por sementes, estacas do caule e raiz. 

Cultivo 

Prefere solos úmidos, fofos e areno argilosos com bastante matéria orgânica. O 

espaçamento deve ser de 1,5 metros entre plantas; colhem-se os frutos, raízes, cascas do 

caule e folhas. 
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Poejo. Mentha pulegium L. (Lamiaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento anual de até 0,4m, pode ser plantada todo ano. As flores 

são hermafroditas e que são polinizadas por abelhas. 

Propagação 

As sementes devem ser colocadas para germinar na Primavera, o que ocorre rapidamente. 

As mudas podem ser plantadas em sacos plásticos, também podem ser propagadas por 

estacas, que enraízam facilmente, e por divisão da planta. 
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Cultivo 

Se desenvolve bem na maioria dos solos e de climas, desde que o solo não seja muito 

seco. As plantas são muito prejudicadas por condições de seca se ocorrer rapidamente. 

Prefere um solo firme, úmido e ligeiramente ácido. Uma posição ensolarada é melhor 

para produção de óleos essenciais, mas também produzem parcialmente na sombra. 

Existem duas formas principais desta espécie, uma delas tem caules prostrados fraco 

enraizamento e se espalha por onde os caules tocarem o chão, com apenas 10 centímetros 

de altura. O outro é ereto, não se espalha de forma livre e cresce cerca de 30 centímetros 

de altura, de forma a facilitar a colheita. Também existe uma forma chamada "Anã" possui 

alguns centímetros de altura. Uma boa companheira para couves e tomates. 

 

  



Cultivo de Plantas Medicinais 

173 
 

Quebra-pedras. Phyllanthus tenellus L.  (Euphorbiaceae) 

Características 

Planta ereta crescimento perene até 30 cm de altura. Pode ser semeado durante todo ano. 

As flores são hermafroditas e que são polinizadas por insetos. 

Propagação 

Por sementes, pelo fato de serem muito pequenas e difíceis de serem vistas aconselha-se 

a coletá-las quando as flores ficarem amarronzadas e deixadas maturar por pelo menos 5 

dias, em seguida podem ser semeadas. 
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Cultivo 

Prefere solos úmidos e sombreados. Pode ser semeado diretamente na área de plantio em 

sulcos espaçados de 30 cm entre linhas e pelo menos 10 cm entre plantas. Responde bem 

a adubação orgânica que pode ser com esterco de gado curtido ou cama de aviário. 
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Rosela. Hibiscus sabdariffa L.  (Malvaceae) 

Características 

Crescimento perene até 3m de altura. Floresce de agosto a outubro, e as sementes 

amadurecem de outubro a novembro. As flores são hermafroditas e que são polinizadas 

por insetos. 

 

Propagação 

As sementes devem ser postas para germinar no início da Primavera, que ocorre bastante 

rápido. As mudas devem ser colocadas em sacos plásticos e podem ser transplantadas 

quando estiverem grandes. Estacas lenhosas também podem ser propagadas. 
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Cultivo 

Prefere solos bem drenados, férteis, rico em matéria orgânica e em pleno sol, pH médio 

de 5 a 6. A adubação recomendada para esta planta é a formulação NPK (4-14-8) com 

cobertura nitrogenada no início da floração. O solo deve ser permeável, arenoso com 

matéria orgânica, no entanto, adapta-se a uma variedade de tipos de solos. Não é tolerante 

ao sombreamento e deve ser mantida livre de ervas daninhas. Tolerar alagamentos, ventos 

fortes ou água de má qualidade. O precipitação anual ideal para esta planta é de 64 a 429 

centímetros, temperatura anual na faixa de 12,5 a 27,5°C e pH de 4,5 a 8,0. As plantas 

são sensíveis ao comprimento do dia e não floresce se não houver mais de 13 horas de 

luz no dia. 
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Sabugueiro. Sambucus nigra L. (Caprifoliaceae) 

Características 

Arbusto que cresce até 6m a um ritmo rápido. Não é tolerante a geadas. Floresce de junho 

a julho, e as sementes amadurecem a partir de agosto e setembro. 

