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Introdução 
A Horticultura Terapia é um programa terapêutico que se baseia 
na jardinagem, é um instrumento ativo para ser utilizado junto a 
pessoas em tratamento. Está sendo usado, nos Estados Unidos e 
Europa em uma variedade de instituições incluindo hospitais 
psiquiátricos, clinicas de reabilitação física, prisões, programas para 
desenvolvimento mental para deficientes, programas para tóxico 
dependentes e de formação profissional. Muitos pacientes, com 
deficiência física e emocional, têm vindo a fazer parte nesta 
poderosa forma da terapia que envolve trabalho com plantas para 
estimular a recuperação. 

No Brasil, talvez este termo, Horticultura Terapia, ainda nunca 
tenha sido empregado, outros projetos utilizando plantas e o 
mundo natural como instrumento de recuperação são usados, mas 
não com a mesma eficiência, talvez por ainda ser desconhecido o 
potencial de cura desta técnica. 

Horticultura Terapia é definida como "o uso de plantas por um 
profissional treinado como um meio através dos quais certos 
objetivos definidos clinicamente são atendidos". É um 
procedimento relativamente novo que também pode ser descrito 
como "o processo pelo qual os indivíduos podem desenvolver o 
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bem-estar usando plantas e jardinagem”. Em uma definição mais 
ampla “a Horticultura Terapia é um processo de terapia que usa as 
plantas tendo como instrumento atividades horticulturais e o 
mundo natural a fim de promover melhorias através dos sentidos 
do tato, mente e espírito”. 

Várias denominações têm sido utilizadas para esta técnica, mas 
sempre com o mesmo sentido de aplicação, tais como: 
Horticultura Terapia, Terapia de Horticultura, Horticultura 
Terapêutica, Terapia Hortícola, Agroterapia e Terapia da 
Jardinagem. A diferença é que a Terapia de Horticultura tem um 
objetivo definido pré-clínico semelhante ao encontrado em terapia 
ocupacional enquanto a Horticultura Terapêutica ou Horticultura 
Terapia é direcionada para a melhoria do bem-estar do indivíduo 
de uma forma mais generalizada.  

Outro termo criado no Reino Unido é a Horticultura Terapêutica 
Social que reconhece também a importância dos aspectos sociais 
das atividades de horticultura. Todas essas abordagens têm sido 
empregadas em pessoas com vários tipos de incapacidades, 
incluindo aquelas com problemas de saúde mental, dificuldades de 
aprendizagem, deficiências físicas, vítimas de tortura, as minorias 
étnicas e assim por diante. Na verdade, praticamente todos os 
grupos e indivíduos podem ser atendidos. A Horticultura 
Terapêutica Social em geral é praticada por meio de projetos 
organizados com um grupo de pacientes claramente definidos.  

A Horticultura Terapia é um campo emergente da prática clínica 
com base nos comprovados benefícios para o bem-estar físico, 
mental e emocional que resulta da jardinagem como uma cura ou 
processo terapêutico. A interação com a natureza, atividades ao ar 
livre e os alimentos produzidos que a jardinagem proporciona, são 
ferramentas que têm sido utilizadas para envolver as pessoas com 
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necessidades especiais, idosos e crianças enfermas ou em risco, 
assim como as pessoas com problemas de saúde mental. Uma 
significativa evolução ocorre através deste tipo de trabalho como 
um beneficio social coerente e como ferramenta de socialização de 
jovens infratores, presos adultos e as pessoas que utilizavam 
drogas e álcool em reabilitação. A Horticultura Terapia tem 
atualmente sido aceita como um mecanismo de intervenção 
positiva através da implantação de hortas comunitárias em 
comunidades carentes ou com problemas. 

O contato com o mundo das plantas estimula todos os sentidos, 
aliviando o estresse. Vários benefícios são adquiridos tais como, 
ajuda a exercitar o corpo, aguça a imaginação e ameniza o espírito, 
promovendo assim uma educação das pessoas de forma a 
melhorar a qualidade de vida. 

Johnson (1999) propõe duas propriedades que são exclusivas para 
Horticultura Terapia. A primeira, a melhoria dos ambientes, que 
beneficiam toda a comunidade e a segunda, o relacionamento 
planta-pessoa, que é primordial, fornecendo interação que ajuda na 
resposta ao tratamento e também promove a conexão com a 
natureza. 

A natureza está ligada à identidade do ser humano em uma 
variedade de contextos. A hipótese da Biofilia, que suporta uma 
relação genética entre o homem e a natureza, propõe que “a 
identidade humana e pessoal de alguma forma dependem da nossa 
relação com a natureza”. Esta hipótese foi incorporada a um 
modelo de Horticultura terapêutica e social. 

Varias teorias estão surgindo, que apontam aumento de incidência 
de problemas de saúde mental e diminuição do bem-estar com o 
distanciamento da natureza causada pelo estilo de vida moderno. 
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Talvez isso explique por que as intervenções que envolvem a 
atividade ao ar livre, onde a interação com o meio ambiente é 
incentivada e exposição aos elementos e estações do ano ocorrem, 
são particularmente eficazes. Isso pode ser reforçado pelo fato de 
que ambientes naturais incentivam a reflexão e espiritualidade, e 
facilitam a interação social. 
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História  
Horticultura Terapia é provavelmente mais antiga do que qualquer 
outro tipo de terapia que conhecemos, começou desde o início dos 
tempos, mas nunca foi reconhecida como tal. 

A influência da terapia usando as plantas remonta ao antigo Egito, 
quando médicos prescreviam passeios no jardim para os seus 
pacientes. O primeiro datado dos casos de “Horticultura 
Terapêutica” foi em torno de 1600. Isso aconteceu porque as 
pessoas pobres não podiam pagar as suas faturas de hospital, para 
isso eles tinham que trabalhar nos jardins como forma de 
pagamento. Percebeu-se que estes pacientes, bem como aqueles 
que tinham alguma atividade nos jardins, se recuperaram mais 
rapidamente que outros pacientes sem qualquer contato com as 
plantas. Além disso, depois das duas “guerras mundiais” alguns 
dos feridos militares participaram no que é agora chamado 
“Horticultura Terapêutica”, trabalharam em jardins para melhorar 
o funcionamento das partes lesadas, aumentar a função mental, e 
também recuperar as capacidades físicas. 

A primeira pessoa a se interessar pela Horticultura Terapêutica, e 
também considerada o criador desta técnica foi o médico norte-
americano Dr. Benjamin Rush. Além da sua atividade na medicina 
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ele estava envolvido na política do seu dia e foi um dos signatários 
da Declaração da Independência Americana.  

Dr. Rush também tem sido considerado como o pai da 
Horticultura Terapêutica por trazer à atenção do mundo o fato de 
que a jardinagem tem potencial para tratar pessoas que sofrem de 
alguns tipos de doença.  

A importância das observações sobre as supostas curas alcançadas 
pelo Dr. Rush reside no fato de que elas representam um passo na 
busca de uma explicação causal e científica dos benefícios da 
horticultura e jardinagem. As pessoas sabem há séculos que os 
jardins podem ser lugares de paz e de cura, mas agora parece haver 
algum fundamento para essas crenças. Embora a legitimidade das 
observações do Dr. Rush possa ser questionável, têm inspirado as 
pessoas a acreditar que é possível encontrar evidências dos 
benefícios e consequentemente, os pesquisadores voltaram sua 
atenção para este campo.Em 1798, o Dr. Benjamin Rush, um 
signatário da Declaração da Independência e professor no 
Instituto de Medicina e Práticas Clínicas na Filadélfia, Estados 
Unidos, reconheceu que o trabalho no campo ajudou a aliviar a 
loucura em um de seus pacientes. Em 1812, ele observou que o 
trabalho no jardim foi uma atividade que muitas vezes levou à 
recuperação de doentes mentais em hospitais. 

Mais tarde em 1800, a Horticultura ganhou aceitação como um 
meio para facilitar a vida estressante de residentes urbanos de baixa 
renda e para o desenvolvimento do ensino de indivíduos com 
deficiência. Em 1879, na Filadélfia o Hospital Friends construiu 
aquilo que foi a primeira estufa nos Estados Unidos para serem 
usados exclusivamente com doentes mentais. No início de 1900, a 
Fundação Menninger em Topeka, Kansas incorporou o trabalho 
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com plantas, jardinagem e natureza como parte integrante das 
atividades dos pacientes. 

Um hospital, fundado pelos Quakers em 1813, tem utilizado a 
horticultura terapêutica desde o seu início. Este hospital foi 
originalmente concebido para ser auto-suficiente, apresentava 30 
hectares cultivados com ervas, milho, batata e trigo. Carne e 
manteiga eram fornecidas por vacas leiteiras, uma horta produziam 
os legumes para a cozinha. As plantas medicinais e ervas 
condimentares também eram cultivadas. Grandes áreas de pasto e 
tranqüilas trilhas florestais eram deixadas para uso recreativo. O 
hospital proporcionou uma atmosfera serena onde os pacientes 
podiam se sentir seguros. 

Hoje, este hospital usa a horticultura terapêutica como um 
tratamento. Os recursos do hospital incluem um grande barracão 
com espaço para armazenamento, uma moderna estufa, um jardim 
de flores de corte, um herbário com plantas prensadas e ervas para 
confeccionar pot-pourri. Este hospital também tem feito 
alterações em seus 100 acres de terra. Por exemplo, o Jardim 
Borgeest, construído em 1991, foi construído especificamente para 
os doentes de Alzheimer, sendo um jardim seguro, onde os 
doentes podiam andar sem se perder ou ferir-se. 

Embora não tenha expressão como outras técnicas terapêuticas, 
como a terapia ocupacional que trabalha muitas vezes da mesma 
maneira. Em comparação com outros tipos de terapias a 
Horticultura terapêutica é muito mais intensa. Envolve os 
pacientes de saúde mental, auxiliando em seu desenvolvimento 
físico e bem-estar emocional. 

Nos Estados Unidos em 1940, o Governo Federal instituiu 
hospitais para veteranos em que a horticultura terapêutica era 
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usada para cuidar de feridos. Desde então, a quantidade e 
qualidade dos programas de formação em Terapia Hortícolas tem 
crescido. Hoje em dia, muitas faculdades e universidades têm 
oferecido cursos e programas para a formação de terapeutas 
hortícolas. 

Em 1955, foi criado um curso de graduação oferecido pela 
Michigan State University, em 1971 foi criado um programa de 
graduação na Kansas State University. Isso mostra que a 
horticultura terapêutica já não é apenas uma idéia, é agora uma 
profissão que vai continuar a crescer. 

Hoje a Horticultura Terapia é utilizada em todos os tipos de 
ambientes que talvez nunca se tenha imaginado. Muitas pessoas 
associam a horticultura com pessoas mais velhas, mas o fato é que 
a horticultura terapêutica poder ser utilizada por crianças e pessoas 
de todas as idades. Com isto em mente, pode-se pensar que 
qualquer ambiente pode trazer benefícios de se utilizar a 
horticultura como terapia. Hoje ela é usada em hospitais, lares, 
creches, prisões, centros de reabilitação, nas escolas, nas empresas, 
e mesmo em casas particulares. E ainda pode crescer se levarmos 
em consideração as organizações não governamentais, associações 
de moradores, etc. 

Existem programas de Terapias Hortícolas em todo o mundo 
concebido para adaptar a horticultura para atender as necessidades 
especiais de todas as pessoas. 

No Brasil ainda não se conhece nenhuma prática terapêutica 
utilizando como base a Horticultura, entretanto pode estar 
associada a outras atividades que tem a mesma função ou se 
aproxima muito da Horticultura terapia. 
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Horticultura terapêutica é um termo simplificado e difícil de 
explicar na pratica. Este não é, certamente, um novo conceito de 
cura, durante séculos os índios norte americanos têm mostrado 
respeito à ligação entre o homem e a natureza. O que está 
acontecendo é que finalmente a sociedade moderna esta abrindo 
os olhos para essa alternativa de cura. Num mundo de alta 
tecnologia na medicina, o que sem dúvida tem um papel 
importante na assistência à saúde, é de se admirar quando aparece 
uma terapia tão pura e básica como esta, por trazer tantas 
vantagens e benefícios. É um dos poucos processos de cura em 
que a mente, corpo e espírito são restaurados simultaneamente. É 
um elemento que pode ser utilizados para ajudar as pessoas que 
foram de alguma forma perturbada por doenças, ferimentos, 
problemas sociais e econômicos, perturbações psicológicas e de 
desenvolvimento, bem como o processo de envelhecimento. 

Os programas de Horticultura terapêutica foram concebidos para 
ajudar estas pessoas a melhorar as suas capacidades para a 
realização de tarefas simples, bem como ajudá-las a lidar com as 
mudanças que têm ocorrido por vezes inesperadamente, em suas 
vidas. 

Nos últimos anos, a jardinagem tem sido usada como uma forma 
de lazer, ao contrário do passado, quando a humanidade era 
dependente do cultivo de plantas alimentares apenas para a 
sobrevivência, as pessoas hoje estão usando a horticultura para 
satisfação pessoal e melhoria da qualidade de vida. 

Até pouco tempo muitos hospitais, especialmente nos hospitais 
psiquiátricos tinham jardins que produziam alimentos para os 
pacientes e funcionários, e funcionavam como uma distração para 
os pacientes que nelas trabalham. Este tipo de jardim já quase 
desapareceu, mas os jardins em hospitais começaram a reaparecer 
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em diferentes formas como jardins ornamentais e pequenas hortas. 
Existe uma percepção de que o espaço construído para jardins e da 
atividade da jardinagem são benéficas e até terapêutica. Os jardins 
são importantes para se contemplar e para trabalhar. A estrutura 
de alguns novos hospitais foi alterada para incorporar esse 
sentimento à natureza.  

A jardinagem tem sido utilizada como uma atividade para pessoas 
em recuperação de uma lesão ou deficiência física, uma vez que 
pode proporcionar atividades que requerem um conjunto 
estruturado e regular de movimentos. Esta atividade ajuda a 
melhorar a força muscular e a coordenação, mas também são 
utilizados para envolver e distrair o paciente. Em seu livro, “The 
Rehabilitation of the Injured” (A reabilitação do paciente), Colson 
(1944) descreve as diferentes atividades de jardinagem que podem 
ser utilizadas como terapia no processo de recuperação. Ele 
menciona que "apenas as atividades de jardinagem com valor 
terapêutico são utilizadas" assim, embora evidência da eficácia 
dessas atividades não seja apresentada, elas foram escolhidas por 
apresentar resultados nas experiências com pacientes. 
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A influência da interação das plantas com as pessoas em uma 
atmosfera calmante e relaxante, como por exemplo, um jardim ou 
uma estufa tem um efeito positivo sobre todos os participantes. 
Em um grupo muitas pessoas podem desfrutar os benefícios 
sociais e agradáveis, onde conversas e alguns risos certamente irão 
surgir, o que é necessário para se fazer novos amigos. 

Pode ser usado também com um grupo de pessoas que estão 
enfrentando dificuldades semelhantes, pode ser encorajador 
quando se vê como outros enfrentam e se ajustam ao problema. 
Uma pessoa com deficiência ou idosa, que se sente isolado do 
convívio, pode se beneficiar da estimulação mental que um 
trabalho em grupo pode proporcionar. Os indivíduos também 
podem ocupar os seus pensamentos com tarefas, como plantio de 
mudas, enquanto liberta sua mente mesmo que seja por um breve 
momento. 

As atividades físicas da Horticultura terapêutica estimulam o tônus 
muscular e fortalecem grupos musculares utilizando movimentos 
suaves. Melhorias na coordenação e controle dos dedos das mãos e 
dos movimentos em vítimas de AVC e em pessoas com lesões 
cerebrais são conseguidas com técnicas como transplante, 
enchimento de vasos, propagação ou plantio. 

Um sentimento de realização, sabendo que eles são responsáveis 
pelo cuidado e alimentação de uma planta viva é muito gratificante 
para o indivíduo. Sabendo que o subproduto da sua terapêutica 
pode ter um valor econômico para apoiar os programas, ou até 
mesmo alimentício ou medicinal, dá a sensação de ter dado uma 
valiosa contribuição para a comunidade. 

Melhorar a memória por relembrar memórias do passado e 
encorajar conversas sobre acontecimentos felizes da família e dos 



Marcelo Rigotti 

 

18 

 

 

 

amigos, através de tarefas simples como manusear vasos, aprender 
os nomes das plantas e flores ou até mesmo recordar os nomes das 
plantas que plantou em seu jardim no passado. 

À medida que anda pelas estufas ou jardins que estimulam os 
sentidos, o individuo observa atentamente os aromas, texturas, 
cores e sons. Ouvir a água no lago e imaginar os peixes ao sentir o 
ar úmido circulando pela estufa, sentir o cheiro da terra molhada 
que dá sensação de bem estar e traz lembranças, ouvir os pássaros 
e os sons ao ar livre no campo. Sentir o sol no rosto ou o frescor 
da sombra, tocar e sentir as diferentes texturas das folhas e 
comparar umas com as outras. 

Qualquer pessoa pode se beneficiar da Horticultura Terapêutica, 
este elemento de recuperação pode ser usado para melhorar a vida 
das pessoas que lutam contra qualquer doença ou deficiência seja 
ela a pessoa que necessita de cuidados ou aquela que cuida. A 
Horticultura terapêutica pode ajudar a recobrar e manter funções 
perdidas devido a doenças e lesões, bem como melhorar a forma 
prescrita por profissional de fisioterapia. 

Doenças ou deficiências específicas incluindo acidentes vasculares 
cerebrais, lesões cerebrais, paralisia cerebral, grupos de apoio a 
pacientes com câncer, doente mental, geriatria, as pessoas que 
vivem com AIDS, deficientes físicos, visuais, auditivos, estresse, 
angústia emocional, luto, etc. 

Quem precisa de calmaria têm um sentimento de prazer de ocupar 
um lugar importante no mundo como um membro funcional na 
comunidade. Aquele que precisa de incentivo e apoio, num 
momento de incerteza e de medo ou aquele é excluído, há, pelo 
menos, um lugar que pode ir junto com outras pessoas que estejam 
sofrendo dos mesmos receios. 
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Plantas podem nos dar prazer e podem trazer a reabilitação através 
de todos os cinco sentidos, tanto fisicamente ou mais 
indiretamente através de lembranças e sentimentos. Tudo está 
diretamente relacionado à Horticultura Terapêutica porque através 
deste conhecimento que se pode tornar essa terapia ainda mais útil. 
Os cinco sentidos que podem ser despertados pelas plantas são: 
visão, audição, olfato, paladar e tato. 

A visão é uma parte muito importante dos nossos sentidos, 
observando a estrutura e forma, a pessoa pode reagir através de 
vários sentimentos. Dependendo do desenho de um jardim, por 
exemplo, o sentimento pode ser de calma ou pode ter efeito 
contrário. As pessoas também podem variar na sua preferência 
pela cor, as pessoas têm diferentes reações sejam elas psicológica, 
emocional ou física, mas existem princípios básicos que podem 
ajudar a pessoa a misturar e combinar as cores para o efeito que se 
deseja. Veja alguns exemplos: 

- Vermelho: estimulante, chama a atenção. 

- Verde: pacífica, sutil, repousante. 

- Amarelo: cor do sol, esperança. 

- Laranja: quente e rico. 

- Azul: sedativa, tristeza. 

- Rosa: suave, repousante, quente. 

- Branco: profundamente calmante. 
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Mesmo que não se imagine que o som de um jardim pode 
realmente causar algum impacto nos sentimentos, isto pode 
ocorrer com certeza. Desde o ruído de folhas e plantas dançando 
com a brisa, ao tilintar da água como se fosse o som de uma 
cachoeira distante, pode ter um efeito psicológico na cura. 
Também pode servir para isolar a poluição sonora, urbanas e os 
problemas do trabalho. 

- Vento: som calmante pode ser produzido pelo ar soprando 
através do bambu ou de gramíneas dando uma sensação agradável 
e que causa bem estar. 

- Água: cachoeiras e fontes podem trazer uma sensação 
refrescante, diminuindo a temperatura do ar e agradando os 
ouvidos. 

- Insetos e animais: plantas que atraem insetos, como borboletas e 
abelhas vão produzir mais um som agradável ao seu jardim, alem 
da beleza e encantamento que estes animais podem trazer. 

- Aromas das plantas podem atrair não só os polinizadores, mas 
também os seres humanos. A fragrância é um dos mais fortes 
estimulantes da memória e pode ser um potente antídoto para a 
depressão. 

- O gosto é um dos sentidos mais apreciados nas plantas, pois 
grande maioria dos alimentos que consumimos provém de plantas. 

Certas plantas são ótimas para o toque com sua variedade de 
texturas, as folhas têm tecidos diferentes, como a cera suave que as 
protege. Além de textura rendilhada formada pelos vasos 
condutores de seiva. Existem também algumas folhas que 
possuem pêlos como se fossem cabelos brancos minúsculos que 
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lhes dão sensação aveludada (Pelargonium). Também as cascas de 
certas árvores são muito interessantes ao toque, é importante para 
as pessoas interessadas em horticultura terapêutica porque nem 
sempre podem se usar todos os seus outros sentidos para apreciar 
o jardim. Com isto em mente plantas sensíveis precisam ser 
capazes de resistir ao toque. 

Será que o manejo com jardins e hortas não é um trabalho que 
exige muito de pessoas que estão passando por uma fase de 
recuperação? Pois não é o que acontece com as pessoas que 
participam deste tipo de tratamento. Enquanto a jardinagem é 
considerada uma atividade de lazer, muitas pessoas podem não 
reconhecer os seus benefícios para a saúde física e mental. 
Psiquiatras e fisioterapeutas concordam que a jardinagem é uma 
excelente maneira de aliviar o estresse mental e obter um bom 
exercício ao mesmo tempo. 

Os profissionais de saúde têm percebido que a horticultura não é 
apenas um passatempo gratificante, mas trabalhar com o solo, 
sementes e plantas pode ser uma experiência enriquecedora que 
ajuda a construir a auto-estima e confiança. 

Existe algo mágico e curativo sobre os poderes da natureza, assim 
como ocorre no crescimento de uma planta. As flores perpetuam-
se com as suas sementes constantemente repetindo o ciclo. A 
natureza perdoa, se uma planta morre, outra pode ser cultivada em 
seu lugar. Se um erro acontecer, a natureza ensina como evitar a 
repeti-lo, porque o ciclo de vida das plantas dá-nos esperança de 
vida renovada e uma oportunidade para começar de novo. 

Vários tipos de pacientes podem ser tratados com essa terapia, 
ajudando as pessoas a lidar com dependências; depressão e 
ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos 
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alimentares, transtornos de humor, demências em idosos e 
doenças em longo prazo como a esquizofrenia. 

Horticultura proporciona excelente estímulo para os sentidos - 
visão, paladar, tato e olfato. Os pacientes tomam parte em 
atividades que estimulam o pensamento, exercitam o corpo e 
estimulam a conscientização do ambiente em que vivem. 

Após a avaliação cognitiva, comportamental, física e habilidades 
sociais dos pacientes, os terapeutas planejam uma variedade de 
tarefas e atividades da horticultura que são significativas e 
desafiadoras para o indivíduo, promovem a auto-estima, 
funcionam como lazer e ensinam habilidades que apóiam o 
processo de recuperação. Muitas dessas atividades também 
proporcionam oportunidades de criatividade e imaginação. 

Os pacientes são incentivados a partilhar os seus sentimentos e 
emoções através de interação com o grupo e individuais. Os 
terapeutas constroem relacionamento com os pacientes, enquanto 
trabalham com plantas selecionadas, avaliam a sua capacidade para 
se relacionar socialmente através do grupo de trabalho e 
compreendem um grande número de tarefas. 

É também altamente eficaz com pacientes idosos que precisam 
tanto dos benefícios físicos como psicológicos. O trabalho com as 
plantas e o solo contribui para aumentar a agilidade, a melhorar a 
circulação e desenvolver as musculaturas superiores e inferiores do 
corpo. Atividades em grupo aumentam as suas competências 
sociais e comunicativas. O cheiro, o toque e sentir as plantas 
ajudam a reduzir a ansiedade e estresse. Depressão e ansiedade são 
atenuadas e atividades especificamente adaptadas às necessidades 
dos pacientes ajudam a levantar a auto-estima e confiança. 



Horticultura Terapia 

 

 

 

23 

 

 

 

O planejamento é o elemento essencial para o êxito de uma 
Terapia Hortícola, o primeiro passo no processo é o entendimento 
do diagnóstico de cada paciente. Depois que for compreendida as 
características da doença, então poderá ser utilizada a horticultura 
como uma intervenção para melhorar a qualidade de vida e 
dignidade. Por exemplo, pessoas idosas que tenham raiva e 
ansiedade podem se beneficiar de atividades como escavar e a 
poda de galhos, que irá ajudá-los a liberar a raiva e sentimentos 
oprimidos. Atividades são concebidas para satisfazer as 
capacidades físicas e mentais do indivíduo. Com os idosos, os 
especialistas recomendam uma sessão de não mais do que meia 
hora para garantir o sucesso. 

Horticultura Terapia tem-se revelado benéfica para pacientes com 
outros problemas. Ao entrar em contato e trabalhar com as 
plantas, pacientes que lutam contra o vício, aprendem sobre 
autopromoção, relacionamento inter-pessoal, cooperação, a 
manter o auto controle e aprender a ouvir, habilidades que podem 
aplicar as suas vidas e suas relações com a família e os amigos. 

Para os pacientes se recuperarem de estresse pós-traumático, o 
local deve ser convidativo e rico com plantas, calor e luz solar 
natural. Fragrâncias, como lavanda, gerânio e neroli ajudar a 
estimular, acalma e diminuir a ansiedade e depressão. Uma 
variedade de plantas oferece atividades, para os pacientes a 
oportunidade de experimentar o mundo da natureza. Através de 
projetos de classe e atividades de jardinagem, os pacientes 
celebram seus pontos fortes e sucessos. Eles aprendem a relaxar, 
diminuir as tensões, desenvolver interação social positiva com os 
outros e se divertir sem traumas com as pessoas do seu grupo. 
Diariamente atividades hortícolas ajudam a equilibrar os remédios 
psicoterapêuticos através de sessões com atividades criativas e 
projetos que estimulam a imaginação. 
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Os pacientes que sofrem de depressão sentem alivio ao utilizar a 
horticultura como um canal para remover as emoções negativas, 
deixando-as com sentimentos de otimismo, confiança e auto-
estima. No plantio de produtos hortícolas, pacientes com 
transtornos alimentares aprendem sobre nutrição e também a 
importância de fortalecer o organismo. Pacientes esquizofrênicos 
que trabalham com jardinagem se beneficiam com maior fixação 
na realidade e maior controle do seu ambiente. 

Ao tentar entender a relação entre as plantas e as pessoas em 
atividades de horticultura, ocorre um processo chamado “mútuo 
reconhecimento”, que significa que a planta pode ajudar as pessoas 
a compreender a si mesmas. Esta teoria é um modelo para 
descrever o processo entre as plantas e os seres humanos. 

As plantas possuem qualidades e necessidades que as tornam 
muito semelhantes às pessoas, tais como a estabilidade ou 
enraizamento, flexibilidade e elegância, as plantas também 
possuem outras características como a beleza, a força ou fraqueza, 
o repouso ou agitação, só para compor um pouco das suas 
características. 

De acordo com a teoria da Ecologia Humana, nós devemos ver a 
natureza como uma projeção do nosso interior. Através desta 
projeção podemos ampliar as qualidades intangíveis do “Eu”, 
aqueles conjuntos de relações internas que são mais estruturais do 
que a vida turbulenta do desejo, raiva e ansiedade, que transcorrem 
através do nosso “ser” como humanos. As qualidades que as 
pessoas estão procurando dependem da sua personalidade, suas 
experiências pessoais e suas projeções. As plantas representam 
uma correspondência entre o mundo natural e a mente.  
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O benefício do contato com as plantas pode ser usado para 
trabalhar com os pacientes, que estão perturbados ou que se 
sentem limitados, isso poderá ajudá-los a conversar sobre seus 
pensamentos, sentimentos, problemas e outras coisas que os 
ameaçam. Esse caminho torna a comunicação mais fácil para os 
pacientes que têm dificuldade de se expressar verbalmente. A 
natureza e as plantas são exemplos de vida em formas diferentes, 
elas fornecem metáforas para as fases da vida, mas de uma forma 
oculta.  

O sofrimento do paciente e suas doenças têm muitas razões, pode 
ser a falta de adaptação às condições de vida, que deixa os 
pacientes sem saber o que fazer. Mudanças na vida das plantas 
ocorrem de formas diferentes, de forma lenta e muitas vezes em 
vários ciclos. As mudanças na vida dos vegetais têm um significado 
que a maioria das pessoas não é capaz de entender. As pessoas 
podem, por exemplo, não aceitar o murchamento de uma planta 
que gosta muito, ou a perda da sua beleza ou o seu definhamento, 
mas isto deve ser visto como um processo de mudança e assim o 
ser humano pode aprender a seguir os processos naturais. 

As plantas são companheiras perfeitos, que precedem, 
acompanham ou seguem os seres humanos. Além disso, criam a 
atmosfera, onde vivemos como seres humanos. Elas fornecem a 
segurança alimentar e dão abrigo. 

A correlação significa uma relação mútua entre duas entidades. 
Como já observado, trabalhando de forma específica com as 
plantas pode levar a certo estado de espírito acompanhando os 
pensamentos e sentimentos. Esse fenômeno acontece quando os 
pacientes estão trabalhando com plantas atentamente e 
conscienciosamente. Essa pode muito bem ser a principal forma 
de ação das plantas para as pessoas com boa saúde. 
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3.1. Atividades hortícolas e 
experiência psíquica 

A seguir alguns exemplos de praticas em horticultura que são 
utilizadas em experiência psíquicas. Na prática, é aconselhável que 
se utilize cada tarefa por vez em atividades repetitivas. O indivíduo 
pode ser convidado a explicar as atividades que estão sendo 
desenvolvidoss, e convocados a manter contato com outras 
pessoas sobre a sua descoberta. Exemplos de atividades hortícolas 
e correlação com as experiências pessoais. É uma pequena ação 
para uma pessoa que se considera normal, mas para um paciente 
com algum tipo de deficiência é uma imensa realização. 

Preparo do solo 

Escavar, afofar a terra, adubar, enfim uma adequada preparação 
para um bom e saudável desenvolvimento das plantas. Os 
pacientes utilizarão a sua habilidade para misturar a terra, quebrar 
os torrões e preparar a sementeira. Nesta experiência, os pacientes 
terão vários benefícios psíquicos, algumas percepções estão 
diretamente ligadas com esta atividade, tais como, um novo início 
é possível, esperança e confiança na habilidade das mãos. Antes 
desta atividade alguns fatores devem ser considerados, como a 
condição física, a situação pessoal e que o paciente deseja. 

Os pacientes adquirem a capacidade de organizar a situação de sua 
vida e refletir sobre sua personalidade. São preparados para novas 
habilidades, alem de uma abordagem nova e positiva para a vida. A 
partir da experiência em conjunto com outras pessoas, onde 
ocorre uma troca de idéias e conhecimentos, as emoções negativas 
e perturbadoras vão dando lugar ao positivismo e apreço pela vida. 
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As pessoas se sentem aliviadas ao compartilhar seus sentimentos 
com as outras. O preparo do solo além de trazer a satisfação do 
comprimento de uma tarefa, significa o estabelecimento de um 
ambiente facilitador para os diálogos que se seguem.  

Semeadura 

O enterrio das sementes no solo estabelece as novas plantas que 
irão se desenvolver naquele local. Neste caso a sementeira pode 
representar a experiência do crescimento, propagação e 
desenvolvimento de um núcleo sólido pessoal com um sentido 
para a vida dos pacientes e dos relacionamentos. Normalmente a 
consciência do semeador é aumentada e pode ser focada no grão 
da semente. Semear significa a autoconfiança, o processo de cobrir 
o grão com a terra confirma o que foi feito. 

Plantio 

As plantas cultivadas precisam de um local com espaço adequado 
para o seu pleno desenvolvimento. Nesta situação o paciente pode 
descobrir a sua habilidade potencial para um melhor 
enfrentamento com o meio ambiente, os pacientes percebem que 
sua experiência tem componentes importantes e significativos para 
a sua pessoa e sua vida, o sentido completo pode levar tempo para 
ser reconhecido. Para crescer, os pacientes também precisam de 
espaço para viver, movimento e desenvolvimento, menos espaço 
pode acarretar em estresse. Após o plantio o sentimento é de alivio 
e afirmação, esta sensação confirma que o melhor trabalho foi 
realizado. 
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Cuidados e manutenção 

Irrigação, fertilização e capina; fornecimento de nutrientes, água e 
ar para as plantas. Os pacientes reconhecem que é necessário fazer 
algo para a planta, assim como para si próprios. Eles aprendem a 
cuidar de si mesmos enquanto estão cuidando das plantas. Eles se 
tornam conscientes de que precisam se nutrir física, intelectual e 
emocionalmente para o crescimento saudável. Os cuidados e a 
manutenção da saúde são alcançados ao se concentrar em 
pensamentos afirmativos, sentimentos e atividades de apoio ao 
desenvolvimento, para assim impedir ações destrutivas. 

Crescimento 

O processo mais interessante é o processo de crescimento, embora 
não se encaixe nos exemplos acima mencionados como uma 
atividade humana específica. O processo de crescimento desperta 
um grande interesse nos pacientes. Crescer significa: Desenvolver 
o potencial de uma semente ou uma planta ou um ser humano, 
desenvolvendo a sua forma completa. O crescimento auxilia para o 
inicio do desenvolvimento, mudança e aceitação, dando espaço 
para um processo natural que tem as suas próprias leis internas. O 
processo natural pode ser estimulado por condições favoráveis do 
ambiente, preparados pelo paciente. É emocionante ver, como os 
pacientes a mudam e crescem sob a influência de um ambiente 
positivo. 

Outras atividades podem ser acrescentadas a essa lista como: 
capina, corte, compostagem, proteção de plantas, colheita, etc. O 
efeito de qualquer atividade no estado físico, emocional e mental 
da pessoa pode ser observado e utilizado para fins específicos. 
Cada atividade tem sua própria qualidade, dependendo: 
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• o estado do clima, solo e estádio de crescimento da planta 

• a história pessoal e atual estado de espírito 

• e como se executa a tarefa. 

Pode-se mudar a ferramenta em uso e pensar em como uma 
ferramenta diferente pode influenciar o efeito sobre a planta e 
correlacionar mais o efeito desejado sobre a pessoa. 

3.2. Efeitos das plantas  

Os efeitos são sentidos em ambos os lados, esta abordagem sugere 
um processo reflexivo. Todos os aspectos das atividades são 
significativos para o indivíduo e importantes para o desfecho 
adequado e desejado. Por exemplo, a colheita pode ser muito 
poderosa, quando o paciente está se sentindo preso e 
emocionalmente exaltado, se o paciente não consegue ver 
resultado em uma conversa, a colheita pode ajudar. Direcionar os 
pensamentos negativos para o exterior e torná-los úteis para uma 
tarefa hortícola significa mudar seu ímpeto de destrutivo para uma 
atividade construtiva. Quanto mais uma atividade for específica 
para o indivíduo, mais eficaz será beneficio pessoal. 

Usando essa abordagem, os pacientes podem desenvolver auto-
estima, habilidades práticas, sociais e emocionais. Fundamentos 
são fornecidos para mudar pensamentos e comportamentos 
inadequados, evocado pela doença, o desenvolvimento indesejável 
ou inadequado de socialização. Ela pode ajudar a viver mais em 
harmonia e envolvido socialmente, que produz contato e 
estabilidade. 
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Abordagens relacionadas 

Aspectos correlacionais são amplamente utilizados e podem ser 
encontrados em diferentes abordagens terapêuticas e de ecologia 
humana. A eficácia deste tipo de tratamento consiste em acreditar 
na própria capacidade de realizar procedimentos que criarão um 
resultado esperado e desejável.  

Ao trabalhar no mundo das plantas em um jardim ou cultivo de 
hortaliças, as pessoas influenciam seus pensamentos, sensações e 
emoções de uma maneira específica. O efeito desta relação é 
causado por um processo ativo entre as pessoas envolvidas em 
atividades de horticultura. Esta atividade influencia o seu bem-
estar de uma forma significativa, além de explorar mais 
profundamente os fenômenos relacionados na área da 
psicofisiologia, a cibernética, a bio-mecânica, psicologia ambiental, 
a psicanálise, o trabalho em grupo, processos de socialização, 
neuro-ciência e ecologia humana. 

3.3. Benefícios no bem-estar  

A Terapia Hortícola tem sido importante para os doentes com 
tratamento porque melhora o corpo, a mente, o espírito e 
consequentemente a qualidade de vida. A Horticultura Terapêutica 
é específica porque envolve o trabalho com algo que está vivo, por 
exemplo, uma planta que precisa ser tratada com “carinho”. 
Existem quatro áreas básicas em que a Horticultura Terapêutica 
pode trazer benefício: o desenvolvimento cognitivo, social, 
psicológico e físico. 

Os benefícios cognitivos envolvem aprendizado de novas 
habilidades e a linguagem, através da Terapia Hortícola, os 
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pacientes podem melhorar o seu processo de tomada de decisão e 
resolução de problemas e habilidades, bem como aprender a seguir 
instruções complexas. Eles são capazes de trabalhar com 
independência e ao mesmo tempo aumentar a consciência do 
mundo à sua volta. 

Os benefícios sociais são devidos ao trabalho compartilhado 
dentro de um grupo de aprendizagem, de relacionamento, de 
compromisso e de trabalho em prol de um objetivo comum. A 
interação social através de um trabalho em grupo ajuda os 
pacientes, fazendo com que eles se sintam melhor consigo 
mesmos. Oportunidade para interagir com os outros, cooperação 
em equipe e o trabalho das competências, a lida com o sucesso e o 
fracasso, proporciona um ambiente para aprender e servir de 
exemplo para os outros. 

A jardinagem tem o poder de causar um impacto psicológico, 
pois é considerada uma ocupação serena, um oásis de calmaria, 
enfim uma experiência interessante. A combinação do ar fresco e 
da atividade física das tarefas ajuda a oxigenar o sangue e energizar 
o corpo ao mesmo tempo, liberando endorfinas que estão 
envolvidas com o processo de alívio da tensão. Numerosos 
estudos científicos tem demonstrado o efeito calmante da 
jardinagem, mostrando resultados que revelam que o simples fato 
de estar em um jardim diminui a pressão arterial. O 
desenvolvimento psicológico ajuda na melhoria da auto-estima e 
autoconfiança, o trabalho com plantas vivas faz com que o 
paciente sinta o significado de responsabilidade. Sabendo que se 
deve alimentar e cuidar das plantas, as pessoas em tratamento 
sentem-se mais produtivas e motivadas, além de se tornarem mais 
pacíficas e tranquilas. Isso permite uma atmosfera melhor com os 
pacientes deixando-os mais relaxados e tornando-os mais abertos a 
falar sobre os seus problemas. Assim, os pacientes sentem um 
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maior sentimento de auto-estima. Aumenta a autonomia, a 
competência para a observação, oferece capacidade para resolver 
problemas, ajuda a utilizar suas habilidades, incentiva a 
criatividade, elimina o stress, raiva e controla as emoções. 

O impacto físico é tal que a jardinagem não só oferece benefícios 
através da queima de calorias e tonificação muscular, mas oferece 
oportunidades para a melhoria da força, resistência e flexibilidade 
nas pernas, braços e mãos. Tem sido demonstrado que a 
coordenação motora melhora, estimula a atividade muscular para 
aqueles que necessitam movimentar seus músculos, melhora 
também o equilíbrio, consequentemente, aumento da força 
muscular. As melhorias físicas são resultantes do trabalho ao ar 
livre, movendo seu corpo e se adaptando a mudanças físicas do 
ambiente de forma segura. Para ajudar os pacientes a recuperar o 
seu sentido de cor, textura, forma e cheiro, podem ser usadas as 
plantas e flores. Outro beneficio físico é o estimulo do apetite e 
uma boa noite sono. Também oferece benefícios para a 
reabilitação de enfermos, através de melhorias na capacidade 
cognitiva ou trauma. Os estímulos originados pela Jardinagem 
envolvem todos os nossos sentidos e não apenas a visão, audição e 
olfato que nos cercam, mas também o toque.  

Os benefícios desta prática incluem o fato de que uma boa relação 
com outros organismos vivos está para ser construída. O fato de 
que o paciente está fazendo contato com o mundo natural, como o 
paciente cuida das plantas na sua casa e também no jardim, terá 
um caráter mais permanente onde a pessoa poderá sempre estar 
em contato com estas plantas que vivem no seu espaço, elevando 
assim o lado natural do seu lar, mesmo morando em área urbana. 
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Comprovação pelas 
 pesquisas 

A Horticultura terapêutica está no limiar de um grande futuro no 
setor da saúde. Descobrir as maravilhas da natureza pode 
representar uma profunda mudança do estilo de vida para as 
pessoas que estão aprendendo a sentirem-se otimistas sobre si 
mesmas. Ao mesmo tempo em que ajudam a nutrir as plantas e 
desenvolver uma consciência do ambiente, são capazes de 
devolver as competências perdidas e renovar as energias para uma 
melhor convivência com suas famílias, bem como com a 
comunidade. 

Plantas e paisagens naturais podem aumentar o bem-estar humano, 
causando efeito positivo físico e psicológico, afetando o 
comportamento humano através de modificações físicas de fatores 
ambientais, tal como a umidade relativa do ar (Relf e Lohr, 2003). 

As emoções podem ser consideradas como respostas aos 
estressantes eventos ambientais, motivando os indivíduos a reagir 
de forma apropriada. O estresse desencadeia alterações fisiológicas 

I.4 
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que podem ter um impacto negativo sobre a saúde. A resposta 
para recuperação ao estresse pode ser medida por classificação de 
estados fisiológicos e por medições da atividade cardíaca, tensão 
muscular, pressão arterial, atividade elétrica cerebral e condutância 
da pele (Ulrich e Parson 1992). 

Os resultados dos estudos de medição dos fatores fisiológicos 
indicam que uma maior redução do estresse é atribuída por 
ambientes naturais do que por ambientes urbanos. Em uma 
situação de estresse simulado, a recuperação dos sintomas, foi mais 
rápida e mais completa quando o paciente foi exposto a ambientes 
naturais, em vez de ambientes urbanos (Ulrich et al. 1991). 

Após o estresse induzido, um paciente sentado em um quarto com 
vista para árvores teve um declínio mais rápido na pressão arterial 
diastólica do que sentado em uma sala desprovida de uma visão 
natural (Hartig et al. 2003). 

No mesmo estudo, em seguida a redução da pressão arterial 
promovida através da caminhada em ambiente natural, houve 
aumento da pressão arterial enquanto caminhava em um ambiente 
urbano. Laumann et al. (2003) relataram que, após uma carga 
mental induzida, pacientes apresentaram menor freqüência 
cardíaca, quando lhes foi mostrado um vídeo de um ambiente 
natural que quando foi mostrado um vídeo sobre ambiente 
urbano. 

Emoções afetam não apenas a forma como os seres humanos se 
sentem, mas também o seu bem-estar. Em uma pesquisa sobre 
estados emocionais e saúde Kubzansky e Kawachi (2000), 
provocaram emoções que influenciavam diretamente a saúde 
através de processos fisiológicos e indiretamente por associações 
com comportamento. Por exemplo, os sentimentos negativos 
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podem elevar os níveis de Norepinefrina que, por sua vez pode 
aumentar a pressão arterial ou a concentração de lipídios na 
corrente sanguinea. As emoções também afetam o sistema 
imunitário, através da ativação do sistema nervoso simpático. A 
relação entre emoções e saúde é recíproca: problemas de saúde 
podem levar a emoções negativas e as emoções podem 
desempenhar um papel no inicio das doenças. Altos níveis de raiva 
e ansiedade estão associados com o risco de aumento de doença 
cardíacas. 

Alterações nos estados emocionais estão relacionados a exposição 
a natureza, que provoca  mais efeitos positivos do que ambientes 
urbanos. Indivíduos expostos ao natural tinham menores acessos 
de raiva, agressividade e medo, em comparação com indivíduos 
expostos a um ambiente não natural (Ulrich et al. 1991). 