 

Propagação 

Melhor semear as sementes logo que estiverem maduros, em bandejas. Sementes 

armazenadas podem ser semeadas na primavera, em bandejas. Estacas semi-lenhosas com 

7 a 10 centímetros enraízam facilmente. 
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Cultivo 

Fácil de ser cultivada tolera vários tipos de solos e situações, cresce bem em solo alcalino, 

mas prefere um solo úmido rico em matéria orgânica. Cresce bem em solos argilosos 

pesados. Tolera sombra, mas vai melhor em ambiente ensolarado. A subespécie S. nigra 

alba tem frutos verdes que são mais agradáveis para o paladar. As folhas muitas vezes 

começam a abrir logo em janeiro e estão totalmente abertas em abril, caem em 

outubro/novembro. Muito tolerante com a poda, as plantas podem ser cortadas na base e 

irá rebrotar em seguida. As flores são muito atrativas para os insetos. O espaçamento ideal 

para esta espécie é de 30 cm entre plantas e 40 cm entre linhas, a sua colheita se inicia 

após um ano. 
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Sálvia. Salvia officinalis L. (Lamiaceae) 

Características 

Planta com porte arbustivo crescendo até 0,6 m, semeadura entre agosto e setembro. 

 

Propagação 

Por sementes protegida dos 

raios solares e ventos. A 

germinação normalmente 

ocorre dentro de 2 semanas. 

Podem ser propagadas por 

estacas de brotos, retirado do 

caule, com 5 - 10 centímetros 

ou divisão de touceiras. 
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Cultivo 

Necessita de um solo muito bem drenado, de preferência arenoso, em uma posição 

ensolarada. Prefere um solo calcário, não se desenvolve bem em solos pesados ou ácidos. 

Tolera solos secos uma vez que é estabelecida, mas não tolera invernos rigorosos e 

úmidos. Uma boa companheira para muitas plantas, incluindo alecrim, repolho e cenoura, 

esta planta repele insetos. É inibida pela losna e manjericão ou cucurbitáceas. 
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Segurela. Satureja montana L. (Lamiaceae) 

Características 

Pequeno arbusto crescendo até 0,3 m e não tolera a geada. Floresce de julho a outubro, e 

as sementes amadurecem de agosto a outubro. É uma planta aromática, picante e 

adstringente. 

 

Propagação 

As sementes devem ser semeadas em abril, em bandejas. Não deve se deixar que o 

substrato para as mudas seque, morrem rapidamente. A germinação pode ser lenta e baixa, 
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mas normalmente todas germinam dentro de um mês. Estacas semi- lenhosas com 5 a 8 

centímetros com uma gema. A divisão da planta deve ser feita no início da primavera. 

 

Cultivo 

Uma planta cultivada facilmente em condições adequadas, prefere solo bem drenado e 

alcalino. É muito intolerante a solos encharcados, especialmente no inverno e não vai bem 

a sombra. As plantas são menos robustas quando são cultivadas em solos ricos e em 

condições com excesso de umidade. Um bom companheiro das plantas especialmente 

com cebola e feijão e ajuda a repelir insetos pragas. A planta inibe a germinação das 

sementes de certas espécies. Após o plantio deve ser irrigada pelo menos duas vezes ao 

dia para incentivar o enraizamento. No primeiro ano deverá ser cuidada com capina e 

irrigação para manter o campo limpo. Quando o objetivo é a coleta de folhas secas é feito 

no início da floração e na época da plena floração, quando se quiser obter o óleo essencial. 
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Serpilho. Thymus serpyllum L. (Lamiaceae) 

Características 

Arbusto pequeno crescendo até 0,3 m e não tolera a geada. Floresce de julho a agosto, e 

as sementes amadurecem a partir de agosto e setembro. As flores são hermafroditas e que 

são polinizadas por abelhas, moscas, borboletas e mariposas. 

 

Propagação 

As sementes devem ser semeadas na primavera, em bandejas. Não é necessário cobrir as 

sementes. A germinação pode ser irregular. Pode ser propagada por divisão das touceiras. 

O melhor é colocar as mudas divididas em sacos plásticos. Estacas semi-lenhosas com 5 

a 8 centímetros também podem ser propagadas. 
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Cultivo 

Necessita de solos leves e bem drenados, preferência para solo calcário. Esta planta é 

sensível ao solo molhado. Este é um gênero muito difícil de classificar taxonomicamente, 

as espécies originarão híbridos livremente uns com os outros. É uma planta muito 

polimórfica. Boa companheira para a maioria das outras plantas. 
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Stévia. Stevia rebaudiana Bertoni. (Asteraceae) 

Características 

Crescimento anual até 0,5m, as flores são hermafroditas e são polinizadas por insetos. 