Hartig et al. (2003) relataram aumento nos efeitos positivos e 
diminuição da raiva e agressão após um passeio em um ambiente 
natural. O inverso foi registrado depois de uma caminhada em um 
ambiente urbano. A visualização de vídeos dos ambientes naturais 
suscitou maior melhora no humor dos estudantes universitários do 
que ver vídeos mostrando ambientes urbanos (Van den Berg et al. 
2003). 

Outro trabalho realizado por Gigliotti et al., 2004 apóia o valor das 
ações ligadas a horticultura para os pacientes com demência, 
independentemente da atividade empregada. 

Em um caso de estudo onde foram investigados os efeitos sobre a 
melhoria da vida diária em adultos idosos com demência através de 
atividades horticulturais, os resultados mostraram que a 
horticultura em grupo pode ter um efeito benéfico sobre a 
melhoria da qualidade de vida dessas pessoas (Park et al., 2008). 
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Sugimoto (2008) desenvolveu atividades horticulturais entre 
crianças e idosos em um asilo e chegou a conclusão que durante as 
ações integradas a pressão sanguínea e a freqüência cardíaca dos 
idosos estava em níveis saudáveis durante as atividades. Não 
houve alterações significativas antes e após, o que mostra que a 
atividade possui efeitos positivos psicologicamente e 
fisiologicamente para as pessoas idosas. Além disso, a investigação 
indicou que a comunicação durante a horticultura é importante 
para a melhoria da saúde mental. 
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Perfil do 
profissional  
A Horticultura Terapêutica é geralmente aceita como um segundo 
ofício, os praticantes freqüentemente têm experiência em trabalho 
social, ensino, terapia ocupacional ou enfermagem. Outros podem 
ter experiência em horticultura, ou pode ter participado em 
atividades como voluntário com experiência em atividades 
hortícolas. Não é uma atividade reconhecida e pouco conhecida no 
Brasil, para o profissional poder trabalhar deve se filiar a um 
sindicato (ver NTSV) e registra-se como autônomo. 

Esta é uma área de trabalho aberta a vários tipos de profissionais, 
licenciados ou bacharéis, mas as seguintes áreas do conhecimento 
podem aumentar o nível do profissional: 

• horticultura; 

• educação; 

• paisagismo, arquitetura e design; 

I.5 
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• botânica; 

• terapia ocupacional ou psicologia; 

• trabalho social. 

Além desses fatores, o terapeuta em Horticultura deve possuir 
alguns atributos como paciência, compreensão, tolerância e 
capacidade de trabalhar com pessoas cujo comportamento pode 
ser incomum; deve ter também um forte interesse em horticultura; 
habilidades de comunicação e senso de humor e a capacidade de 
formar pessoas em diversas habilidades. 

Os terapeutas também precisam estar atentos e possuir capacidade 
de motivar, encorajar e reconhecer quando elogiar os pequenos 
avanços de seus atendidos. É aconselhável construir uma 
experiência profissional com crianças ou adultos em trabalhos 
voluntários. Se você não tiver uma qualificação em horticultura, o 
trabalho voluntário em escolas especiais ou hospitais com um 
terapeuta pode ajudar. 

Locais de trabalho para os Terapeutas em Horticultura, o 
profissional pode encontrar trabalho em: 

• hospitais; 

• centros de educação social; 

• colégios para portadores de deficiência física; 

• residências e centros geridos pelos serviços sociais; 

• autoridades sanitárias; 
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• instituições beneficentes; 

• prisões; 

• escolas; 

• parques e jardins; 

• viveiros. 

Embora não seja generalizada, alguns terapeutas hortícolas podem 
tornar-se terapeutas autônomos. Algumas ocupações estão 
relacionadas, tais como consultor em horticultura, paisagista, 
nutrólogo, ergoterapeuta, psicoterapeuta, professores de 
necessidades especiais e de educação física, etc. 

Os voluntários são importantes e indispensáveis em qualquer 
programa de Horticultura Terapia, a eles deve ser oferecida uma 
variedade de formas de participação, incluindo o trabalho direto 
com os participantes, planejamento e programas de formação e 
assistência. Os mesmos devem ser preparados antes de entrar em 
contato com as atividades e os assistidos, sendo necessário passar 
por palestras e acompanhamentos periódicos. 

Terapeutas em horticultura pode fornecer aconselhamento, 
treinamento de habilidades para a vida, educação, formação 
profissional, emprego e reabilitação. 

Acima de tudo o profissional dessa área deve estar empenhado em 
promover e apoiar programas que melhorem a qualidade de vida 
para pessoas de todas as habilidades através da jardinagem e da 
interação com o mundo natural.  
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6.1. Atividades 

Varias atividades podem ser utilizadas em programas de 
tratamento. 

• - germinação; 
• - transplantio; 
• - colheita e beneficiamento; 
• - arranjos com plantas; 
• - saches; 
• - terrários, etc. 

Alem de programas educacionais e workshops abertos a todos os 
membros da comunidade. 

• - Cultivar as suas próprias ervas. 
• - A polinização. 
• - Compostagem. 
• - Plantas para alegrar sua casa. 
• - Hortas que produzem alimentos. 

Dicas para tornar a terapia viável: 

Não desenvolva projetos por um período muito longo de tempo. 
Isso pode se tornar uma obrigação e perde o sentido da terapia. 

Não desenvolva projetos que não se encaixam no calendário, ou 
que irá comprometer a saúde física e mental. 
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Delegar a terceiros tarefas que são desagradáveis ou que são 
difíceis. 

As pessoas devem esquecer suas preocupações à medida que vão 
praticando a jardinagem. Esta pratica ajuda a pessoa a ficar 
absorvida no seu trabalho, aproveitando melhor o dia. 

Variar as tarefas, pois um dia inteiro de poda levara qualquer 
pessoa à exaustão. A pessoa deve lembrar de que não é um 
trabalho que exige tempo, por isso deve levar o tempo necessário 
para poder divertir-se, observando, cheirando as flores. 

Manter as ferramentas organizadas. 

Implantar a composteira em um local estratégico do jardim, 
afastado das entradas e de locais por onde transitam as pessoas. 

Colocar cadeiras ou bancos em pontos estratégicos no jardim, para 
que se tenha oportunidade para descansar enquanto trabalha. 

Plantas que podem ser utilizadas nos projetos: 

As plantas devem ter qualidades funcionais para que o terapeuta 
possa usar para ajudar os pacientes a desenvolver ou melhorar as 
competências cognitivas ou físicas, tais como tarefas cotidianas ou 
de tomada de decisão. 

As plantas devem ser: 

• não-venenosas; 
• sem espinhos; 
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• sem substancias que podem ser liberadas por 
contato, como o látex das plantas da família  
Euphorbiaceae; 

• com mais de dois usos; 
• interessante na cor, forma e textura; 
• fácil de crescer e de propagar; 
• ideal para vários tipos de trabalho; 
• utilizados para tarefas significativas e criativas. 

Algumas plantas que podem ser utilizadas: 

1. Gerânio aromático - anual e perene. 

• fragrância refrescante. 
• excelente visual. 
• muitas variedades utilizadas como olfativa. 
• estimula pensamento e energia. 
• o óleo é utilizado como um antidepressivo e 

ideal para afecções cutâneas 

2. Melissa - perene 

• altamente aromática - estimula o sistema 
límbico. 

• utilizada para distúrbios do sono. 
• fragrância para idosos. 
• utilizado para problemas da pele e cefaléias. 
• ideal para artesanato e potpourri. 
• usado na forma de banho dá uma enorme 

quantidade de alívio da dor muscular, 
reumatismo e artrite. 
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3. Coleus - anual 

• possui atrativo visual. 
• fácil de propagar – forma raízes em 10 dias ou 

menos. 
• as hastes possuem textura e firmeza, ideal para 

mãos artríticas. 

4. Hortelã 

• ideal para a estimulação sensorial. 
• fácil de crescer e propagar. 
• usado em uma variedade de projetos. 
• refrescante e ajuda na digestão. 
• é utilizada na culinária. 

5. Suculentas 

• fácil de crescer. 
• suporta bem o calor e a seca. 
• possui grande variedade de texturas, cores e 

formas. 
• suportar altas temperaturas e condições de seca. 
• desperta o interesse, bem como estimula a 

mente. 
• ideal para deficientes visuais e físicos. 
• plantas muito resistentes e fáceis de trabalhar.  
• algumas variedades podem ser utilizadas como 

medicinais (Sedum dendroideum). 
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6. Violeta africana 

• possui grande numero de variedades de flores 
formas e cores. 

• textura e tamanho ideal para muitos projetos 
simples e com menos custos. 

• floresce durante todo o ano. 
• planta que aumenta atenção e ajuda a diminuir 

agitação. 

 

6.2. Jardim para os sentidos 

A implantação de jardins é uma outra forma de trabalhar com a 
Horticultura terapêutica através de combinações de plantas que 
irão alterar a paisagem da casa. Os temas para jardins podem ser de 
plantas condimentares e especiarias, de ervas medicinais, de flores, 
de fragrâncias ou um jardim infantil. 

O tempo que se passa em ambientes naturais pode proporcionar 
uma gama de benefícios para a saúde. A maioria dos jardins apela 
pelo visual, mas um jardim sensorial é projetado para estimular os 
cinco sentidos. 

Este tipo de jardim tem valor terapêutico comprovado. Por 
exemplo, as pessoas com deficiência (como visual ou demência) 
podem desfrutar a natureza num ambiente seguro e podem utilizar 
o sentido tátil. 
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Interatividade 

O jardim sensorial deve ser concebido de modo a incentivar a 
interatividade. 

• Quem vai utilizar o jardim? Separe as pessoas por suas idades e 
habilidades, levando em conta a sua concepção de jardim. 
Exemplo: plantas suspensas são mais fáceis de lidar para as 
pessoas idosas ou em cadeiras. 

• Espaço para ficar sentado ou em pé. Ex.: bancos de jardim, 
plataformas e pontes. 

• Criar caminhos que passem através do jardim e convidam o 
visitante a apreciar e olhar em volta. Caminhos que começam e 
terminam em um mesmo ponto são ideais para pessoas com 
demência. 

• Jardins sensoriais também são lugares perfeitos para descansar, 
um convite à reflexão, meditação, contemplação, fatores que só 
podem contribuir com o bem estar emocional e físico. 

• Áreas sombreadas que proporcionam atividades esportivas ou 
brincadeiras. 

• Incentivar a produção de artesanatos usando o jardim como 
inspiração. 

Sentido visual 

Cores, formas e características especiais podem ajudar a criar um 
ambiente visual maravilhoso. 
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• Flores de diferentes cores, por exemplo, plantas bulbosas 
possuem flores grandes e vistosas que por sua cor dão efeito 
espetacular para a visão. 

• Deve-se ter em jardim de forma organizada uma mistura de 
efeitos, como, folhagens de cores diversas, plantas de diferentes 
formas e tamanhos. 

• Podem ser feitas topiarias ou podas em certas plantas (como 
coníferas) em formas interessantes. 

• Deve-se pensar em plantar também gramíneas, além dos chorões, 
que quando a brisa passa por essas plantas proporcionam efeito 
confortante para os  ouvidos. 

• Um laguinho com algumas carpas e outros peixes coloridos, além 
das plantas aquáticas e uma queda d’água com bambus, assim 
como um banco para desfrutar este convite a tranqüilidade. 

• Plantar plantas atrativas para as borboletas e beija-flores. 

• Árvores que dêem frutos e que possam atrair aves e outros 
animais. 

Sentido da audição 

O canto das aves, da brisa do vento, o farfalhar das folhas sendo 
pisadas e o vento assobiando através das folhas pode criar uma 
magia sonora. 

• Cultivar plantas produtores de néctar que irão atrair aves e 
borboletas para o jardim. 
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• Incentivar visitas dos beija-flores com alimentadores ou bacias 
para banhos. 

• Através do laguinho ou queda d’água, o som da água corrente 
trás sensação relaxante. 

• Proporcionar aos visitantes caminhos texturizados que fazem 
sons quando se caminha sobre eles, para as pessoas com 
comprometimento da visão, uma textura diferente irá ajudá-los a 
reconhecer onde estão. 

Sentido tátil 

• Varie as texturas no jardim, por exemplo, um caminho coberto 
com seixos e em volta do laguinho colocar pedras e deixar que se 
instalem liquens. 

• As plantas devem ser do tipo que suportem o toque. 

• Incluir diferentes superfícies pelo caminho, por exemplo, 
azulejos, cacos, cascalho e lajes de pedra. 

• Plantas e árvores devem ser colocadas perto dos caminhos, de 
modo que ninguém seja pelas folhagens, e também não arranquem 
as plantas por descuido. 

• Deixar áreas sombreadas para manter uma temperatura 
constante. 

• Colocar plantas que apresentem algum risco aos caminhantes, 
como rosas, bem longe dos caminhos e áreas sessão. Pode-se não 
incluir essas plantas com espinhos no jardim. 
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Sentido do olfato 

Algumas plantas como a camomila, oferecem uma suave sensação 
de tranqüilidade, plantas que possam ser esmagadas para liberar 
suas fragrâncias, além da dama-da-noite que abrem-se liberando 
seus perfumes, são maravilhosas experiências sensoriais. 

• Pelo caminho devem ser plantas ervas aromáticas que vão 
liberando seus aromas conforme o visitante vai passando por elas. 

• Algumas plantas aromáticas não devem ser plantadas muito 
próximas uma das outras, pois podem causar confusão pela 
mistura de seus aromas. 

• Essas plantas devem ser sempre repostas, pois algumas só 
liberam seu aroma através do esmagamento. 

Sentido gustativo 

Plantas com frutos que podem ser comidos crus, como os 
tomates, por exemplo, devem ser cultivados em hortas para serem 
utilizados na cozinha. 

• A horta deve ter uma variedade de vegetais com frutos, flores, 
sementes, brotos e temperos comestíveis. 

• Podem-se utilizar grandes vasos com árvores frutíferas, 
jabuticaba, pitanga, etc. 

• Deve-se porem avisar aos adultos e crianças que nem todas as 
plantas são seguros para comer. As crianças devem ser 
supervisionadas quando forem colher ervas, frutas e legumes. 
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• Algumas flores como capuchinha e violeta são comestíveis e 
podem ser utilizadas em saladas. 

6.3. Horticultura para portadores 
de deficiência visual 

A prioridade neste caso é a facilidade e segurança com que as 
pessoas vão se deslocar pelo jardim. Inserir rotas ou caminhos irá 
facilitar a acessibilidade, e antes de se construir um jardim deve-se 
primeiramente fazer um desenho ou mapa. 

Este deve ser construído de forma que a superfície do terreno seja 
nivelada, firme e que ofereça uma boa tração. Gramas e materiais 
soltos como pedras, cascalhos ou montes de folhagem, não devem 
ser deixados, pois podem esconder a irregularidade do terreno. 
Plataforma de madeira pode ficar escorregadia quando molhado. 

Os percursos devem ser fáceis e podem ser colocados desvios 
desde que bem sinalizados. Os recursos de interesse como 
auditivo, sons seja dos recursos hídricos ou brisa sobre as folhas 
podem ser um meio de orientação. 

O caminho pode ser dividido em etapas existindo uma diferença 
de textura, por exemplo, concreto liso para as ervas indicando a 
sua presença. Deve-se ter o cuidado de evitar canteiros levantados 
que pode apresentar risco de tropeços. 

Pode ser utilizada uma faixa de cerca de 30 a 50 cm de largura com 
alteração na textura para indicar a presença de uma característica 
de interesse. 
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Ferramentas 

As ferramentas selecionadas devem ser leves, duráveis, seguras e 
fáceis de usar. 

Plantas 

O layout do cultivo pode ajudar os deficientes visuais a localizar e 
manejar as plantas. Por exemplo, plantas hortícolas 
uniformemente espaçadas em fileiras. Para ajudá-los a se orientar 
no espaçamento, coloque uma corda uniformemente espaçada 
com nós e uma muda de planta em cada nó. 

Semeando e plantando 

• Para o plantio das mudas o ideal é que se sinta o tamanho das 
raízes através das mãos, em seguida escava-se um buraco do 
tamanho correspondente com o da raiz. 

• Quando as sementes são pequenas, devem ser semeadas em 
linha, em seguida, cobertas com uma fina camada de solo bem 
solto. Ao plantar sementes grandes, devem-se enterrar a 
profundidade 2-3 vezes correspondente ao tamanho da semente. 

• Os canteiros devem ser assinalados com placas indicando que 
espécie de planta foi cultivada. As placas podem ter sinalização em 
braile e devem ser protegidas da umidade. 

Irrigação 

Tudo deve ser bem pensado antes se instalar um jardim ou horta 
deste tipo, as plantas com necessidades hídricas semelhantes 
devem ser colocadas juntas. A mangueira que vai ser utilizada deve 
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ser bem colocada em seu lugar para evitar tropeços. O regador 
deve ter uma quantidade ideal de água para que não se coloque 
além do que a planta necessita. O solo pode ser tocado com o 
dedo, por exemplo, para sentir se esta úmido ou seco. O sistema 
de gotejamento automático é o melhor sistema para hortas. 

Controle das ervas invasoras 

Existem várias estratégias para ajudar a identificar plantas 
invasoras, o plantio em fileiras com as plantas uniformemente 
espaçadas, ajuda a identificar as plantas que estão crescendo neste 
espaço como invasoras. A cobertura morta, como o bagaço de 
cana na superfície do solo ajuda a inibir o crescimento das 
invasoras assim como retém melhor a umidade. 

6.4. Horticultura para crianças 

As crianças podem aprender novas habilidades, divertir-se, brincar 
e desenvolver a autoconfiança por passar o tempo no jardim. A 
maioria das crianças aprecia estar ao ar livre e sentem satisfação ao 
brincar com a terra, principalmente com areia, isto pode ser 
aproveitado na terapia com as crianças assistindo as plantas 
crescerem. 

As crianças aprendem ao acompanhar o desenvolvimento das 
plantas, todos os grupos etários podem desfrutar da jardinagem, 
mas as crianças terão muita diversão e obterão vantagens especiais. 
A jardinagem é educativa e desenvolve novas competências, tais 
como: 

• Responsabilidade – através do cuidado com as plantas. 
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• Entendimento – o que elas podem aprender sobre causa e efeito 
(por exemplo, as plantas morrem sem água, competem com 
plantas invasoras, etc.). 

• Autoconfiança - ao atingir os seus objetivos e aproveitar os 
alimentos que têm cultivado. 

• Amor à natureza - oportunidade para aprender mais sobre o 
ambiente ao ar livre em um lugar seguro e agradável. 

• Raciocínio e descoberta - como eles aprendem sobre ciência, 
botânica, nutrição e projetos simples. 

• Atividade física - que é divertida e produtiva. 

• Cooperação - desempenhar atividade e trabalho em equipe. 

• Criatividade - encontrar novas e estimulantes maneiras de 
manipular os alimentos. 

• Nutrição - conhecendo as fontes de alimentos. 

Como despertar o interesse das crianças 

Para a implantação de um jardim de ervas ou hortaliças, este deve 
ser o mais simples possível, em espaço próprio para as crianças, 
pode começar em recipientes ou em garrafas descartáveis. 

Podem-se envolver os mais velhos no planejamento e na 
concepção do jardim. Devem-se usar ferramentas e equipamentos 
leves e fáceis de manusear e que não ofereçam perigo. 
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Incentivar as crianças a brincar com a terra. Cultivar plantas 
interessantes como girassol, milho, abóboras, tomates e morangos. 
Criar minhocas para produção de húmus, visitar jardins, parques, 
explorando suas plantas e o design. 

Seleção das plantas 

Uma horta deve conter flores, ervas, sementes, frutos e plantas que 
se pode usar na alimentação. As crianças apreciam flores e legumes 
coloridos e vistosos que crescem rapidamente. Plantas como 
girassol, milho e abóboras são mais adequados. Também devem 
ser cultivadas plantas que tenham qualidades sensoriais e texturais. 
Plantas sensoriais com qualidades aromáticas, sabor agradável, que 
tenham textura ao toque e para visão. 

Segurança no jardim 

• Não se devem utilizar ferramentas afiadas, é necessário selecionar 
o tamanho correto da ferramenta; 

• Manter os agroquímicos e fertilizantes fora do alcance deve ser 
implantado jardim orgânico sempre que possível; 

• Não utilizar agrotóxicos; 

• Fornecer equipamentos e ferramentas de armazenamento seguro; 

• Portões e cercas seguras; 

• Não deixar as crianças expostas ao sol por muito tempo; 

• Incentivar as crianças a usar chapéu, protetor solar, roupas 
adequadas e botas de borracha; 
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• Cuidado com recipientes grandes com água em torno de crianças 
pequenas.  

Atividades no jardim 

As atividades devem ser adequadas à idade da criança. 

• Preparar o solo com adubo orgânico. 

• Plantar legumes, frutas e flores na época correta. 

• Irrigar o jardim. 

• Retirar as plantas invasoras. 

• Recolher as sementes e folhas secas. 

• Replantio e envasamento. 

• Compostagem, reciclagem e cobertura do solo com folhas secas. 

• Atividades de colheita das sementes, plantas e flores. 

• Escolher legumes e frutos quando eles estão prontos para comer. 

• Preparar os alimentos. 

• Artesanato com folhas, flores e galhos. 

• Cozinhar, fazer saladas e almoços. 
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6.5. Horticultura para idosos 

A jardinagem tem inúmeros benefícios terapêuticos e para saúde 
dos idosos, especialmente quando é uma horta de vegetais 
comestíveis. 

Algumas condições médicas e deficiências físicas podem restringir 
ou impedir a participação de algumas pessoas idosas, porém com 
planejamento e algumas alterações pode ser criado uma horta com 
segurança e acessível, interessante e um agradável espaço para 
idosos. 

Qualquer pessoa pode se beneficiar de uma horta com vegetais 
comestíveis. 

• É uma forma agradável de exercitar; 

• O aumento dos níveis de atividade física, mantém a mobilidade e 
a flexibilidade; 

• Encoraja a utilização de todas as habilidades motoras - 
caminhada, agachamento e o plantio de sementes e estacas. 

• Melhora a resistência e a força; 

• Ajuda a prevenir doenças como a osteoporose; 

• Reduz os níveis de estresse e promove o relaxamento; 

• Fornece estímulo e interesse na natureza e no seu entorno; 

• Melhora a sensação de bem estar, devido à interação social. 
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Existem certas condições física, mental e de idade relacionadas que 
devem ser considerados quanto às pessoas mais velhas, como: os 
problemas causados pela radiação solar (queimaduras e 
desidratação); alem de riscos de quedas. 

Alterações dos canteiros como a construção de caixas a altura da 
cintura para facilitar as pessoas que não podem agachar, ajuda a 
reduzir o stress físico. Usar ferramentas leves que são mais fáceis 
de manusear, fornecer áreas com sombra para trabalhar no verão. 
Cadeiras e mesas confortáveis para jardinagem. Torneira perto ou 
instalar o sistema de irrigação por gotejamento. 

Segurança na atividade 

Cuidados com animais peçonhentos, evitar o uso de ferramentas 
elétricas, manter portões fechados, manter as trilhas e caminhos 
livre de obstáculos e a de escorregões, evitar alta exposição solar 
através de um trabalho no jardim de manhã cedo ou mais tarde e 
aplicar bronzeador com freqüência, beber água a vontade, usar 
sapatos, roupas leves e confortáveis que cubram a pele exposta e 
um chapéu alem do uso de luvas de jardinagem. Deve-se ainda 
armazenar os equipamentos com segurança e evitar deixar 
mangueiras soltas pelo trajeto. 

Seleção das plantas 

Um jardim comestível deve conter flores, ervas, sementes, frutos e 
plantas que se possa comer. Deve-se também considerar a 
utilização de variedades de plantas que possuem qualidades 
sensoriais e com texturas, pois os idosos muitas vezes têm 
problemas de visão. 
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Atividades de jardinagem 

Existem muitas atividades associadas ao cultivo em um jardim 
comestível que pode beneficiar os idosos. Por exemplo: 

• O manejo da horta através do plantio, irrigação, cuidados com os 
vegetais, colheita, etc. 

• Artesanato associado com as plantas. 

• Preparação dos alimentos. 

  Considerações: 

• A jardinagem é uma pratica saudável, simula a atividade física e 
pode ser apreciado pelos idosos. 

• O jardim, equipamentos e ferramentas podem ser modificados 
para atender todas as necessidades dos idosos. 

• Certifique-se de que a horta é um espaço seguro e acessível. 

6.6. Horticultura Terapia para 
Pessoas com Demência e mal de 
Alzheimer 

O sucesso no desenvolvimento de um programa de Horticultura 
Terapia que melhora a qualidade de vida das pessoas com 
demência depende da eficiência que o programa enfoca nas 
necessidades física e mental e capacidades das pessoas. 
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Para atingir o objetivo do programa deve-se promover uma 
estrutura adequada em torno da pessoa atendida, o seu 
compromisso com o atendimento pelo terapeuta e o 
estabelecimento de um cronograma apropriado para o seu 
desenvolvimento. 

As metas do programa devem ser discutidas com os atendidos 
com a finalidade de promover uma melhor participação e reduzir a 
ansiedade. 

Devem-se colocar os clientes em pequenos grupos para permitir-
lhes trabalhar em seu próprio ritmo, aumentando assim o sucesso 
terapêutico. A abordagem com as pessoas deve ser sutil, atenta e 
cautelosa em relação ao ensino para assim conseguir uma maior 
interação interpessoal. Desta forma o terapeuta poderá observar 
alterações e dificuldades com cada pessoa atendida, o controle 
deve ser feito através de uma ficha de observação de cada pessoa. 
Ouvir atentamente, pois a relação de confiança se desenvolve de 
forma sincera e envolvente e o diálogo honesto e aberto. Cuidado 
com mudanças sutis de humor, aparência ou atitude. Também 
tenha em mente que alguns medicamentos podem produzir efeitos 
ou reações negativas (por exemplo, o usos de alguns neurolépticos 
podem reagir negativamente a luz solar). Incluir as pessoas quietas 
ou não-responsivas em sessões de grupo. Esteja aberto a sugestões 
de alguém que queira fazer algo diferente. 

Para aliviar o tédio, pode-se tornar a sua sessão mais interessante 
com projetos ou atividades que são desafiadoras. Incentivar a 
participação direta e atividades sob medida às capacidades e 
necessidades individuais. Estabelecer um bom relacionamento com 
outros funcionários e garantir que os atendidos estejam vestidos e 
alimentados antes do programa começar. Mante um registro das 
atividades mais bem sucedidas e das plantas usadas. Adicione uma 
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dimensão extra ao seu programa mantendo visitas a jardins 
botânicos, parques e feriras que envolvam a horticultura, além de 
mostra de filmes ou palestrantes convidados. 

As plantas podem ser usadas para desenvolver ou melhorar 
habilidades físicas ou as funções cognitivas, maximizar a 
independência e incentivar a interação positiva com o ambiente 
externo. Em um programa em Horticultura Terapia plantas 
selecionadas devem seguir alguns pré-requisitos: 

• não podem ser venenosas; 

• devem ter mais de um uso; 

• devem ser interessantes na cor, forma e textura; 

• o cultivo e a propagação devem ser fáceis sob uma ampla gama 
de condições climáticas; 

• as plantas devem estimular os sentidos; 

• úteis para estimular a memória e a criatividade; 

• capaz de fornecer aos atendidos um numero de atividades 
significativas. 

Sugestão de algumas plantas ou grupos que atendem estes 
critérios: 

1. Violeta; 

2. Gerânio aromático (Pelargonium); 
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3. Alfazema (Lavandula); 

4. Coleus; 

5. Clorofito (Chlorophytum comosum); 

6. Hortelã (Mentha); 

7. Viola Tricolor; 

8. Tradescantia; 

9. Suculentas; 

10. Manjericão. 

6.7. A aplicação em comunidades 

A interação com a comunidade em geral em locais afastados dos 
centros urbanos, longe de casa ou das clínicas, promove a inclusão 
social (Milligan et al 2004). Fieldhouse (2003) sugere a combinação 
dos seguintes fatores: ambiente natural, relação pessoa-planta, 
meio social e local público que juntos vão agir em sinergia. 
Contudo, Parr (2005) argumenta que as terapias em grupo, correm 
o risco de se tornarem isolados, deixando de promover a inclusão 
social, sobretudo se o local isola um grupo dos outros. Por esta 
razão Stepney e Davis (2004) argumentam que os projetos devem 
fazer parte de uma estratégia mais ampla de inclusão social. 

Integrar os usuários com problemas de saúde mental em grupos 
pode beneficiar alguns indivíduos. Comunidades e projetos de 
jardinagem variam em sua abordagem, principalmente em função 
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das pessoas que serão atendidas (Ferris et al., 2001, Swinson 2006). 
Projetos de Horticultura comunitária são eficientes para melhorar 
a qualidade de vida (Waliczek et al., 1996), e terá impactos 
positivos na saúde  mental (Armstrong 2000). 
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Casos de sucesso 
Os vários casos de sucesso da aplicação da Horticultura Terapia 
estão sendo aplicados fora do Brasil, talvez existam no nosso país 
aplicações desta técnica de terapia, mas ainda não são reconhecidas 
como Horticultura Terapêutica. 

Sugimoto (2008) desenvolveu atividades horticulturais entre 
crianças e idosos em um asilo e chegou a conclusão que durante as 
ações integradas a pressão sanguínea e a freqüência cardíaca dos 
idosos estava em níveis saudáveis durante as atividades. Não 
houve alterações significativas antes e após, o que mostra que a 
atividade possui efeitos positivos psicologicamente e 
fisiologicamente para as pessoas idosas. Além disso, a investigação 
indicou que a comunicação durante a horticultura é importante 
para a melhoria da saúde mental. 

Em um caso de estudo onde foram investigados os efeitos sobre a 
melhoria da vida diária em adultos idosos com demência através de 
atividades horticulturais, os resultados mostraram que a 
horticultura em grupo pode ter um efeito benéfico sobre a 
melhoria da qualidade de vida dessas pessoas (Park et al., 2008). 

I.7 
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Outro trabalho realizado por Gigliotti et al., 2004 apoia o valor das 
ações ligadas a horticultura para os pacientes com demência, 
independentemente da atividade empregada. 

Uma paciente transplanta uma muda de tomate em um recipiente 
maior durante uma terapia de horticultura no Parkinson Struthers 
Center, em Golden Valley. Trabalhar com as plantas pode fazer 
mais do que levantar o astral. Pode ser uma terapia eficaz para 
muitas doenças crônicas. 

No Center for Therapeutic Horticulture na University of 
Minnesota Landscape Arboretum, uma terapeuta trabalha com um 
paciente ajudando-o a transplantar mudas de tomate em 
recipientes maiores. Essa terapeuta trabalha um dia em cada 
semana, no Struther Parkinson's Center, em Golden Valley usando 
a terapia de horticultura para ajudar aqueles que sofrem com a 
doença de Parkinson. A cada ano o número de pessoas que 
procuraram a horticultura como terapia aumentaram para 5.500 no 
ano passado, e os terapeutas tiveram que aprender a trabalhar com 
a jardinagem para poder ajudar as pessoa com essa técnica tão 
antiga. 

Para os pacientes com mal de Parkinson (a terapeuta atende uma 
vez por semana no Centro Struthers Parkinson em Golden Valley), 
o trabalho com as plantas podem melhorar a circulação e 
minimizar a depressão. A jardinagem pode se tornar uma 
ocupação agradável como uma ajuda terapêutica, o ambiente cheio 
de plantas é capaz de estimular os sentidos, ao contrário de 
algumas terapias tradicionais, e ajudar as pessoas a se envolver e 
concentrar-se sobre as atividades que estão realizando. 

Dentre os cinco consultores do instituto, todos eles têm educação 
formal em horticultura terapêutica ou em campos relacionados, 
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bem como cerca de 30 voluntários. Para as pessoas com 
Parkinson, a atividade de plantio pode diminuir os tremores. A 
mente fica ocupada em vez da pessoa se concentrar em reduzir o 
tremor em suas mãos. O Parkinson é muitas vezes acompanhada 
de depressão, a realização de tarefas de jardinagem pode ser 
especialmente gratificante. 

A idéia de Horticultura terapia tem sido demonstrada através do 
Chicago Botantic Garden Therapy Services, um programa de 
horticultura reconhecido internacionalmente. A ciência está 
começando a entender porque a jardinagem e estar em ambientes 
com plantas, realmente melhoraram a nossa saúde e bem-estar, 
parte desta hipótese é simplesmente que faz parte da nossa 
natureza. 

Por mais de vinte e cinco anos são oferecidos programas de 
jardinagem e uso do ambiente natural para promover a saúde e a 
harmonia, restauração e cura. Através de seus serviços de 
consultoria de especialistas, o espaço existente com uma instalação 
ao ar livre pode ser transformado em um ambiente terapêutico que 
estimula os sentidos e aumenta a qualidade de vida. 

Existe uma area com 11.000 metros quadrados de jardim com 
jardins verticais e plantas em cestos que facilitam e dão prazer 
através da jardinagem para as pessoas de todos os níveis e idades. 

O jardim sensorial da escola Carter ganhou um prêmio nacional 
pelo seu inovador Jardim sensorial e com espaço ao ar livre para 
alunos com deficiência. A “American Horticultural Therapy 
Association” reconheceu o jardim com um Jardim Terapêutico, na 
sua conferência nacional recentemente, em Lexington, Kentucky. 
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Este espaço foi projetado para criar um apelo sensorial e motivar a 
aprendizagem para os estudantes que possuem deficiências 
cognitivas graves e de desenvolvimento. O jardim é caracterizado 
por possuir percursos acessíveis para cadeirantes, bancadas altas 
com plantas e flores, proporcionando instalações interativas para 
os alunos. 

O Hospital Bryn Mawr Rehab oferece serviços especializados aos 
pacientes, incluindo a Horticultura terapêutica, distinto das terapias 
tradicionais, permite que os pacientes trabalhem em objetivos 
individuais de reabilitação em uma forma diferente e por vezes 
imperceptível. Ao trabalhar com as plantas, os pacientes podem 
melhorar a mobilidade, equilíbrio, resistência, memória e 
capacidade de socialização. 

A Doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro de 
causa desconhecida que é a forma mais comum de demência, que 
se inicia no final da meia idade ou na velhice, que resulta em perda 
progressiva de memória, incapacidade de pensar, desorientação, e 
alterações na personalidade e humor. 

O ambiente natural é uma forma eficaz de ajudar os indivíduos e 
as famílias, os pesquisadores acreditam que é na relação mais 
profunda com a natureza que a memória parece estar a mais 
estreitamente ligada. Além disso dados de atividades elétricas do 
cérebro sugerem que as pessoas ficavam mais relaxadas durante a 
exposição às paisagens naturais. Muitos estudos têm demonstrado 
que as paisagens que mais atraiam eram de floresta ou parques. 

Durante os últimos cinco anos, Janice Campbell's deu aulas de 
horticultura, paisagismo e jardinagem no colégio Foothill, como 
parte do trabalho voluntário, de acordo com sua experiência o 
trabalho foi terapêutico para ela, que trabalhou no jardim com um 
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grupo de adultos deficientes. Este trabalho mostra que a pessoa 
que atua como voluntária também se sente feliz ao servir e ser útil 
para os mais necessitados. 

Em 1988 na City Farmer foram construídos cinco canteiros de 
madeira levantados como demonstração de um jardim para 
acomodar as pessoas em cadeiras de rodas. Foram convidadas 
pessoas de uma variedade de institutos de saúde para participar das 
atividades de horticultura, tais como regar as plantas, semear e 
fazer artesanato a partir de plantas do jardim. Crianças 
quadriplégicas, adultos em seus 90 anos e pessoas com vários tipos 
de deficiência foram trazidos em ônibus especial para participar 
das atividades. 

Após dois anos de trabalho com o programa piloto, concluiu-se 
que as pessoas gostaram da experiência siplesmente porque 
gostavam de ficar ao ar livre, sentindo o aromas das flores, 
degustando os produtos colhidos na hora, ou por causa da 
atividade física de jardinagem e interação social com seus colegas 
jardineiros. 
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Propagação de plantas é o processo de multiplicação do número 
de espécies, perpetuação da espécie ou a manutenção da 
jovialidade de uma planta. Existem dois tipos de propagação 
sexual e assexual. A propagação sexual é realizada através do 
cruzamento entre as partes florais de uma planta, que vai gerar a 
semente. A propagação assexuada acontece quando uma parte 
vegetativa de uma planta: caules, raízes ou folhas, é retirada 
fazendo com que se regenere em uma nova planta. Geneticamente 
essa planta vai ser idêntica à planta mãe. 

As vantagens da propagação sexuada são o menor custo e é mais 
rápida que os outros métodos. Pode ser a única forma de obter 
novas variedades e vigor híbrido, em certas espécies é o único 
método viável para a propagação e é uma forma de evitar a 
transmissão de certas doenças. Propagação assexuada tem suas 
vantagens também. Pode ser mais fácil e mais rápido em algumas 
espécies, pode ser a única forma de perpetuar algumas cultivares e 
que desconhece as características imaturas de determinadas 
espécies, ou seja “já nasce uma planta adulta”. 

1.1. Propagação por sementes 

A propagação sexuada envolve a união do pólen (masculino) com 
o óvulo (feminino) para produzir uma semente. A semente é 
composta de três partes: o tegumento externo, que protege a 
semente, o endosperma que é uma reserva de alimentos e do 
embrião, que é o primórdio de uma planta. Uma semente madura, 
quando é colocada em um ambiente favorável, irá germinar ou 
iniciar o desenvolvimento ativo. 
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Por sementes 

Para obter plantas de qualidade, deve-se começar com sementes de 
boa qualidade. Selecione as variedades mais adequadas que terão as 
características desejadas como o tamanho, cor e hábito de 
crescimento. Escolha variedades adaptadas à região, que possam 
atingir a maturidade o quanto antes, evitando-se assim 
contaminação por doenças, pragas de insetos e fenômenos 
climáticos. Muitos vegetais e variedades são híbridos, que custam 
um pouco mais do que os tipos de polinização aberta. Entretanto, 
as plantas híbridas geralmente têm maior vigor, maior 
uniformidade e melhor produção do que os não híbridos e às 
vezes têm resistência a doenças específicas ou outras características 
culturais. 

Apesar de algumas sementes poderem ser mantidas durante vários 
anos armazenadas adequadamente, é aconselhável a compra de 
sementes apenas o suficiente para o ano de plantio. Um bom 
pacote de sementes não deve conter sementes de qualquer outra 
cultura, ervas ou outros contaminantes. 

Alguns produtores guardam as sementes de seus próprios cultivos, 
no entanto, tais sementes são o resultado da polinização por 
insetos aleatoriamente ou outros agentes naturais, e não produzem 
plantas parecidas com a planta mãe. 

As sementes produzem muitas plantas de uma vez e podem ser 
coletadas e transportadas muito facilmente. Os problemas 
principais que podem ser encontrados com propagação por 
sementes são as falhas de germinação e a perda com o transplante. 
Muitas sementes tropicais são melhores semeadas em épocas 
frescas e não sobrevivem se o solo ficar muito seco. Deve-se 
certificar que as sementes estejam livres de insetos e doenças. 
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Mesmo se uma semente infectada germinar a é improvável de 
consiga prosperar. 

Germinação. 

A falha na germinação é provavelmente resultado de: a) um 
inibidor químico natural na semente; ou b) a semente possui um 
inibidor físico isto é um revestimento da semente duro. Estes 
inibidores são projetados para proteger as sementes da germinação 
em um ambiente insustentável. Há quatro fatores ambientais que 
afetam a germinação: água, oxigênio, luz e calor. 

Água. 

O primeiro passo no processo de germinação é a embebição ou 
absorção de água. Mesmo que as sementes tenham grande poder 
de absorção, devido à natureza do tegumento, a quantidade de 
água disponível no meio de germinação pode afetar a absorção de 
água. Um fornecimento adequado e contínuo de água é importante 
para garantir a germinação. Uma vez que o processo de 
germinação já tenha começado, um período de seca poderá causar 
a morte do embrião. 

Luz. 

Luz é conhecida por estimular ou inibir a germinação de algumas 
sementes. Algumas plantas que têm uma exigência de luz que 
auxiliam na germinação das sementes são ageratum, begônia, 
impatiens, alface e petúnia. Inversamente, calêndula, centaurea, 
flox, verbena e vinca germinam melhor no escuro. Quando uma 
planta é exigente em luz deve-se deixá-las na superfície do solo, 
coberta com uma fina camada de subrstato ou solo, 
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preferencialmente peneirada para se evitar que os torrões impeçam 
a germinação. 

Oxigênio. 

Em todas as sementes viáveis, a respiração ocorre, a respiração em 
sementes dormentes é baixa, mas a presença de oxigênio é 
necessária. Durante a germinação, ocorrem aumentos da taxa de 
respiração, o meio em que as sementes são colocadas deve ser 
solto e bem arejada. Se o suprimento de oxigênio durante a 
germinação for limitado ou reduzido, a germinação pode ser 
severamente retardada ou inibida. 

Calor. 

A temperatura favorável é outro requisito importante para a 
germinação. Ela não só afeta a porcentagem de germinação, mas 
também a taxa de germinação. Algumas sementes germinam em 
uma ampla faixa de temperaturas, enquanto outros requerem uma 
estreita faixa. As sementes têm temperaturas mínimas, máximas e 
ótimas em que germinam. Por exemplo, sementes de tomate têm 
uma temperatura de germinação mínima de 10ºC e uma 
temperatura máxima de 35ºC, mas uma temperatura ótima de 
germinação é de aproximadamente 25ºC. Onde as temperaturas de 
germinação são constantes são as temperaturas ótimas salvo 
indicação desfavorável. Geralmente, 18ºC e 21ºC é melhor para a 
maioria das plantas. A germinação começará quando certos 
requisitos internos foram cumpridos. A semente deve ter um 
embrião maduro, com um endosperma grande o suficiente para 
sustentar o embrião durante a germinação e com hormônios ou 
auxinas suficientes para iniciar o processo. 
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Quebra de dormência. 

Uma das funções da dormência é evitar a germinação de uma 
semente antes de ser cercado por um ambiente favorável. Em 
algumas árvores e arbustos, a dormência das sementes é difícil de 
ser quebrada, mesmo quando o ambiente é ideal. Vários 
tratamentos são realizados sobre a semente para a quebra de 
dormência para iniciar a germinação. O principal método de 
quebra da dormência química das sementes é por embebição em 
água. Um inibidor físico requer escarificação, que pode ser 
quebrada pela abrasão do revestimento exterior duro da semente 
danificando a própria semente, estas também podem ser quebradas 
pelo processo de embebição em água da noite para o dia. 

Escarificação das sementes. 

A escarificação das sementes envolve quebra, arranhão ou 
amolecimento do tegumento de modo que a água possa entrar e 
começar o processo de germinação. Existem vários métodos de 
escarificação. Existe um processo onde as sementes são colocadas 
em um recipiente de vidro e coberto com ácido sulfúrico 
concentrado. As sementes são gentilmente agitadas e ficam de 
molho de 10 minutos a várias horas, dependendo da dureza do 
tegumento. Quando o revestimento de semente tornar-se fina, as 
sementes podem ser removidas, lavadas e plantadas. Outro 
método é a escarificação mecânica. As sementes são depositadas 
num tambor de metal giratório, friccionada com lixa ou rachada 
com um martelo para enfraquecer o tegumento. A escarificação 
com água quente é praticada colocando-se as sementes em água 
quente (80ºC a 100ºC). As sementes são mergulhadas na água, 
enquanto esfria, por 12 a 24 horas e em seguida plantadas. Um 
quarto método é escarificação úmida a quente, neste caso, as 
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sementes são armazenadas em recipientes quentes e úmidos onde 
o revestimento da semente será degradado durante vários meses. 

Estratificação de sementes. 

Sementes maduras que caem das árvores e arbustos poderão não 
germinar a menos que passem por processo de hibernação 
refrigerados. Esse processo de "pós-maturação" pode ser obtido 
artificialmente por uma prática chamada de estratificação. 

Coloca-se areia ou vermiculita em um recipiente ou saco de 
plástico com cerca de 1 polegada de profundidade, em seguida 
coloca-se as sementes sobre o substrato e cubra com 1cm de areia 
ou vermiculita. Deve-se umedecer o meio completamente e 
permitir que o excesso de água escorra pelos drenos do pote. 
Coloque o pote contendo o meio úmido e sementes em um saco 
plástico e feche bem, em seguida coloca-se em refrigerador. 
Periodicamente deve-se verificar se o meio está úmido, mas não 
encharcado. Após 10 a 12 semanas, retire o recipiente do 
refrigerador e coloque em um lugar quente da casa. Água com 
freqüência suficiente para manter a umidade. Logo as mudas 
devem surgir. Quando as plantas jovens estiverem com cerca de 3 
centímetros de altura, transplantá-las em sacos plásticos deixando 
crescer até ao momento de plantar em local definitivo. 