 

Propagação 

As sementes devem ser semeadas na primavera, em bandejas e deve-se apenas cobrir as 

sementes, não deixando o composto secar. Pode ser propagada por estaquia. 
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Cultivo 

Prefere um solo arenoso, exigindo uma posição ensolarada. Planta de dia curto, crescendo 

até 0,6 metros no estado nativo e com floração de janeiro a março no hemisfério sul. A 

floração deverá ocorrer dia condições 54-104 dias após transplante, em função da 

sensibilidade da cultivar. A temperatura ideal é em torno de 24°C. As plantas não são 

muito resistentes a geada. 
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Tanchagem. Plantago major L. (Plantaginaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento anual até 0,1 m. Não é tolerante a geada. Floresce de maio 

a setembro, e as sementes amadurecem de julho a outubro. As flores são hermafroditas e 

são polinizadas por vento. A planta é auto fértil. 

 

Propagação 

Se propaga facilmente por sementes que podem ser semeadas diretamente em local 

definitivo. O percentual de germinação é muito baixo, por isso as condições de 

germinação devem ser as melhores possíveis, como solo bem solto e adubado com 

matéria orgânica, temperaturas entre 25 e 35ºC e umidade em torno de 70%. 
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Cultivo 

Por ser considerada planta invasora acredita-se que não seja exigente em solo, mas quanto 

mais rico for o solo maior será a matéria verde produzida. Responde muito bem a uma 

pequena adubação com matéria orgânica. Ocorre em qualquer solo moderadamente fértil 
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em uma posição ensolarada. O espaçamento entre plantas é de 30 cm e entre linhas de 30 

cm e a colheita se inicia aos três meses. 
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Tomatinho. Physalis angulata L. (Solanaceae) 

Características 

Planta com crescimento anual até 0,75m de altura, da flores de julho a setembro, são 

hermafroditas e são polinizadas por insetos Existem algumas espécies de Physalis que 

ocorrem espontaneamente no Brasil, a P. angulata não deve ser confundida com a P. 

edulis, que tem os seus frutos comercializados.  Esta espécie é cultivada por seus frutos 

comestíveis no Brasil. 

 

Propagação 

Por sementes, deve-se semear entre março/abril, a germinação geralmente ocorre rápida 

e livremente. Por sua prolificidade e facilidade de propagação pode se tornar espécie 

invasora. 
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Cultivo 

Ocorre em qualquer solo bem drenado em pleno sol ou sombra. É muito parecido com o 

tomate, por ser considerada invasora não é exigente em adubação, entretanto se o solo for 

enriquecido com matéria orgânica esta planta poderá responder muito bem. Deve ser 

plantada em sulcos com espaçamento de 40 cm entre linhas e 30 cm entre plantas. 
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Tomilho. Thymus vulgaris L. (Lamiaceae) 

Características 

Arbusto pequeno, muito ramificado, geralmente atingindo cerca de 0,30 m de altura, não 

é tolerante a geada. As flores são hermafroditas e florescem de junho a agosto e são 

polinizadas por abelhas, moscas, borboletas e mariposas. 

 

Propagação 

As sementes devem ser semeadas na primavera, em bandejas. A germinação pode ser 

incerta. A divisão da touceira da planta pode ser colocada diretamente em local definitivo. 

Estacas herbáceas e semi-lenhosas podem ser retiradas com 5 a 8 centímetros e colocadas 

em substrato para enraizarem. 
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Cultivo 

Prefere solo calcário e leve, seco e uma posição ensolarada. Ocorre em solos pobres e 

tolera a seca depois de estabelecido. Esta planta não gosta de condições úmidas, 

especialmente no inverno. O tomilho é um bom companheiro para a maioria das plantas, 

repele moscas da raiz da couve quando cultivada próximo a elas. As espécies originarão 

híbridos livremente uns com os outros. 
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Valeriana. Valeriana officinalis L. (Valerianaceae) 

Características 

É uma planta herbácea perene, com um caule subterrâneo ou rizoma, curto e duro, 

algumas das quais numerosas raízes laterais, resultando em um tronco, oco, com nervuras, 

0,50-1,60 m de altura, não é tolerante a geada. Floresce de junho a agosto, e as sementes 

amadurecem de julho a setembro. As flores são hermafroditas e são polinizadas por 

abelhas, moscas e besouros. 