Substrato para a semeadura. 

Uma grande variedade de materiais pode ser usada para a 
semeadura, a partir de vermiculita simples ou misturas de meios 
para o cultivo sem solo com variações de seus componentes. Com 
a experiência, você vai aprender a determinar o que funciona 
melhor para as suas condições. No entanto, dentre as boas 
qualidades de um substrato este deve ter estrutura fina e uniforme, 



Marcelo Rigotti 

 

76 

 

 

 

bem arejada e solta, deve ser livre de insetos, organismos 
patogênicos e sementes de plantas daninhas. Uma mistura que 
fornece esses fatores é uma combinação de 1/3 de solo 
esterilizado, 1/3 de areia ou vermiculita e 1/3 de turfa. 

A importância da utilização de um meio e recipiente estéril deve 
ser para evitar contaminações do substrato que poderão 
comprometer o estado de saúde das plantas. O solo pode ser 
esterizado através do calor, por solarização ou por cozimento.  Os 
recipientes e utensílios devem ser lavados para remover os restos 
de solo e outras plantas, em seguida, lavadas em uma solução de 
água sanitária na proporção de 1 parte para 10 partes de água. 

Recipientes para a produção das mudas. 

Tubetes e bandejas podem ser compradas ou pode ser feito a 
partir de madeira de sucata. O tamanho ideal para a manipulação 
seria de cerca de 30 a 50 centímetros de comprimento e 20 a 30 
centímetros de largura com uma profundidade de 
aproximadamente 5 a 8 centímetros. Devem-se deixar aberturas 
entre as tábuas no fundo ou perfurá-las para garantir uma boa 
drenagem. 

Pré-germinação. 

Outro método de produção de mudas é a pré-germinação. Este 
método envolve a germinação das sementes antes de serem 
plantadas em vasos ou em loção definitivo. Isso reduz o tempo de 
germinação, pois neste caso a temperatura e a umidade são fáceis 
de controlar. Uma alta porcentagem de germinação é conseguida 
com esta técnica uma vez que fatores ambientais são ótimos. As 
sementes são colocadas entre as dobras de um pano de algodão 
umedecido, em um lugar quente. Quando as raízes começarem a 
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aparecer, coloque as sementes em recipientes ou plante-as 
diretamente no local permanente. No transplante de mudas, tenha 
cuidado para não quebrar as raízes das plantas. 

Ao plantar sementes em um vaso que será colocado em um local 
externo, coloque a semente germinada em uma cova de 2cm de 
profundidade, em seguida pressione suavemente um pouco o solo 
em volta dela, em seguida, adicione cerca uma quantidade de 
esfagno que dê para cobrir a pequena e frágil muda. Estes 
materiais vão manter a superfície uniformemente úmida e são 
fáceis de serem retiradas ou trocadas. 

Algumas espécies de plantas não suportam o transplante com raiz 
nua é o caso da zinnia e cucurbitáceas, como melão e abóbora. 

Semeadura. 

As sementes preparadas devem ser uniformemente distribuídas 
sobre o canteiro, em seguida deve ser adicionada uma leve camada 
de solo ou um deve se passar um ancinho de leve sobre o solo 
para assegurar o contato da semente com o solo. Se as sementes 
forem muito grandes você pode plantá-las individualmente, a regra 
geral é plantar uma semente em uma profundidade igual ao 
tamanho da própria semente. As áreas semeadas devem ser 
molhadas com cuidado, evitar o excesso de água e o deslocamento 
das sementes para fora dos canteiros. Quando plantar sementes 
em sacos de polietileno o solo nos sacos deve ser úmido. A 
semente deve ser plantada em uma profundidade de 2 cm, ou em 
uma profundidade que seja a mesma que a espessura da semente. 

A semeadura em bandejas é um dos sistemas mais utilizados pelos 
produtores em geral, por se mais prática e mais uniforme alem de 
facilitar o plantio da mudas, o manejo de irrigação e cuidados 
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contra pragas e doenças é o mesmo para outros tipos de 
recipientes. Coloca-se de duas a três sementes por célula e depois é 
feito um raleio retirando as mudas mais fracas ou repicagem 
retirando o excesso de mudas e transplantando em outros 
recipientes. Algumas espécies de plantas não aceitam o transplante. 

Rega. 

As regas sobre as sementes devem ser freqüentes, mas deve se 
evitar encharcamento do substrato para impedir o aparecimento de 
doenças fúngicas. Deve ser usada uma aspersão sobre as sementes 
em forma de névoa fina, gotas muito grandes têm o mesmo efeito 
que uma chuva, desestruturando o solo, deslocando as sementes e 
causando danos às mudas pequenas. 

Temperatura e luz. 

Vários fatores para uma boa germinação já foram mencionados. O 
último item, e não menos importante, é a temperatura. Desde que 
a maioria das sementes germinará melhor a uma temperatura 
ótima, o local onde serão deixadas para germinar não deve sofrer 
alterações muito grandes. 

Após a germinação e o estabelecimento das plântulas, estas devem 
colocadas em locais com maior quantidade de luz, mais arejado e 
mais fresco. Algumas culturas, é claro, podem germinar e crescer 
melhor a uma temperatura diferente e deve ser tratada 
separadamente da maioria das plantas. 
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Transplantio e Manejo. 

Se as plantas não foram semeadas em recipientes individuais, 
devem ser transplantadas para dar-lhes um melhor espaço de 
crescimento. Um dos erros mais comuns cometidos é deixar as 
mudas nos recipientes por muito tempo. O momento ideal para o 
transplante das mudas jovens é quando são pequenos e há pouco 
perigo de retrocesso. Ocorre geralmente quando as primeiras 
folhas verdadeiras aparecem acima ou entre os cotilédones. Elas 
são retiradas com cuidado do substrato, com um torrão de solo 
nas raízes evitando-se danificar qualquer parte da planta. 

O meio para onde serão transplantadas deve conter mais 
nutrientes do que no substrato de germinação, algumas misturas 
comerciais de fertilizantes podem ser adicionadas. A adubação 
deve ser feita na diluição recomendada pelo fabricante, em quinze 
dias as mudas estarão estabelecidas. As mudas jovens são 
facilmente danificadas por excesso de fertilizantes, estes devem ser 
misturados ao substrato de plantio. 
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1.2. Propagação vegetativa 

A razão a mais importante para a propagação assexuada, é a 
produção de plantas com as mesmas características que a planta 
mãe. Este é o único meio quando uma planta não produz 
sementes viáveis, ou as sementes são difíceis de germinarem ou 
não produzem sementes. Plantas originadas de uma única planta e 
reproduzidas por meios vegetativos são chamadas de clone. 

Estaquia 

É um dos métodos mais comuns na propagação das plantas, as 
estacas podem ser feitas das hastes, das raízes, das folhas, ou de 
galhos com hastes e folhas. Os cortes devem ser feitos nas plantas 
saudáveis com características desejáveis, e ser colocados em um 
ambiente úmido e quente para o desenvolvimento da raiz e para 
impedir a secagem. O corte da haste pode ser feito em estágios 
diferentes de maturação vegetativa e pode consistir apenas na 
retirada da ponta terminal do galho de uma planta ou de seções 
entre a ponta e a base da haste. Algumas plantas enraízam melhor 
se as estacas retiradas forem herbáceas, outras estacas semi-
lenhosas também podem ser propagadas, mas pode ser necessária 
a aplicação de fitormônios. 

O corte das estacas deve ser feito usando-se ferramentas de corte 
afiadas para evitar esmagamento das estacas da planta e o 
aparecimento de doenças ou entrada de insetos praga. Os cortes 
devem ser feitos entre dois nós, de mais ou menos 10 a 15cm de 
comprimento, que são apropriados para a maioria das plantas. As 
folhas são removidas a partir da base até mais ou menos 2,5cm do 
final da haste, ou deixa-se em média duas a três folhas na parte 
terminal da estaca. Introduzir as estacas a uma profundidade de 
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2,5cm e apertar bem o solo em volta da estaca para fixá-la no solo. 
O solo que vai receber a estaca deve ser bem estruturado, que 
facilite a drenagem e que não receba radiação solar direta. Além 
disso, o canteiro deve ser livre de microrganismos causadores de 
doenças e de sementes de ervas daninhas. O substrato para as 
estacas pode ser adquirido no comercio em sacos que variam de 30 
a 50kg, ou podem ser esterilizados colocando uma quantidade de 
substrato úmido em galões de metal e aquecidos através do fogo 
ou vapor. Podem ser utilizados hormônios para promover o 
enraizamento das estacas. 

Propagação de estacas 

Esta forma eficaz e barata de propagação está rapidamente se 
tornando mais popular do que propagação por sementes. Uma 
planta é tudo que é necessário para você começar com a crescente 
suas próprias plantas. 

Este método de 'clonagem' pode ser usado para o manjericão 
(Ocimum sp).        

• Escolha uma estaca jovem e saudável, corte entre 2 a 4 
centímetros de comprimento. 

• Retire as folhas da metade inferior da estaca. 
• Faça uma cova com um lápis em um composto misturado 

com areia fina. 
• Até a cinco estacas podem ser colocadas em um mesmo 

pote. 
• Mantenha sempre úmido ou coloque o vaso em uma 

bandeja com água. 
• Coloque um saco plástico sobre o vaso com as estacas para 

manter a umidade. 
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• As plantas podem ser transplantadas quando as raízes 
aparecem. 
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Estaquia da folha 

As folhas podem ser colocadas para enraizar utilizando-se a 
lâmina, a folha inteira ou o pecíolo (haste da folha). A Begônia e a 
Espada-de-são-jorge são propagadas geralmente por cortes da 
folha. São feitos cortes do lado de baixo das nervuras secundarias 
em relação a nervura principal antes de colocar o corte da folha 
plana em contato com o substrato. Às vezes é útil fixar estas folhas 
ao substrato com palitos de dente ou de fósforo. Quando as 
seções subterminais das folhas são usadas, deve-se certificar que a 
base do corte está introduzida no meio de propagação. As raízes 
começam pela base da folha ou nos pontos onde as veias foram 
cortadas. 

Propagação da begônia 

Use uma faca ou estilete afiado, meça a folha em pequenos 
quadrados para o corte. Tenha certeza de que cada parte cortada 
venha acompanhada de uma nervura. 

Coloque os cortes da folhas sobre o substrato umedecido. 

Cubra a caixa que contem o substrato e os cortes das folhas com 
plástico transparente e abra para verificar se as raízes estão sendo 
formadas. 

Mantenha os cortes da folhas sempre úmidos tomando-se o 
cuidado para evitar o aparecimento de doenças fúngicas pelo 
excesso de umidade, em torno de 4 a 6 semanas as pequenas 
plântulas formadas poderão ser transplantadas para vasos ou sacos 
com substrato. 
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Propagação da espada-de-são-jorge 

Corte uma folha grande da planta matriz com uma lamina afiada. 

Use a lamina para fazer vários cortes, tenha certeza de colocar as 
partes cortadas no substrato na mesma posição da planta mãe, ou 
seja para cima. 

Coloque os cortes em caixas com substrato e cubra com plástico 
transparente. Mantenha a caixa com os cotes úmida, mas não 
encharcada para evitar contaminação com microrganismos 
patogênicos. 

Quando as raízes começarem a se formar na base dos cortes, já 
podem ser removidos e colocados em outros recipientes. 
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Esterilização 

Tanto para estaquia ou cortes de folhas é necessário embeber os 
cortes por pelo menos 5 minutos em solução de 10% de 
hipoclorito de sódio a fim diminuir problemas com insetos ou 
doença nas plantas. Pode-se misturar de 1/2 copo de hipoclorito 
de sódio com aproximadamente 5 copos de água para fazer uma 
solução esterilizante. Em seguida deve-se submergir os cortes 
nessa solução por 5 minutos, o que elimina geralmente a maioria 
de esporos de fungos. Então se devem enxaguar bem os cortes 
para retirar o excesso da solução. 

Propagação por gemas 

Os cortes das gemas podem vir com a folha, pecíolos e uns 
segmentos de 1,2 a 2,5 cm da haste. Gemas axilares devem ser 
colocadas em substrato úmido para produzirem raízes. Este 
método é usado para plantas de haste curta que têm internós 
longos. Cada nó (junção) na haste pode dar um corte. 

• Seleção: escolha estacas pequenas, ou estacas grande com 
vários cortes sem brotos de flores. 

• Preparação: remova as folhas pequenas e corte-as ao meio. 
• Remova uma camada fina do caule em ambos os lados. 
• Corte em estacas menores deixando a gema em cada folha. 
• Esterilização: deixe as estacas de molho em uma solução 

com 10% de água sanitária por 10 minutos.  
• Deixe as estacas de molho em hormônio enraizador por 

cinco minutos. 
• Coloque em sacos plasticos para reter a umidade. 
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Cortes da raiz 

As raízes são cortadas entre 5 a 18 cm de comprimento 
dependendo do diâmetro da raiz, as raízes grandes são ideais por 
que podem se desenvolver mais rapidamente do que as pequenas. 
Os cortes pequenos de raiz (3,2 a 6,4 de milímetros) devem ser 
posicionados horizontalmente no meio de propagação e ser 
cobertos com uma fina camada de substrato. Os cortes maiores 
podem ser plantados verticalmente com a parte terminal da planta 
posicionada para cima. As melhores temperaturas para enraizar 
variam entre 13°C a 18°C. Os cortes das raízes podem ser 
transplantados assim que as raízes secundárias começarem a 
emergir. A desvantagem principal deste método é a quantidade de 
trabalho envolvida para se obter os cortes da raiz. 

Aclimatação dos cortes enraizados 

A aclimatação favorece ao desenvolvimento e resistência da planta 
ao stress ambiental após o enraizamento. Por exemplo, cortes que 
foram enraizados em meio úmido com temperaturas moderadas 
sofreria um choque se fossem expostos diretamente em um local 
seco ou diretamente ao sol. Deve haver um período de transição 
para permitir que as raízes e as folhas novas se ajustem 
gradualmente à mudança ambiental. A primeira etapa da 
aclimatação é diminuir a umidade aumentando o intervalo entre as 
regas e/ou aumentar a ventilação e consequentemente a 
evaporação no ambiente. Depois que uma diminuição gradual na 
umidade, a intensidade luminosa pode ser aumentada 
gradualmente levando as plantas para áreas que recebem 
quantidades maiores de luz solar direta. Plantas que foram 
adequadamente aclimatadas são mais prováveis de sobreviver 
quando transplantas em recipientes maiores ou para o local 
definitivo. 
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Mergulhia 

É um método relativamente fácil de propagação por que as plantas 
novas vão enraizar mesmo unidas à planta mãe. A planta nova 
recebe nutriente e água da planta mãe até que as raízes se formem. 
Este método da propagação assexuada produz uma planta grande 
em um período relativamente curto de tempo e é uma das 
melhores maneiras de se propagar as plantas que são difíceis de 
propagação por outros métodos. Mergulhia ao ar livre é mais bem 
executado durante meses chuvosos e no verão, embora possa ser 
feito durante todas as estações do ano. Os galhos do tamanho de 
um lápis com aproximadamente 2 cm de diâmetro são as melhores 
para mergulhia. Os galhos da planta mãe são enterrados em uma 
cova previamente preparada para recebê-la, podem ser colocados 
fixadores para evitar que o galho se solte, pois ainda está ligado à 
planta mãe. 

Alporquia 

É usado geralmente para propagação de plantas como figueiras, as 
seringueiras, crótons, hibiscos, caliandra, oleanders, pandanus, 
camélias, azáleas e magnólias. A primeira etapa é remover as folhas 
e os galhos no membro selecionado em torno de 8 a 10 cm acima 
e abaixo do ponto onde a alporquia será feita. Este é um método 
que consiste em remover 1 a 3 cm da casca do galho em anel, que 
vai ser a futura planta, com uma faca. A área ferida deve ser 
preenchida com um punhado de musgo úmido ou substrato. 
Apertado para se fixar em torno do corte na haste. Amarrar o 
musgo ou substrato firmemente no lugar com plástico e amarrá-lo 
firmemente com fita adesiva ou veda rosca, ou mesmo com faixas 
de borracha acima e abaixo do substrato para impedir o 
ressecamento. O substrato deve então ser coberto com papel de 
folha de alumínio para impedir que a radiação excessiva do sol 
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transmita o calor sob o plástico. Quando uma massa de raízes se 
formarem (1 mês a um ano, dependendo da espécie da planta e a 
época do ano), a filial mergulhada podem ser removidas da planta 
mãe. Quando as raízes forem visíveis através do plástico, a camada 
está pronta para a remoção. 

Bulbos 

Os bulbos podem ser propagados removendo os bulbilhos 
pequenos que formam a base do bulbo da planta matriz. Devem 
ser colocados em sementeiras com solo rico e soltos para seu 
desenvolvimento. A umidade deve ser mantida constante para 
evitar que sequem. 

Muitos lírios podem ser multiplicados removendo as escamas do 
bulbo maduro. Devem-se desinfetar as escamas com um fungicida, 
para evitar contaminações e colocá-los em um meio de 
crescimento com umidade média em uma área protegida. 

Divisões 

A divisão de touceiras ou da planta é o corte ou a quebra da raiz da 
planta matriz em segmentos. Cada segmento deve ter pelo menos 
uma gema ou algumas raízes. Estes segmentos devem ser então 
replantados e crescem idênticas à planta matriz. A maioria das 
plantas perenes devem ser retiradas do solo e divididas quando 
começam a perder o vigor. Exemplos da propagação por divisão 
da planta mãe são o comfrei (Symphytum officinale) e espada-de-
são-jorge (Sanseveria). 

Para propagar de forma correta deve-se escavar com cuidado o 
solos em volta da planta, afrouxando as raízes e levantando a 
planta do solo. Cortar a raiz principal com pás, tesouras ou faca. 
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Em alguns casos os segmentos exteriores da planta podem ser 
removidos e replantados sem perturbar a planta. 

Um exemplo de divisão de touceiras e o capim-limão 
(Cymbopogon citratus). 

Tubérculo e rizomas 

As plantas tuberosas podem ser escavadas e levantadas e os 
tubérculos separados. Ao separar os tubérculos, cada um deve ter 
um pelo menos uma gema. Exemplo: yacon (Polinmia sonchifolia). 

Os rizomas crescem e desenvolvem as gemas ao longo de seu 
comprimento, podem ser escavados e cortados nas seções onde 
cada uma contem pelo menos uma gema. É o caso do gengibre 
(Zingiber officinale) e do açafrão (Curcuma longa). 
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Esta ação é indicada para todas as instituições e todos os públicos, 
não é requisito ter uma área para cultivo, pois as ervas podem 
cultivadas em recipientes (existe um capítulo especifico para este 
tema). 

2.1. Introdução às ervas 

As ervas condimentares têm sido utilizadas desde o inicio dos 
tempos.  Os chineses têm utilizado estas ervas aromáticas para 
tudo, desde tempero para aromatizar uma receita até como 
remédio para curar alergias.  As ervas mais comuns são conhecidas 
por seu uso culinário e também pelas suas aplicações medicinais. 

Os nativos americanos conheciam a importância de uma erva.  Se 
era para curar uma dor de dente ou curar uma dor de estômago, 
havia ervas para todos os tipos de problemas. Alguns dos pratos 
mais saborosos são feitos a partir de uma erva. 

A maioria das ervas podem ser cultivadas direitamente no jardim 
de sua casa.  Ervas podem ser cultivadas no quintal, em recipientes 
no apartamento, em garrafas PET em sistema hidropônico, etc. 

As ervas foram usadas como moeda de troca no comércio em 
tempos antigos.  Viagens para o Extremo Oriente trouxeram 
especiarias maravilhosas como gengibre e canela para a Europa.  A 
salvia estava em demanda na Ásia.  Partindo do desejo de ter essas 
aromáticas e medicinais as plantas vieram por muitas rotas 
comerciais.  A procura de ervas abriu muitas portas para diferentes 
culturas. 

Os primeiros usos de ervas foram destinados, principalmente para 
a medicina.  As pessoas descobriam seus efeitos, e o uso de certas 
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plantas fez o corpo se sentir melhor, mais relaxado, ou menos 
doloroso.  A camomila possui um efeito calmante, a maioria das 
hortelãs ajuda a resolver problemas de estômago.  Durante muito 
tempo, as ervas foram os únicos medicamentos conhecidos.  

Com o aparecimento de novas práticas médicas, o uso de ervas se 
tornou menos constantes.  Em alguns países, mesmo a pratica da 
fitoterapia se tornou ilegal.  As ervas foram consideradas 
ineficientes, muitas pessoas que contavam com ervas para a cura, 
agora estavam sendo acusadas de feitiçaria. 

Entre os anos 1960 e 1970, a utilização das ervas recomeçou.  O 
uso de ervas, mais uma vez começou a ganhar popularidade.  A 
partir dai as pessoas começaram a perceber que muitas doenças 
são mais bem tratadas com ervas que quaisquer outros 
medicamentos. Na verdade, quando se descobriu que muitos 
medicamentos prescritos foram baseados em ervas medicinais, 
algumas pessoas abandonaram os medicamentos e começaram a 
usar apenas ervas medicinais. 

Definição de planta herbácea ou erva 

Do ponto de vista botânico, uma erva é uma planta que não 
produz um caule lenhoso como uma árvore. Mas uma erva vai 
viver o tempo suficiente para desenvolver flores e sementes. 

Existe uma grande variedade de ervas, em torno de 73 tipos 
diferentes de ervas. Algumas ervas se enquadram em uma ou mais 
classificações de acordo com o uso - culinária, aromática, 
ornamental e medicinal. 
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Culinária 

São provavelmente as mais utilizadas na cozinha, com uma vasta 
gama de utilizações na culinária. Estas plantas, devido ao seu sabor 
forte, geralmente são usadas em pequenas quantidades para dar 
sabor. Salsinha, produzido em maior quantidade, é usado 
principalmente como um enfeite. Também é muito popular como 
importante na aromatização da carne de porco. Outras ervas 
culinárias incluem cebolinha, tomilho, manjerona, segurelha, 
hortelã e manjericão. 

Aromáticas 

A maioria tem cheiro agradável de flores e folhagem. Os óleos das 
plantas aromáticas podem ser usados para produzir perfumes, 
águas de colônia e perfumes diversos. Para uso doméstico, partes 
da planta são usadas inteiras, muitas vezes para perfumar as roupas 
de vestuário ou de cama. Quando seca, muitas ervas aromáticas 
conservam o aroma, por um período considerável. Algumas ervas 
aromáticas comuns são a hortelã, manjerona, alecrim e manjericão. 

Ornamental 

Plantas ornamentais têm flores e folhagens coloridas, muitas delas 
com cores flores brancas. A valeriana tem flores de carmesim, 
enquanto a borragem e chicória são azuis. Essas ervas como 
tomilho, hortelã, lavanda e cebolinha produzem folhagem variada. 

Medicinais 

As plantas medicinais têm sido utilizadas pelo seu potencial 
curativo. As ervas medicinais devem ser usadas com cuidado. 
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Algumas ervas são inofensivas, enquanto outras podem ser 
perigosas se ingeridas. 

Tipos de ervas 

As ervas também podem ser classificadas como anuais, bianuais e 
perenes. As anuais florescem durante uma temporada e depois 
morrem. As bianuais vivem por duas temporadas, florescendo 
somente na segunda temporada. Uma vez estabelecidas as perenes 
hibernam e florescem a cada temporada. 

Ervas na Cozinha 

Qualquer pessoa que tenha feito qualquer tipo de assado ou cozido 
sabe que os alimentos só tem gosto melhor com tempero.  Isto 
pode ser tão simples como a adição de sal e pimenta, ou 
complicada como a utilização de uma mistura de especiarias para o 
gosto perfeito. 

A pimenta é um fruto tipo baga da planta Piper nigrum, a pimenta 
preta e pimenta branca são feitas a partir da mesma planta. Os 
frutos maduros da são utilizados como preta enquanto os maduros 
são utilizados como pimenta branca. 

Junto com a erva in natura, a pimenta e muitas outras ervas são 
usadas para criar obras-primas culinárias.  A noz-moscada, o cravo 
e a canela são variedades comuns de ervas usadas na cozinha. A 
sálvia, orégano, manjericão e outras mais. Como mais e mais 
plantas foram descobertas por seu sabor picante, as pessoas 
começaram a fazer pratos extraordinários.  Por exemplo, muitas 
outras plantas podem ser utilizadas na cozinha, como: cebolinha, 
tomilho, estragão, salsa, etc, para citar apenas alguns dos mais 



Horticultura Terapia 

 

 

 

101 

 

 

 

comuns. Essas ervas são usadas frequentemente em muitas receitas 
populares. 

Um dos atributos mais benéficos é que as ervas não têm calorias, 
não têm ácidos graxos, nem colesterol e geralmente não causam 
danos à saúde.  Elas têm um sabor único que desperta o paladar de 
todos nós. 

Quanto ao uso de ervas na cozinha, é importante lembrar a 
utilização errada do sabor natural das ervas, pode afetar 
significativamente o resultado final dos alimentos. 

Existe uma erva, que acrescenta a doçura do açúcar sem calorias 
aos alimentos.  Esta erva é chamada Stevia, e pode ser usado no 
lugar do açúcar.  Uma folha tem adoçante suficiente para adoçar 
um copo de limonada.  Você pode usar estas ervas em molhos ou 
saladas, em vez de açúcar para reduzir as calorias. 

Muitos dos alimentos adquiridos no comercio possuem alguma 
mistura do aroma natural de ervas.  O endro com limão pode ser 
usado para temperar os peixes.  O açafrão utilizado no arroz é 
sempre uma boa escolha.  Colocar o alecrim em um assado de 
porco ou cordeiro resulta em um alimento saboroso.  Com tantas 
diferentes ervas que existem, há alguma sempre alguma receita 
nova para ser criada. 
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2.2. Cultivando um jardim de 
ervas  

As ervas são muito fáceis de cultivar, alem do fato de que 
necessitam de pouca manutenção. Devem ser colocadas em solo 
adequado e com espaço suficiente para crescer, para assim poder 
se desenvolver com maior facilidade. As plantas podem sobreviver 
a condições que, mesmo os mais resistentes não poderiam 
sobreviver, mas isso não significa que você possa deixá-las à sorte. 
As ervas não precisam de muito fertilizante e necessitam de uma 
quantidade razoável de luz solar, assim você poderá desfrutar das 
ervas e flores o ano todo. 

Algumas coisas devem ser consideradas antes da implantação do 
jardim de ervas.  A primeira é a localização, é preciso lembrar que 
a maioria das plantas neste jardim serão utilizadas na cozinha. O 
melhor lugar para colocá-las seria próximo da cozinha. 

É sempre melhor escolher uma parte no quintal que possa ser 
fechada.  Não é necessário hectares de terra para ter um jardim de 
ervas magnífico.  Pode ser um espaço suficiente para as ervas mais 
comuns em uma área de pelo menos cinco metros quadrados.  As 
ervas tendem a espalhar-se rapidamente quando crescem, por isso 
é necessário deixar um espaço entre elas.   

Um local ensolarado é uma boa escolha para o seu jardim de ervas, 
aquela área que recebe sombra parcial na parte da tarde é ideal.  
Ervas precisam do sol, mas o exagero pode fazê-las murchar ou 
produzir sementes rapidamente.  As ervas, uma vez que vai 
produzir a semente, pode tornar-se lenhosa.  No entanto, quando 
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não há luz do sol suficiente, as plantas podem ficar pequenas e 
finas.   

Juntamente com o crescimento adequado é que os óleos essenciais 
podem se destacar que dão às ervas os sabores e aromas.  Em 
pleno sol as plantas são capazes de desenvolver folhagem verde 
exuberante e intensa produção de óleos.  Os óleos, o que dá o 
sabor para as ervas, são produzidos em maior quantidade quando 
as plantas recebem de seis a oito horas de sol pleno por cada dia. 
Os aromas do óleo ficam armazenado na planta até a hora de usá-
los na cozinha. 

Não é em qualquer tipo de solo que as plantas vão crescer, um 
solo ideal tem que ser bem estruturado e fértil. Solos altamente 
férteis tendem a produzir folhagem excessiva e pobres em sabor. 
As ervas crescem melhor quando os solos têm uma quantidade 
adequada de matéria orgânica. Pode ser usado algum tipo de 
fertilizante natural, como esterco de aves ou bovino, mas bem 
curtido. O melhor adubo natural é o húmus de minhoca, que serve 
como alimento para as plantas a ajuda a estruturar o solo. Na 
preparação dos solos, pode-se incorporar húmus ou composto 
para melhorar a condição do solo e ajudar a reter a umidade. 

O solo não deve ser extremamente ácido ou alcalino, um solo 
quase neutro é melhor para a maioria das ervas. A leitura de pH 
entre 6,5 e 7,0 produz as melhores ervas. Deve-se adicionar um 
pouco de calcário para equilibrar a acidez. O mesmo deve ser livre 
de pedaços de pedra para um desenvolvimento melhor das raízes. 
A adição de cobertura do solo, como algumas folhas mortas ou 
compostagem, que é o resto dos alimentos de origem vegetal, 
também ajuda a melhorar a estrutura e fertilidade do solo. Quanto 
melhor a qualidade do solo, melhor e mais rapidamente as plantas 
vão crescer.  
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Ao selecionar um local para uma horta, você deve-se considerar a 
drenagem. Grande maioria das ervas não cresce em solos úmidos, 
mas algumas, como a hortelã e angélica prosperam em solos 
bastante úmidos. Se a única área disponível é mal drenada, você 
precisa modificar a área. Construir suportes ou cultivar em 
recipientes ervas para crescer com sucesso. 

Depois de selecionar um local, deve-se arar o solo a uma 
profundidade de 15 a 20 centímetros, e em seguida acertar o nível 
dele. O solo pode ser retirado ou revirado mas depois deve-se 
misturar o solo com uma boa quantidade de matéria orgânica e 
coloca-lo de volta.  

Existem poucas pragas que podem atacar este pequeno jardim, 
entretanto as lemas podem causar uma destruição significativa em 
seu jardim. Para controlar este tipo de praga pode jogar uma 
camada fina de calcário sobre a área de cultivo. 

Pulgões e lagartas podem ser controlados por extratos das próprias 
plantas cultivadas, como o fumo, por exemplo.  

Sementes 

A propagação pode ser por sementes, podem ser plantadas em 
vasos ou em sementeiras. As sementes germinam bem em 
temperaturas entre 20 e 30ºC, para quase todas as espécies. 
Precisam de uma janela ensolarada para o melhor crescimento. As 
mudas novas podem ser transplantadas para local definitivo 
quando atingirem sete centímetros de altura. 

Como algumas plantas levam mais tempo do que outras para 
desenvolver-se, deve-se iniciar com aquelas sementes menores. 
Depois podem ser transplantadas em vasos individuais ou no 
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jardim. Quanto mais fina for a semente, mais rasa deve ser 
plantada.  

Algumas ervas não aceitam o transplante, tais como, anis, coentro, 
endro e erva-doce e devem ser semeadas diretamente no jardim. 
Para plantio direto, as plantas devem ser semeadas ou plantadas na 
primavera depois do perigo de seca e geada. A semente em geral 
deve ser semeada na profundidade de duas vezes o seu diâmetro. 

Tipos de Propagação: divisão, estaquia, mergulhia. Algumas ervas 
são multiplicadas assexuadamente através de estacas, divisão ou 
bulbos. 

Mergulhia 

A mergulhia é apropriada para muitas plantas perenes com ramos 
flexíveis que geralmente não são propagadas por estacas.  

Divisão 

Divisão funciona bem para estragão, cebolinha e menta. Você 
pode propagar lavanda, erva-cidreira, gerânio, sálvia e alecrim a 
partir de estacas. Você pode tirar mudas de ervas qualquer 
momento durante o final de Primavera e Verão para obter plantas 
saudáveis e bem estabelecidas. 

 Existem vários tipos de estacas: estacas semilenhosas, estacas 
lenhosas, do caule, a partir de plantas sadias, no momento correto 
de ano, em conjunto com cuidado em um bom meio de 
enraizamento, e mantido úmido e quente até raiz. 

Ervas para iniciar o jardim 
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Primeiro deve-se decidir quais as ervas serão escolhidas para serem 
plantadas. Uma verificação rápida no supermercado vai lhe dar 
uma ideia dos tipos de ervas usada na cozinha e também servirá 
como um guia para o plantio. Muitos livros de culinária também 
oferecem informações sobre a utilização de várias ervas como 
aromatizantes. 

Existe uma variedade de sabores e usos das ervas recomendadas 
para iniciar um jardim: 

Ervas aromáticas - segurelha, sálvia, alecrim, manjericão, endro, 
hortelã, manjerona, estragão, tomilho. 

Ervas para tempero - cebolinha, salsa.  

Conforme seu interesse e as necessidades aumentam, você pode 
adicionar uma variedade de plantas em seu jardim. Tenha em 
mente que as ervas podem ser anuais, bienais ou perenes ao 
selecionar as ervas pela primeira vez. 

Anuais (florescem em uma temporada e morrer) - erva-doce, 
manjericão, cerefólio, coentro, endro, etc. 

Bienais (vive durante duas temporadas, sendo que a floração 
ocorre apenas na segunda) - cominho, salsa. 

Perenes (uma vez estabelecidas não precisam ser renovadas) - 
cebolinha, manjericão, erva-doce, manjerona, menta, estragão, 
tomilho, segurelha. 

Algumas das espécies mais resistentes incluem orégano, manjericão 
e hortelã.   
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Não é necessário utilizar fertilizantes para as plantas jovens. 
Quando as plantas ficarem mais fortes e um pouco maior, poderá 
ser aplicada a primeira fertilização. Quando as primeiras folhas 
verdadeiras começarem a ser formadas, poderá iniciar a eliminação 
(ou transplantio) das plantas em excesso, sempre deixando as 
plantas maiores e retirando as mais fracas. 

Depois de aproximadamente uma semana o transplantio para o 
local definitivo poderá ser feito. Selecione o local onde as ervas 
vão ser plantadas, abra as covas ou sulcos para o plantio e cubra as 
raízes em seguida. 
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2.3. Coleta de ervas 

Uma das melhores partes quando se tem um jardim de ervas em 
casa é a possibilidade de utilizá-las a qualquer momento. Pode-se 
colher a folha para se fazer um chá ou um suco ou como tempero 
para molho. 

Deve-se ter o cuidado na coleta das erva, com a finalidade de 
preservar e permitir que a planta continue a se desenvolver.  
Depois de uma planta inicia a produção de flores, ela não vai 
produzir as folhas da mesma forma que antes. Além de diminuir a 
produção de folhas, estas ficam com aspecto e qualidade 
inferiores. Manter a planta bem podada pode deixá-la sempre bem 
vistosa. 

A coleta poderá ser iniciada pelas plantas vistosas, deixando de 
lado aquelas que já foram alvo de cortes e estão em fase de 
recuperação. Para isso é necessário que se faça uma análise 
criteriosa de todo o estado da planta, assim como infestações por 
pragas ou doenças, como por exemplo caramujos. 

Antes de iniciar a coleta deve-se ter atenção especial aos materiais 
que serão utilizados para coleta, como recipientes para colocar as 
partes das plantas recém-coletadas, podem ser sacolas de rafia ou 
até mesmo de plástico, cestos ou bacias plásticas. O material para 
corte deve ser bem afiado para evitar danos ao material coletado e 
também a planta de onde foi colhido, pode ser tesoura, facão ou 
faca. 

Existem três tipos diferentes de ervas: 

1) Herbácea 
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Perdem seu vigor no inverno e voltam a crescer na primavera.  
Essas ervas não precisam ser cuidadosamente cortadas.  Pode-se 
apenas cortar o que desejar e eles vão continuar a crescer.  É 
aconselhável, pelo menos, deixar um par de folhas.  Essas ervas 
também crescem muito em seus recipientes, especialmente as 
variedades de hortelã. No caso das hortelãs a poda deve ser radical 
(quando estiver bem vistosa), cortando todos os galhos acima da 
superfície, esta poda servirá de estimulo a produção de novos 
brotos. Se esta pode não for realizada após um crescimento 
vigoroso a planta ficará com aspecto de doente. 

2) Perenes 

Estas ervas exigem poda pelo menos uma vez por ano. Pode ser 
feita mais vezes, desde que a condução permita que a planta 
continue a crescer. Você vai querer remover qualquer crescimento 
antiga para o novo crescimento pode beneficiar da luz solar e não 
podem ser lotados. Existem diversas variedades de manjericão, são 
plantas vigorosas e produzem muitas folhas e flores, antes do 
florescimento chegar ao seu ápice ou quando as folhas começarem 
a perder sua intensidade é aconselhável uma poda de 50% dos 
galhos com folhas. 

3) Anuais 

Ervas anuais precisam ser plantadas a cada ano.  São plantas pouco 
resistentes ao inverno e necessitam de proteção nesta época do 
ano.  Mesmo que bem cuidada, ao final de seu ciclo vão morrer. 
Um exemplo deste tipo de planta são a camomila e calêndula que 
secam após o florescimento. 

Antes de armazenar é necessário que se faça uma desidratação das 
ervas deixando-as completamente secas. 
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2.4. Armazenamento das ervas 

A secagem ou desidratação das ervas é uma etapa muito 
importante quando se quer armazenar as ervas por longos 
períodos e posterior utilização. Hoje nas ruas podemos encontrar 
vários exemplos errados de secagem de ervas, uma planta bem 
desidratada mantem as características de coloração da planta verde, 
assim como o seu cheiro que é comum de cada espécie. A secagem 
ao Sol é um método muito utilizado por raizeiros sem experiência 
e é a forma mais incorreta de secar as plantas, neste caso a planta 
perde suas propriedades, e sua coloração fica pálida como se 
tivesse caído da arvore e secado. 

Primeiro, deve-se colher as ervas que vai secar, pode cortar os 
galhos com as folhas se a secagem for natural, pendurando maços 
de ervas em local sombreado e protegido das intempéries.   

Etapas para a secagem natural das ervas: 

• Cortar ramos saudáveis de suas plantas. 
• Remover todas as folhas secas ou doentes. 
• Agitar suavemente para remover quaisquer insetos e terra. 
• Lavar com água fria e secar para evitar mofo e podridão. 
• Retirar as folhas mais baixas ao longo da parte inferior do 

ramo. 
• Juntar 4-6 ramos e amarrar como um grupo. Você pode 

usar um barbante ou elástico. Os pacotes vão encolher à 
medida que secam e a borracha vai soltar, deve-se verificar 
periodicamente que o pacote não está deslizando. Faça 
pequenos feixes se estiver secando ervas com alto teor de 
água. 
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• Perfurar ou cortar vários buracos em um saco de papel. 
• Rotular o saco com o nome da erva que está a secar. 
• Colocar o molho de ervas de cabeça para baixo dentro do 

saco. 
• Juntar as pontas do saco em torno do pacote e amarrar 

fechado. Pendure o saco de cabeça para baixo em um 
ambiente sombreado e arejado. 

Verifique em tres dias para ver como as coisas estão progredindo. 
Continue avaliando até que as ervas estejam secas e prontas para 
armazenar. 

Se for dentro de um secador talvez seja necessária a separação das 
folhas dos galhos, para ocupar melhor o espaço. Podem ser 
encontradas ervas que são comercializadas com os galhos, isso é 
uma forma errada e antiética de se vender o produto, pois as 
propriedades da maioria das ervas estão nas folhas, flores e 
sementes.  

Existem alguns secadores que podem ser adaptados. 

• As ervas podem ser seca em fornos comuns ou 
micorondas desde que a temperatura não ultrapasse 40ºC. 

• Podem ser secas em locais especificos com telas para varias 
especies ao mesmo tempo. 

• Podem ser colocadas sobre papeis ou panos para secar. 
• Ou então montadas estruturas somente para secar as ervas. 

Após secas estarão prontas para serem armazenadas em pacotes de 
papel ou vidros, devem ser colocadas em local livre da radiação 
solar direta e umidade. 
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2.5. As ervas na cozinha 

Ervas como orégano e manjericão é a base de muitos pratos 
italianos.  Cilantro e cominho são o que fazem pratos mexicanos 
ter um gosto tão autêntico.  Especiarias mais exóticas como a 
pimenta da Jamaica e o gengibre podem adicionar a beleza para a 
cozinha, bem como dar um toque de bom gosto na comida. 

Há uma diferença entre o uso de ervas frescas e secas na cozinha, 
as ervas frescas acrescentam um sabor delicado. O óleo essencial 
não é tão concentrado como é nas erva seca.  A regra geral ao usar 
ervas secas é 1 colher de chá da planta seca para 1 colher de sopa 
de ervas frescas. 

Aqui estão algumas ervas e seus usos na cozinha 

Nome Uso Tipo 
Angélica Geléias, bebidas, doces. Bienal 
Manjericão  Molhos, cozidos, saladas. Anual 
Cebolinha Saladas, sopas, queijos, 

ovos. 
Perene 

Endro  Sopas, saladas, molhos. Anual 
Funcho,  Carnes, peixes, linguiça, 

cozidos. 
Anual 

Capim limão Saladas, chás, molhos. Perene 
Manjerona  Sopas, molhos, legumes. anuais 
Menta  Chás, geléias, doces. Perene 
Orégano  Alimentos italianos, 

molhos. 
Perene 

Salsinha  Saladas, decoração, 
molhos. 

Anual 

Alecrim  Carnes, molhos, carneiro. Anual 
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Sálvia  Salsichas, peixe, caçarolas. Perene 
Stevia  Bebidas, molhos, sopas. Perene 
Estragão  Saladas, peixes, carnes. Perene 
Tomilho  Recheios, sopas, carnes. Perene 
Cidró  Frituras, chás. Anual 
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2.6. Ervas na Fitoterapia 

Hoje em dia muitas pessoas estão procurando medicamentos 
tradicionais, com menos efeitos colaterais que os remédios que 
estão sendo oferecidos nas farmácias.  Existem menores reações 
alérgicas.  Há até mesmo alguns médicos que estão prescrevendo 
remédios fitoterápicos quando outros medicamentos não 
funcionam. 

Sob nenhuma circunstância qualquer pessoa pode utilizar qualquer 
um dos remédios de ervas descritas neste capítulo em sua dieta 
sem antes consultar seu médico.  As mulheres que estão grávidas 
ou amamentando e crianças pequenas nunca deve usar qualquer 
tipo de fitoterápicos, salvo se especificamente prescrito pelo seu 
médico. 

Aqui estão algumas ervas mais comuns e as doenças que podem 
ser tratadas. 

Erva Indicação 
Pimenta da 
Jamaica 

Bochechos, alívio da dor 

Anis Sementes fervidas e adicionadas ao mel para 
aliviar a tosse. 

Manjericão Deve ser evitado por mulheres grávidas, o 
chá serve para as enxaquecas. 

Alcaravia Alivia cólicas menstruais, promove a 
menstruação. 

Pimenta de 
Caiena 

Alivia a dor da artrite. 

Aipo Sedativo, hipertensão arterial, rins. 
Chicória Dissolve os cálculos biliares, limpa o fígado. 
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Coentro Previne a intoxicação alimentar. 
Cravo Dor de dente, ajuda a reduzir o alcoolismo. 
Endro Insônia. 
Funcho Mau hálito. 
Alho Antibiótico. 
Gengibre Afina o sangue. 
Raiz-forte Descongestiona o peito, alivia os músculos 

doloridos. 
Alcaçuz Equilibra o sistema nervoso (uso por longos 

períodos causa danos ao fígado). 
Orégano Redutor de febre. 
Hortelã Azia, dores de estômago. 
Mostarda Entorses. 
Noz-moscada Indigestão. 
Salsa Mau hálito. 
Pimenta Redutor de febre, dor de dente. 
Alecrim Antioxidante. 
Sálvia Picadas de insetos. 
Estragão Insônia, depressão. 
Tomilho Antibiótico. 
Açafrão Antioxidante. 
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2.7. Receitas com Ervas 

Você pode misturar ervas para fazer vários tipos de pratos regados 
a fragrâncias diferentes e sabores.  Alguns dos mais populares 
exóticos estão aqui representados.  