 

Propagação 

As sementes devem ser semeadas em bandejas, são exigentes de luz para germinação. No 

viveiro de mudas deve-se tomar cuidado contra fungos do solo, como a Sclerotinia. A 

planta pode ser dividida, divisões maiores podem ser plantadas diretamente em seu local 

definitivo. 
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Cultivo 

Planta fácil de ser cultivada, se desenvolve em vários de solo, preferindo um solo rico 

pesado, úmido e com matéria orgânica. Prospera em pleno sol ou parcial na sombra. É 

uma espécie polimórfica, quando se quer retirar o medicamento da raiz a deve ser colhida 

antes de florescer. Uma boa companheira para a maioria das plantas. As plantas devem 

ser espaçadas a uma distância de 0,60 a 0,80 m entre linhas e entre plantas 0,25-0,35, uma 

densidade de aproximadamente 45.000 a 50.000 plantas / ha, dependendo de vários 

fatores, como fertilidade do solo e máquinas disponíveis. A adubação deve ser 

estabelecida em cada situação, mas o excesso de nitrogênio causa o desenvolvimento 

excessivo da parte aérea da planta, em detrimento da produção de raiz. Os manejos mais 

importantes são a montoa e rega. A colheita dos rizomas e raízes são feitas no outono, a 

parte aérea deve ser removida primeiro com um cortador ou foice, depois se faz a retirada 

das raízes com um arado. 
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Verbena. Verbena officinalis L. (Verbenaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento anual de até 0,6m não é tolerante a geada. Floresce de 

julho a setembro, e as sementes amadurecem a partir de agosto e setembro. As flores são 

hermafroditas e são polinizadas por abelhas, moscas, borboletas e mariposas. A planta é 

auto fértil. 

Propagação 
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As sementes devem ser semeadas no início da primavera e deve-se apenas cobrir as 

sementes. A germinação deverá ocorrer dentro de 3 semanas. As sementes também 

podem ser semeadas no local definitivo. Estacas basais podem ser propagadas no início 

do verão. A propagação por brotos com caule subterrâneo deve ser feita quando eles estão 

com 8 a 10 centímetros acima do nível do solo. Deve-se mantê-los em sacos plásticos até 

que enraízem melhor. 

 

Cultivo 

Uma planta muito fácil de ser cultivada, se desenvolve em qualquer solo fértil, bem 

drenado, mas que retenha umidade no solo e em um ambiente ensolarado. Plantas são 

muito tolerantes às invasoras e irão manter-se durante vários anos. Proliferam-se 

livremente quando crescem numa posição adequada. 
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Verônica. Veronica officinalis L. (Scrophulariaceae) 

Características 

Planta perene com crescimento anual de até 0,3m, floresce de maio a agosto. As flores 

são hermafroditas e são polinizadas por moscas e abelhas. A planta é auto fértil. 

Propagação 

As sementes deem ser semeadas em outono em bandejas ou direto no local definitivo. A 

divisão da planta pode ser feita no outono ou primavera, as mudas maiores podem ser 

plantadas direto em suas posições permanentes. 
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Cultivo 

Cresce facilmente em solo moderadamente fértil com retenção de umidade e bem 

drenado. Prospera em pleno sol. 
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Yacon. Polymnia edulis Wedd. (Asteraceae) 

Características 

Planta perene com crescimento anual até 1m em um ritmo rápido. Planta originada dos 

Andes se aclimatou em altas altitudes e cultivada principalmente no estado de São Paulo.   

Propagação 

As sementes podem ser semeadas em novembro. Esta planta produz dois tipos distintos 

de tubérculo, tubérculos compridos, raízes finas geralmente com 2 a 5 centímetros de 

comprimento, são utilizadas como órgãos de armazenamento e não têm a capacidade de 
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formar novos rebentos. Estes são os tubérculos que são normalmente comidos. Os 

tubérculos menores são formados em um agregado em torno do caule. Estes se formam 

para rebrotarem em um próximo ciclo para o ano seguinte do crescimento e do modo são 

os que devem ser armazenados. Para alimentação retiram-se apenas os tubérculos grandes 

enquanto que os menores são utilizados para propagação. Podem ser armazenados por 

vários meses, desde não sequem e devem ser mantidos em câmara fria ou geladeira. As 

estacas também servem para propagação, principalmente as basais que devem ser 

cortadas com pelo menos um par de gemas. 

Cultivo 
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Para melhores resultados, esta planta requer uma posição quente em um solo profundo e 

rico, embora sobreviva mesmo quando cresce em solos pobres. As plantas são de 

crescimento rápido. O Yacon é cultivado por seus tubérculos comestíveis nos Andes, o 

crescimento pode ser afetado pela geada, mas os tubérculos podem tolerar, pelo menos, 

geadas leves. Plantas não são afetadas pelo comprimento do dia, e assim pode produzir 

bons rendimentos de raízes nas zonas temperadas. As raízes são frágeis e devem ser 

colhidas com cuidado para evitar danos. Rendimentos de até 38 toneladas por hectare 

foram registrados na América do Sul. As raízes colhidas podem ser armazenadas durante 

vários meses. Esta espécie poderia ser útil em sistemas agroflorestais, porque cresce com 

êxito sob as árvores. 
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