Tempero para o Taco Mexicano 

• 2 colheres de chá de carne ou caldo de galinha (usar pó ou 
em grânulos) 

• 4 colheres de chá de amido de milho 
• 1/4 xícara de flocos de cebola 
• 4 colheres de sopa de pimenta em pó 
• 3 colheres de chá de cominho em pó 
• 3 colheres de chá de flocos de alho 
• 2 colheres de chá de flocos de pimenta (opcional) 
• 1-1/2 colheres de chá de orégano 

Misture tudo, armazene em um recipiente ou saco de 
armazenamento até que esteja pronto para uso.  Acrescente três 
colheres de sopa desta mistura a um quilo de carne moída mais um 
copo de água.  Ferva até a consistência desejada,  sal e pimenta a 
gosto. 

Torta de Abóbora 

• 5 colheres de chá de canela em pó 
• 4 colheres de chá gengibre em pó 
• 2 colheres de chá cravo em pó 
• 2 colheres de chá noz-moscada moída 
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• 2 colheres de chá pimenta da Jamaica à terra 

Use esta receita para fazer tortas de abóbora. 

Tempero Oriental 

• 1 colher de chá de pimenta 
• 1 colher de chá de cravo em pó 
• 1 colher de chá de canela em pó 
• 1 colher de chá de gengibre em pó 
• 1 colher de chá de erva-doce  

Este é o principal tempero utilizado na culinária oriental.  Podem 
ser utilizados em todas os pratos com frituras. 

Tempero para Guarnição de Arroz 

• 3 xicaras de chá de arroz integral 
• 1 colher de sopa de estragão seco 
• 1 colher de sopa de aipo  
• 1 colher de cebolinha seca 
• 1/3 xícara de cebola picada seca 
• 1/3 xícara de salsa seca 
• sal e pimenta a gosto 

Misture tudo e guarde em um pote hermético. Coloque 1 1/3 de 
xícara de água para ferver.  Adicione o arroz e misture ½ xícara de 
água fervente.  Cozinhe por 20 minutos.  Misture com um garfo e 
sirva. 

Tempero italiano 
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• 4 colheres de sopa de orégano 
• 4 colheres de manjerona 
• 4 colheres de tomilho 
• 4 colheres de manjericão 
• 2 colheres de sopa de alecrim 

Misture bem e use como tempero em molhos de massas.  Também 
é ótimo polvilhado sobre massas ou utilizado com um pouco de 
óleo de oliva virgem.  Pode ser utilizado outro prato adicionando 
salsicha italiana cozida, 1 xícara de queijo parmesão ralado, cebolas 
refogadas e pimentão verde. 
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Compostagem 
Compostagem 

É uma atividade simples de ser implantada em qualquer situação 
para qualquer tipo de público; crianças, adolescentes ou adultos. 
Deve-se ter cuidado com materiais que possam causar ferimentos 
nas pessoas que vão lidar diretamente com esta ação. 

A compostagem é um processo bio oxidativo controlado, que em 
condições adequadas de umidade, produz a degradação de resíduos 
heterogêneos por ação de uma flora microbiana variada. Durante a 
compostagem, os microrganismos degradam aerobicamente parte 
da fração orgânica a dióxido de carbono, água e sais minerais e 
outra parte sofre um processo de humificação resultando num 
composto estável que possui características apropriadas para a 
utilização como biofertilizante. As propriedades do composto final 
dependem do grau de humificação alcançado durante o processo 
que, em regra não termina completamente na unidade de 
compostagem. Segue uma fase de maturação à temperatura 
ambiente, por vezes no próprio solo, após a aplicação do 
fertilizante. 

II.3 
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É um adubo obtido através da fermentação de restos vegetais e 
esterco animal. Para a sua confecção são usados restos vegetais de 
diferentes espécies, como: bagaço de cana; capim; mato roçado; 
folhas secas; sabugos de milho; restos de culturas; lixo de cozinha 
sem plásticos, latas e vidros; resíduos da fabricação de farinha; 
misturados com estercos animais. 

Os montes de resíduos devem ficar fofos e arejados para facilitar a 
decomposição resultante da ação conjunta de microrganismos, 
material orgânico, umidade e oxigênio. Compostagem é um 
processo natural pelo quais os microrganismos metabolizam 
materiais orgânicos. Durante esse processo, há uma intensa 
geração de calor, com temperaturas atingindo até 70ºC no interior 
da pilha do composto. 

Como é feito o composto? 

O composto é feito sobrepondo os resíduos orgânicos, formando-
se pilhas ou leiras. A montagem da leira é realizada alternando-se 
os diferentes tipos de resíduos em camadas com espessura em 
torno de 20 cm. Por exemplo, forma-se uma camada com restos 
de capina, acompanhada por outra com restos de cozinha. A seguir 
adiciona-se uma camada de serragem e depois outra com restos de 
comida novamente, assim sucessivamente até esgotarem os 
resíduos. Ou seja, devem-se intercalar as camadas de restos de 
cozinha e de plantas secas. O tempo que o processo pode levar 
depende do tipo de resíduos orgânicos utilizados. Intercalar 
camadas com esterco de qualquer animal é muito interessante, pois 
o mesmo funciona como inoculo de microrganismos e o processo 
tende a ser muito mais rápido. A cada camada montada deve-se 
irrigar sempre. Isso é fundamental para dar condições ideais para 
os microrganismos transformarem e decomporem os resíduos 
orgânicos. Com a leira pronta não é necessário molhar até o 
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primeiro reviramento. Caso tenha cinzas disponíveis, essas podem 
ser colocadas na formação da pilha. A primeira e última camada 
deve ser de restos de capinas ou outro tipo de palhada. 

 

Figura - Compostagem cercada por tela de arame galvanizado. 

Outra forma de compostagem consiste em se misturar 
uniformemente todos os resíduos orgânicos, formando uma pilha 
e cobrindo com palha. A leira deve ter de 1,2 a 1,5 m de altura, 1,5 
a 2 m de largura e comprimento de 2 a 4 m. Mas essas dimensões 
podem ser alteradas em função da quantidade disponível de 
resíduos domésticos e do espaço disponível, não se devendo no 
entanto ter leiras menores que 1,0 m3 (1,0 m de altura x 1,0 m de 
largura x 1,0 m de comprimento), que dificultam a manutenção da 
temperatura ideal. 
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Figura - Montagem da pilha de uma compostagem. 

Compostagem caseira prática e ecológica 

Compostagem é um processo natural pelo quais os materiais 
orgânicos sofrem decomposição. É um processo controlado e 
assim acelerado em relação ao que ocorre na natureza, o seu 
manejo envolve o controle do equilíbrio entre nutrientes, ar e água.  

É necessário, em conseqüência da grande quantidade de lixo 
urbano produzidos, um aproveitamento ou reciclagem dos 
resíduos orgânicos gerados nos lares brasileiros. Desta forma alem 
de contribuir com a manutenção do ambiente, o material que seria 
descartado estaria voltado para a natureza de uma forma mais 
rápida e equilibrada.  

O processo de compostagem é conduzido por microrganismos 
aeróbicos que transformam a matéria orgânica em um material que 
é mais bem absorvido pelas plantas e que ajuda a equilibrar a 
estrutura do solo. Já os materiais que são enviados para os lixões 
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não são na sua totalidade aproveitados pelos organismos 
aeróbicos, porque não existe um tratamento correto da 
transformação, dando assim oportunidade para que os organismos 
anaeróbicos atuem deixando como produto um composto não 
aproveitável pelas plantas. O resultado final deve ser um material 
escuro, fino sem a aparência do material que deu origem, sem o 
cheiro característico da amônia e com baixa umidade.  

Iniciando o composto 

Vários tipos de materiais podem ser utilizados no processo de 
compostagem, tais como folhas e restos de plantas, grama, restos 
vegetais de cozinha, borra de café, esterco bovino, de cavalo ou de 
aves. Não devem ser utilizados carnes, estercos caninos, pois 
podem atrair insetos e animais indesejáveis.  

Local 

Deve ser instalado em um local apropriado, longe da convivência 
com as pessoas, pois pode gerar odores. As instalações devem ser 
elevadas de 5 a 10cm, disponibilidade de água é importante para 
manter a umidade do composto e este deve ser protegido do sol. 

Composto diretamente no solo 

As pilhas de composto podem ser feitos diretamente no solo, na 
forma de camadas. Também pode ser colocado em uma cova de 
10cm de altura onde o material será colocado em camadas ou 
cercado com tela, tijolo ou madeira (Figura abaixo). A aeração 
pode ser feita com a colocação de galhos grossos que quando 
levantados permitem a entrada de ar na parte de baixo do 
composto.  
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Compostagem em recipientes 

O mais pratico é a utilização de recipientes para pequenas 
quantidades de matéria orgânica ou em locais com pouco espaço 
para implantação de uma composteira. O grande problema da 
utilização deste material esta na pequena quantidade de matéria 
orgânica o que dificulta o aumento de temperatura do material já 
que a aeração pode ser feita girando ou rolando o recipiente no 
chão. Outro problema seria a separação e retirada do material já 
compostado dos materiais fresco que são colocados por cima do 
composto pronto. As soluções para estes problemas seriam a 
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adição de outros materiais de fora da residência para o caso de 
pouco material e a colocação de uma abertura na parte de baixo do 
recipiente (não no fundo). Compostagem em barril furado e 
elevado do chão (Figura abaixo) para facilitar a aeração pode-se 
rolar o barril pelo chão. Metade de um barril de plástico perfurado 
para pouca quantidade de matéria orgânica (Figura abaixo).  

 
 
 
Problemas e soluções 

Mau cheiro: pode ser causado pela adição de carnes, ossos ou 
estercos de cães ou gatos, é solucionado descartando esses do 
composto. A não reviragem do material que impede a oxigenação 
deixando o composto propicio para a ação de organismos 
anaeróbicos que são responsáveis pelo mau cheiro. Excesso de 



Marcelo Rigotti 

 

126 

 

 

 

umidade também pode impedir uma boa oxigenação do material 
em decomposição. As gramíneas são ricas em carbono o que pode 
impedir uma adequada decomposição, por isso um composto 
muito rico em gramas deve ser misturado com outros ricos em 
nitrogênio como esterco bovino ou de aves.  

Insetos indesejáveis: muito seco e a não mistura do material, a 
solução é a umidificação do material de forma periódica e o 
revolvimento da pilha de composto. Atenção nem todos os 
animais que aparecem no composto são pragas, o ecossistema do 
composto contem invertebrados úteis como isopodos, milipedes, 
centipedes, minhocas, formigas e outros.  

Animais indesejáveis: ratos são atraídos por restos de carne que 
não devem ser adicionados ao composto. Sapos ou pererecas 
aparecem pelo excesso de umidade.  

O material não esta se transformando em composto: falta de 
nitrogênio que pode ser resolvido adicionando esterco de bovinos 
ou aves. A falta de água também é primordial nesta transformação, 
assim como o revolvimento do composto para a ação dos 
organismos aeróbicos. A falta de aeração também pode 
superaquecer o composto. Recipiente de plástico furado para 
promover a aeração do composto.  

Materiais que podem ser utilizados na compostagem 

Materiais verdes (ingredientes ricos em nitrogênio – decomposição 
rápida):  

• Podas de grama;  
• Ervas daninhas;  
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• Urina de vaca (diluída na proporção de 20:1);  
• Cascas de frutas e produtos hortícolas;  
• Saches e folhas de chá;  
• Borra de café;  
• Restos de poda verdes;  
• Esterco de vacas e cavalos;  
• Esterco de aves;  
• Toalhas de papel;  

Materiais secos ou lenhosos (ingredientes ricos em carbono – 
decomposição lenta):  

• Pacotes de pães;  
• Filtros de café;  
• Tubos de papeis higiênicos ou papel toalha;  
• Caixas de ovos;  
• Resíduos de papel e lixo eletrônico (sem tinta);  
• Camas de animais (fenos, palhas, restos de madeira)  
• Camas de folhas.  
• Outros itens compostáveis:  
• Cinzas de madeira (com moderação);  
• Recortes de cabelos e unhas;  
• Casca de ovos;  
• Fibras naturais (lã ou algodão);  
• Materiais que NÃO podem ser utilizados:  
• Ossos;  
• Manteiga;  
• Esterco de cães e gatos;  
• Queijos;  
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• Restos de carnes;  
• Peixes;  
• Alimentos gordurosos;  
• Derivados do leite;  
• Óleos vegetais;  
• Sementes de plantas invasoras;  
• Materiais tratados com pesticidas;  

Dicas para uma boa compostagem 

Água: os microrganismos na pilha de composto necessitam de 
água para se desenvolver, a umidade necessária é aquela que deixa 
o composto como se fosse uma esponja, nem encharcado nem 
seco. Nunca deixe o composto seco.  

Nutrientes: os microorganismos necessitam de carbono como 
fonte de energia e nitrogênio como fonte de proteínas vitais à 
sobrevivência. Um adequado equilíbrio é mantido através da 
mistura de duas partes de material fresco rico em nitrogênio com 
uma parte rica em carbono (material seco).  

Aeração: para acelerar a decomposição, revire o material e misture 
periodicamente, isto provem os microrganismos oxigênio 
necessário para o seu metabolismo e aquecimento do material, 
pode ser feito uma vez por semana.  

Superfície de contato: quanto menores forem os materiais, mais os 
microrganismos trabalham, assim, mais rapidamente os materiais 
vão se decompor.  
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Tamanho da pilha: quanto maior for o volume de material, mais 
rápida será a decomposição, pouco material impede o bom 
desenvolvimento do composto.  

Como usar o composto 

Adubo: deve ser adicionado na época de plantio, além de prover 
nutrientes para as planta atua também na melhoria das condições 
químicas, físicas e biológicas do solo.  

Cobertura: pode-se colocar o composto em volta das plantas e 
locais sem vegetação, ajuda a melhorar as condições do solo além 
de minimizar efeitos do sol e da chuva.  

Em vasos: o composto deve ser colocado na mesma quantidade 
que a areia e o solo, o composto deve ser peneirado para que 
apenas partículas pequenas sejam usadas na mistura. No fundo dos 
vasos devem ser colocados cacos ou pedras para aumentar a 
drenagem. 
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Propagação de 
rosas 
Propagação da rosa por estaquia 

Nesta atividade uma atenção especial deve ser dada aos assistidos 
em relação aos espinhos das rosas e aos materiais cortantes. 

O enraizamento por estacas é a forma mais antiga para a 
propagação das rosas. Pode ser feita em qualquer época do ano, 
mas após a queda das flores ainda é a melhor fase para retirar as 
estacas. 

A parte mais fácil de enraizar da rosa é a ponta de hastes que 
terminaram de florescer. As estacas deverão ter de 6 a 8 cm e 
cortadas da planta mãe com uma faca afiada ou tesouras poda  em 
ângulo de 45 graus, com pelo menos duas a três gemas. É 
importante que as estacas não fiquem secas ou expostas a 

II.4 
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extremos de calor ou frio, pelo menos até que sejam colocadas no 
meio de enraizamento. 

O uso de hormônios para enraizamento aumenta a percentagem 
de raízes, mas não é necessária para o sucesso para o pegamento 
das estacas. 

As estacas devem ser desinfectadas a fim de se evitar o 
aparecimento de doenças, para isso pode ser usado o hipoclorito 
de sódio (30ml para 1 litro de água), as estacas devem ficar imersas 
nesta solução por pelo menos 5 minutos, em seguida lavadas em 
água corrente para a retirada do excesso de hipoclorito. 

As estacas devem ser protegidas das altas temperaturas e da luz 
solar direta. Também se deve ter o cuidado de manter a umidade 
das estacas elevada. O substrato deve ser uma mistura de areia ou 
solo arenoso, deve ter 1/3 de composto ou matéria orgânica. 

As folhas na metade inferior da estaca devem ser removidas, mas 
as da parte superior devem ser deixadas. As estacas devem ser 
colocadas em recipiente adequado para evitar o ressecamento do 
substrato. 

Outros métodos incluem colocar as estacas em um vaso de 
plástico de tamanho médio e coberto por um plastico transparente, 
isso irá manter a umidade constante no interior do saco, enquanto 
as raízes estão crescendo. Também pode ser utilizado, um frasco 
de vidro que é colocado sobre as estacas plantadas para manter as 
plantas úmidas enquanto se desenvolvem. Deve-se ter o cuidado 
para não deixar que o sol direto não superaqueça o conteúdo do 
frasco. 
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É importante no início do período de enraizamento que as estacas 
não ressequem, pode ser necessário manter regas constantes em 
épocas secas. Em épocas de muito frio é necessário proteger as 
estacas, principalmente do risco de geadas. 

Após um ou dois meses depois de colocado no substrato, as 
estacas começarão a desenvolver os calos. É um inchaço na ponta 
do corte e de outras áreas onde vão se desenvolver as raízes. As 
plantas jovens são extremamente vulneráveis ao estresse hídrico ou 
de altas temperaturas, o controle desses fatores são necessários 
para o desenvolvimento de um bom sistema radicular.  

Após o bom enraizamento das plantas jovens, devem estar prontas 
para irem para um lugar definitivo. Elas são pequenas, mas a 
maioria das variedades cresce rapidamente e irão produzir uma 
grande quantidade de flores na próxima primavera. 
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Cultivo em 
recipientes 
O cultivo de hortaliças em recipientes ou containers é muito 
interessante, pois une a parte ecológica que abrange a reciclagem, 
reaproveitamento e reuso além da satisfação de ter produtos 
saudáveis. 

Este sistema pode ser conduzido em qualquer instituição, 
independente se existe ou não espaço para cultivo. Outra 
vantagem é a possibilidade do assistido poder levar os recipientes 
para o seu lar e usufruir junto com a sua família. 

Muitas pessoas deixam de produzir hortaliças quando mudam para 
um local sem espaço, entretanto as hortaliças requerem mais 
nutrientes e água do que espaço, pois o seu ciclo é muito curto, 
uma alface é colhida em até 30 dias, já uma couve-flor de 4 a 6 
meses. Todas as hortaliças podem ser produzidas em recipientes 
que pode ser um vaso uma caixa de madeira ou até em uma garrafa 
PET. 

II.5 
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A adubação pode ser feita com adubo orgânico encontrado em 
supermercados, lojas agropecuárias e de jardinagem como esterco 
de aves curtido ou húmus de minhoca (esses produtos vêm com a 
recomendação na embalagem), em geral pode-se misturar uma 
mão cheia de húmus com o solo para cada garrafa. O solo que vai 
preencher a garrafa deve ser uma mistura de 1/3 de terra vermelha 
peneirada, pois os torrões podem atrapalhar o desenvolvimento da 
planta, 1/3 de condicionador de solo (pode ser encontrado em 
lojas agropecuárias) e 1/3 de areia. O condicionador de solo pode 
ser substituído por um solo com um bom teor de matéria orgânica 
decomposta (solo de uma mata, por exemplo). 

As sementes são colocadas na superfície do solo e enterradas até 1 
cm de profundidade, geralmente são colocadas três sementes por 
garrafa, sendo que quando as plantas atingirem 5 cm de altura 
deixa-se apenas a planta mais vigorosa, retirando as mais fracas. 

Várias espécies de vegetais podem ser cultivadas em recipientes, 
entretanto algumas se desenvolvem melhor em pequenos espaços 
como as folhas de pequeno porte: agrião, alface, almeirão, couve 
manteiga, espinafre e rúcula; os temperos: salsa, cebolinha; e as 
raízes pequenas: rabanete e beterraba. 

Plantas de grande porte como tomate, abóbora e outras também 
podem ser cultivadas em recipientes, a diferença é que pelo fato do 
seu ciclo ser maior que as outras, são mais exigentes em nutrientes, 
devendo receber adubações parceladas. 

Existem vários modelos de garrafas para cultivo, um modelo 
simples consiste em cortar o cone e fazer dois furos laterais 
próximos ao fundo para permitir a drenagem do excesso de água. 
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A segunda garrafa pode ser pendurada pela tampa por arame ou 
por fio, ela é cortada abrindo-se uma janela sem retirar o cone, 
também são furadas lateralmente para permitir a drenagem. 

Os furos laterais são feitos para que o excesso de água saia por 
eles, assim a planta não vai morrer pelo encharcamento nem por 
falta de água, pois sempre vai haver um pouco de umidade 
disponível no fundo da garrafa. 

Estão prontas as garrafas que podem ser usadas para todo tipo de 
plantas desde hortaliças até medicinais e ornamentais. 
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Educação especial 
A educação especial é uma educação voltada para alunos com 
necessidades especiais de forma que sejam respeitadas as 
diferenças e necessidades individuais. 
Essencialmente, este processo envolve procedimentos de ensino 
planejados individualmente e sistematicamente acompanhados, 
equipamentos e materiais adaptados, acessibilidade e outras 
intervenções destinadas a ajudar os alunos com necessidades 
especiais a alcançar um maior nível de auto-suficiência pessoal e 
sucesso na escola e na comunidade. 

Em comum, as necessidades especiais incluem dificuldades de 
aprendizagem, desafios da comunicação, transtornos emocionais e 
comportamentais, incapacidades físicas e distúrbios no 
desenvolvimento. Estudantes com estes tipos de necessidades 
especiais são assistidos por outros tipos de serviços educacionais, 
diferentes abordagens do ensino e acesso a recursos diferenciados 
de sala de aula. 

Crianças superdotadas intelectualmente, também possuem uma 
diferença na aprendizagem e também podem utilizar de técnicas de 
ensino especializadas ou diferentes programas educacionais. Mas o 
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termo "educação especial" é geralmente usado para indicar 
especificamente a instrução para alunos com necessidades 
especiais que tem reduzida a sua capacidade de aprender de forma 
independente ou em uma sala de aula. 

A educação especial é um ato de educar os alunos de uma maneira 
que é diferente dos métodos usuais. Um programa de educação 
especial deve ser especializado para atender às necessidades únicas 
de cada aluno. Educadores especiais devem fornecer esses 
serviços, em que alunos com necessidades especiais recebem 
serviços em níveis variados com base em suas necessidades 
individuais. 

A capacidade de um estudante para aderir a um recurso especial 
depende da disponibilidade dos serviços, a localização, a escolha 
da família e a política do governo. Por exemplo, em alguns países 
pobres, os alunos com necessidades especiais, simplesmente não 
podem freqüentar a escola. 

Na maioria dos países, os educadores estão sendo desafiados a 
modificar os métodos de ensino e ambientes para que o número 
máximo de alunos seja atendido em ambientes educacionais 
adequados. Nos Estados Unidos a educação especial não é 
considerada apenas como um "lugar" e mais como "um serviço, 
disponível em cada escola." Esta inclusão reduz estigmas sociais e 
melhora o desempenho acadêmico de muitos estudantes. 

Programas de educação especial devem ser individualizados para 
que possam contemplar a combinação única de necessidades de 
um determinado aluno. Os alunos com necessidades especiais são 
avaliados para determinar seus pontos específicos fortes e fracos. 
O enquadramento de recursos e objetivos é determinado com base 
nas necessidades do aluno. As alterações ao programa regular 
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podem abranger mudanças no currículo, equipamentos auxiliares 
ou complementares e prestação de adaptações físicas 
especializadas que permitem aos alunos participar no ambiente 
educacional na medida do possível. Os alunos podem precisar de 
ajuda para acessar os temas da aula, para acessar fisicamente à 
escola ou para satisfazer suas necessidades emocionais. 

Por exemplo, se a avaliação determina que o aluno não possa 
escrever à mão por causa de uma deficiência física, a escola pode 
fornecer um computador para digitar trabalhos, ou permitir que o 
aluno responda às perguntas oralmente. 

Se a escola determina que o estudante seja severamente distraído 
com as atividades normais em uma sala grande, movimentada, o 
aluno pode ser colocado em uma pequena sala de aula. 

A educação de alunos com perturbações no desenvolvimento, que 
exigem mais tempo para aprender o mesmo conteúdo, 
freqüentemente exige mudanças no currículo. A maioria dos 
alunos com dificuldade de aprendizagem específica, tem a 
necessidade de mudanças no método de ensino ao invés de 
habilidades e a informação que está sendo repassada. 

O apoio pode ser fornecido por períodos curtos ou a longo prazo 
e os tipos de apoio podem mudar ao longo do tempo. Por 
exemplo, uma criança pode necessitar de um instrutor individual 
de ensino por razões de segurança enquanto muito jovens, podem 
superar esta necessidade quando mais velhos. 

Ambiente de aprendizagem 

A educação especial tem sido implementada em um, ou uma 
combinação, das seguintes definições: 
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Inclusão: Nesta abordagem, os alunos com necessidades especiais 
passam a maior parte ou a totalidade do seu tempo com os alunos 
regulares. 

A implementação desta abordagem varia, a maioria das escolas tem 
empregado apenas para os alunos selecionados com ligeira a 
moderada necessidades especiais, para a qual é aceita como uma 
das melhores práticas. A inclusão tem dois sub-tipos: o primeiro é 
às vezes chamado de inclusão regular ou inclusão parcial, e a 
segunda é total. 

Em um programa de inclusão "regular", os alunos com 
necessidades especiais são educados em classes regulares quase 
todos os dias, ou pelo menos a metade do dia. A maioria dos 
serviços especializados é prestada fora de uma sala de aula regular, 
sobretudo se estes serviços requerem equipamentos especiais ou 
podem prejudicar o resto da classe (como a terapia da fala). Neste 
caso, o aluno às vezes deixa a sala de aula regular para ser atendido 
em uma sala com recursos, ou para receber serviços relacionados, 
tais como a terapia da fala e linguagem, terapia física ou trabalho 
social. 

Integração: classes do ensino regular combinada com classes de 
educação especial é um modelo muitas vezes referido como 
integração. Neste modelo, os alunos com necessidades especiais 
são educados em classes regulares, durante períodos de tempo 
específico com base em suas habilidades. 

Segregação em uma sala de aula auto-suficiente ou na escola 
especial: a colocação em tempo integral na sala de aula de 
educação especial pode ser referida como segregação. 
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Neste caso os alunos podem assistir às mesmas aulas na escola 
onde as regulares são fornecidas, mas gastam o seu tempo 
exclusivamente em sala de aula com necessidades especiais. 
Alternativamente, estes alunos podem assistir a uma aula especial. 

Exclusão: Um estudante que não recebe instruções em qualquer 
tipo escola é dito ser excluído. Essa exclusão pode ocorrer quando 
não existe projeto legal para os serviços de educação especial. 
Também pode ocorrer quando um aluno está no hospital, isolado 
em casa ou detido pelo sistema de justiça criminal. 

Necessidades educativas 

Educação é a necessidade que cada pessoa precisa para ter acesso 
ao conhecimento, habilidades, aptidões e atitudes consideradas 
essenciais para a integração social ativa para o ambiente ao qual 
pertence como adulto e independente. 

A escola não tem o monopólio da atividade educativa e os 
objetivos são extremamente importantes no processo educacional 
que cada pessoa vai dar continuidade fora da escola. A forte 
influência do ambiente social através de diversos canais (mídia), 
podem ter sobre os aspectos importantes do processo educativo 
de qualquer pessoa. 

Conceito de necessidades educativas na programação da sala de 
aula e curricular. 

Necessidades educativas especiais: Um aluno tem necessidades 
educativas especiais quando apresenta maiores dificuldades do que 
o resto de seus companheiros ao acesso à aprendizagem, que 
corresponde à sua idade e necessidade de compensar estas 
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dificuldades, adaptações de acesso e/ou adaptações curriculares 
significativas em diversas áreas do currículo. 

As necessidades educativas especiais surgem quando um aluno 
apresenta um ritmo de aprendizado de forma muito diferente de 
seus pares e os recursos disponíveis na sua escola são insuficientes 
para suportar a aquisição de conteúdo que é definido nos planos e 
programas, assim requer maior ou outros recursos que podem ser 
profissionais, materiais, acessibilidade e curricular. 

Identificação de necessidades educativas especiais 

Estas necessidades educativas especiais não são consideradas como 
distúrbios emocionais ou desvantagens culturais, simplesmente 
têm dificuldade em aprender como as outras crianças algumas 
tarefas básicas e específicas relativas ao desenvolvimento 
intelectual e os aspectos acadêmicos. 

A criança com necessidades educativas especiais precisa ou exige 
uma atenção excepcional, já que são seres humanos com 
características físicas, mentais, habilidades psicológicas ou 
comportamentos observáveis que diferem significativamente da 
maioria de uma determinada população. 

Mesmo os indivíduos considerados superdotados. Existem muitos 
casos de estudantes que fazem grandes esforços e seu trabalho é 
aceitável na maioria dos indivíduos, seu tratamento é bom e 
convive com seus pares, mas alguns têm seus pontos fracos e os 
outros são brilhantes, talentosos, motivados, altamente adaptável e 
muito conhecedor, mas falta habilidade matemática. E existem 
ainda aqueles com vários problemas comportamentais que afetam 
negativamente a sua convivência. 
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Tipos de necessidades educativas especiais. 

Distúrbios na articulação: a substituição de um som para outro, 
distorcido, adição de som ou omissão de um som. 

Gagueira: aparece entre 3 e 4 anos de idade e causa a ansiedade e 
constrangimento para aqueles que sofrem deste problema. 

Problemas de voz: é usar um tom ou volume impróprio ou falar 
em um tom monótono. 

Distúrbios da linguagem oral: a criança não pode compreender ou 
usar a linguagem de forma espontânea, após 3 anos, sua linguagem 
é diferente ou atrasado em relação a crianças da mesma idade. 

Transtorno de ansiedade: é a criança extremamente ansiosa, 
distante, tímida, deprimida, hipertensa, desconfiada e que chora 
facilmente. 

Imaturidade da atenção: a sua capacidade de atenção o tempo é 
curto, tem muitos devaneios, muitas vezes têm pouca iniciativa, 
são desorganizados, e sua coordenação é deficiente. 

Hipercinesia, hipercinéticos ou transtorno de déficit de atenção: as 
crianças são mais ativas fisicamente e desatentas do que outras 
crianças, respondendo aos estímulos com grande dificuldade, são 
inconstantes em seu trabalho e não podem controlar seu 
comportamento, mesmo por breves momentos. 

Debilidade visual: são crianças com problemas de orientação e 
deslocamento, que depende do dano visual ao qual é acometido. 
Também tem problemas com a coordenação motora visual, 
percepção do chão, percepção espacial e a constância perceptiva. 
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Deficiência auditiva: são problemas de audição que tem 
implicações para alterações de linguagem no desenvolvimento 
intelectual. 

Existem diferentes tipos de surdez: a surdez de transmissão está 
localizada no ouvido médio, na maioria dos casos tem solução 
médica, são de pouca importância. 

A surdez afeta a percepção interna do ouvido ou os mecanismos 
de condução nervosa e da integração da mensagem auditiva. 

Surdez congênita pode ocorrer no desenvolvimento do embrião, 
ou podem afetar o feto após o terceiro mês de gravidez. 

Surdez adquirida: o indivíduo torna-se surdo por motivo de 
doença ou acidente. 

Problema motor: ou instabilidade psicomotora é a incapacidade da 
criança para parar o seu movimento ou emoção. Pode ser de duas 
formas: distúrbio predominantemente motor, onde predomina a 
hiperatividade e defeitos na coordenação motora e outras 
mudanças na expressão afetiva e psicomotora; ou distúrbios de 
percepção que ocorrem tanto da linguagem (leitura e escrita 
alterada), caráter e problemas emocionais. 

Paratonia: têm dificuldade em mover voluntariamente os músculos 
ou grupo muscular, afeta os aspectos psicológicos, motores, 
sensoriais e afetivas da criança. A criança é lenta, tem má 
coordenação e imperícia. 

Surdez espontânea e ambidextrismo: são devido a alterações na 
estrutura espacial e problemas de escrita, leitura e dicção, às vezes 
associada a reação de fracasso, oposição e fobia escolar. A surdez 
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espontânea não é uma doença, mas um predomínio funcional do 
hemisfério cerebral direito sobre o esquerdo, este canhoto se torna 
um problema de aprendizagem quando a criança é forçada a usar a 
mão direita. O ambidextrismo consiste no uso igual em ambos os 
lados do corpo na vida cotidiana. 

Apraxia: é a impossibilidade de ter coordenação ou movimentos 
lentos e quando há uma interrupção do movimento corporal da 
criança. Apraxia às vezes afeta uma parte do corpo ou uma função 
específica da atividade gestual. Pode haver apraxia facial, postural e 
verbal. Dentro desses distúrbios, existe ainda a dispraxia que diz 
respeito a uma falta de organização do movimento. Existem dois 
tipos de crianças dispráxicas: aquela causada por déficit motor e 
problemas visuais ou aqueles em que a enfermidade é causada por 
graves perturbações mentais. 

Atraso Mental: é causada por múltiplos agentes que podem ser 
divididos em três etapas ou níveis: leve, quando essas crianças 
podem ser educadas e podem se desenvolver metade ou três 
quartos esperadas em uma criança normal. Moderado, quando 
podem se desenvolver um terço ou a metade do que se espera de 
uma criança normal. Severa e profunda, quando eles se 
desenvolvem um terço do que é esperado de uma criança normal. 
Dependem economicamente de alguém por toda a vida e podem 
não perceber o que acontece. 

Um tipo de atraso mental é a Síndrome de Down, é causada por 
um cromossomo extra, não é hereditária e a inteligência pode 
variar em cada criança com esta desordem. 

Distúrbios da memória: refere-se à dificuldade de assimilar, 
armazenar e recuperar informações. 
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Dislexia: refere-se a confusões visuais entre as letras de formas 
idênticas. Confusões visuais entre as letras ou combinações de 
letras, confusões auditivas entre sons provenientes da fonética. 
Omissões de consoantes ou sílabas, inversões em palavras, adição 
de consoantes. Dificuldade em mover-se de um trajeto para outro, 
defeitos em traçados e desenhos. Existem três tipos de dislexia: a 
adquirida quando produzidos por disfagia em língua falada e 
escrita. Dislexia com disgrafia com impactos, não apenas em 
sílabas e palavras, mas também sobre números onde não se tem 
compreensão da leitura. Dislexia verbal refere-se à dificuldade de 
leitura. 

Disgrafia e disortografia: disgrafia é uma falta de competências na 
escrita, inexplicável por distúrbios motores, deficiência mental, 
falta de motivação ou oportunidade educacional adequada. É 
considerado como um distúrbio na escrita espontânea. A 
disortografia está associada com a dislexia que é a dificuldade de 
conseguir uma expressão ortográfica da palavra ou frase, como 
erros de pontuação. 

Discalculia: a perda da capacidade de calcular, manipular símbolos 
numéricos ou fazer aritmética simples. Pode ser adquirida quando 
ela é secundária a um desenvolvimento da lesão cerebral quando 
são definidos os critérios para o diagnóstico. 
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 Síndrome de Down
É o nome de John Langdon Down, o médico britânico que 
descreveu a síndrome em 1866, ironicamente, ele não foi a 
primeira pessoa a descrever a condição, acrescentou pouco ao 
nosso conhecimento do mesmo, e em grande erro, atribuiu a 
condição como se fosse uma reversão para a raça mongolóide. O 
distúrbio foi identificado como trissomia do cromossomo 21 por 
Jérôme Lejeune em 1959.O distúrbio também já foi chamado de 
mongolismo, um termo hoje considerado obsoleto. 

A Síndrome de Down é um distúrbio cromossômico comum 
devido a um número extra de cromossomos 21 (trissomia 21). 
Causa deficiência mental, uma face característica, e malformações 
múltiplas, é um defeito de nascimento relativamente comum. A 
anormalidade de cromossomos afeta tanto o desenvolvimento 
físico e intelectual do indivíduo. Está associada a um maior risco 
para malformações cardíacas, risco de atresia do duodeno (parte 
do intestino delgado não é desenvolvido) e um menor, mas ainda 
significativo risco de leucemia aguda. 

A anomalia que causa a síndrome de Down é a trissomia 21, uma 
cópia extra do cromossomo número 21. Isto significa que, em vez 
de ter o normal que são 2 cópias do cromossomo número 21, a 
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pessoa com síndrome de Down tem 3 cópias do cromossomo 
número 21. A confirmação de tal condição exige um estudo dos 
cromossomos. O estudo dos cromossomos também é importante 
para orientar sobre a possibilidade de uma translocação do 
cromossomo 21 que pode ser hereditária, caso em que pode dar 
origem a mais casos de síndrome de Down na família. A avaliação 
do bebê com síndrome de Down e da família por um médico 
geneticista é, sobretudo favorável. 

Os indivíduos com síndrome de Down tendem a ter uma 
capacidade inferior à média em relação ao desenvolvimento 
cognitivo. Um pequeno número tem grave deficiência mental 
profunda. A incidência da síndrome de Down é estimada em 1 
para cada 800 a 1.000 nascimentos, embora seja estatisticamente 
muito mais comum com as mães mais velhas. 

Na síndrome de Down, existem certas características na aparência, 
que individualmente podem ser bastante sutis, mas em conjunto 
permitem um diagnóstico clínico da síndrome de Down a ser feita 
no nascimento. Os sinais da síndrome de Down incluem 
inclinação das fendas palpebrais, pequenas dobras de pele no canto 
interno dos olhos, língua aumentada e proeminente, achatamento 
da parte de trás da cabeça, ponte nasal achatada, orelhas menores, 
boca pequena, tônus muscular diminuído, ligamentos soltos, mãos 
e pés pequenos, pele na nuca em excesso, palma da mão com uma 
linha cruzada (linha simiesca), distancia entre primeiro e segundo 
dedo do pé aumentado, um anel de pequenas manchas brancas 
inofensivas ao redor da íris, e um pouco de estreitamento do 
palato. Há mais malformações menos visíveis na síndrome de 
Down. Síndrome de Down também está associada a uma série de 
malformações menos visíveis. Por exemplo, cerca de metade das 
crianças com síndrome de Down nasce com um defeito no 
coração, na maioria das vezes um buraco entre os dois lados do 
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coração. Além de mal-formações do trato gastrointestinal, como 
estenose ou atresia do duodeno, imperfuração anal, e doença de 
Hirschsprung, perda auditiva condutiva, problemas de visão, 
alguns tipos de leucemia têm maior incidência em crianças com 
síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down desenvolvem 
as características neuropatológicas da doença de Alzheimer em 
uma idade muito mais precoce. 

As deficiências intelectuais na síndrome de Down são muitas vezes 
o mais importante. Essas limitações podem não ser evidentes na 
primeira infância. No entanto, eles tendem a se tornar cada vez 
mais perceptível na infância e na juventude, atrasando o 
desenvolvimento. Em adultos com síndrome de Down, a 
deficiência intelectual manifesta-se como retardo mental. 

Pouquíssimos adultos com síndrome de Down podem levar uma 
vida independente por causa da sua deficiência mental. 

Antigamente pensava-se que quase todos os adultos com síndrome 
de Down desenvolveram a doença de Alzheimer (demência), no 
entanto, agora parece que uma proporção muito menor, talvez 20 
a 25%, de adultos de Down desenvolve a demência.   

As terapias alternativas para problemas de desenvolvimento e 
aprendizagem incluem uma série de práticas utilizadas no 
tratamento da dislexia, TDAH, síndrome de Asperger, autismo, 
síndrome de Down e deficiência de outros de desenvolvimento e 
aprendizagem. Os tratamentos incluem mudanças na alimentação, 
suplementos alimentares, biofeedback, terapia quelante, 
homeopatia, massagem e ioga. 

Há uma série de tratamentos para problemas de desenvolvimento 
e aprendizagem, recursos como as terapias alternativas são usadas 
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para ajudar na recuperação. Algumas outras alternativas como 
alimentos livres de glúten e caseína, pode ser sedutor para alguns 
pais, porque o tratamento recomendado pela maioria dos 
especialistas pode ser "fria e manipuladora." Os pais podem 
também considerar um tratamento de drogas para déficit de 
atenção como evitáveis. Tratamentos alternativos entre as 
medicações estimulantes a partir de produtos naturais e técnicas 
psicoterápicas são outros tipos de intervenções utilizadas. 

Embora existam muitos tratamentos para a síndrome de Down, 
esta não é uma condição que pode ser curada. No entanto, existem 
tratamentos e terapias para os problemas físicos, médicos e 
cognitivos associados com a síndrome de Down. O objetivo dos 
tratamentos médicos na síndrome de Down está em administrar as 
condições médicas associadas ao problema, enquanto que a 
intervenção precoce e terapias ajudam muitas pessoas com a 
síndrome a ter uma melhor qualidade de vida e mais produtiva. 
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 Autismo 
O que é o autismo? 

O autismo é um transtorno do desenvolvimento neural, que é 
caracterizado pela interação social e comunicação prejudicada e 
pelo comportamento restrito e repetitivo. 

Estes sinais começam antes dos três anos de idade, o autismo afeta 
o processamento das informações no cérebro, alterando a forma 
como as células nervosas e suas sinapses se conectam e organizam-
se, como isso ocorre ainda não é bem compreendido. Os dois 
outros espectros de desordens do autismo (ASD) é a síndrome de 
Asperger, que apresenta atrasos no desenvolvimento cognitivo e 
da linguagem, e PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder - 
Not Otherwise Specified), em português significa transtorno 
invasivo do desenvolvimento - sem outra especificação (TID-
SOE). 

Manifesta-se apresentando a criança muito passiva, deslocada no 
seu meio, absorvido, insensível às pessoas e as coisas ao seu redor, 
mas pode se mostrar muito emotiva e chora constantemente sem 
nenhum motivo aparente. Não falam, têm problemas de 
alimentação, falta de sono, medo anormal de pessoas e lugares 
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estranhos, não olha para as pessoas e não permitem que as 
toquem. Mostra resistência às mudanças do ambiente e rotinas 
habituais. 

O autismo tem uma forte base genética, embora a genética do 
autismo seja complexa e não esteja claro se a principal causa são 
mutações raras ou combinações raras de variantes genéticas 
comuns. Em alguns casos, o autismo é fortemente associado com 
agentes que causam defeitos de nascimento. Existem controvérsias 
sobre outras possíveis causas ambientais, tais como metais 
pesados, pesticidas ou vacinas da infância. Atualmente (2008), 1 
em cada 150 crianças foi diagnosticada com autismo nos Estados 
Unidos e o número é crescente, com cerca de quatro vezes mais 
em meninos. O número de pessoas diagnosticadas com autismo 
tem aumentado dramaticamente desde a década de 1980, 
parcialmente devido às mudanças na prática de diagnóstico, a 
questão porque tem aumentado ainda não pode ser explicada. Suas 
causas são desconhecidas, embora a maioria dos pesquisadores 
diga que são de origem biológica. 

Como é o tratamento do autismo? 

É recomendado que as crianças tenham sessões individuais de 
tratamento de ajuda psicológica e médica isso contribui para que a 
evolução seja positiva. Mas esta evolução é muito variável, 
dependendo da criança. 

Há quatro características fundamentais que aparecem em todas as 
pessoas com autismo: o distúrbio ocorre em uma fase inicial. Têm 
dificuldades severas de comunicação e relacionamento. Sua 
linguagem tem alterações e deficiências. Executam ações rotineiras 
e resistem a mudanças no ambiente. A inteligência das pessoas 
autistas é variável, oscila de normal até a deficiência profunda com 
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características especificas. Todas as crianças autistas são 
caracterizadas por um desenvolvimento desarmônico em 
diferentes áreas do funcionamento psicológico. 

As necessidades de crianças e adultos com autismo. 

Apesar das graves dificuldades de comunicação e de 
comportamento com as pessoas autistas, existem recursos para 
ajudá-los e suas famílias. O primeiro desses recursos é a educação, 
a orientação aos pais, assistência psicológica para crianças com 
autismo e cuidados médicos e finalmente, a consciência social dos 
problemas das pessoas com autismo e suas famílias. 

Comunicação 

Cerca de um terço a metade dos indivíduos com autismo não 
desenvolvem a fala natural suficientemente para suprir suas 
necessidades diárias de comunicação. As diferenças na 
comunicação podem estar presentes desde o primeiro ano de vida, 
e podem incluir retardos na fala (balbucio), gestos incomuns, 
diminuição da resposta e os padrões vocais não são sincronizados 
com a fala. 

No segundo e terceiro anos, as crianças autistas têm balbucios 
menos freqüentes e menos diversificados, consoantes, palavras e 
combinações de palavras, seus gestos são menos frequentemente 
integrada com as palavras. 

As crianças autistas são menos propensas a fazerem pedidos ou 
compartilhar experiências, e são mais predispostas a simplesmente 
repetir as palavras dos outros (ecolalia). As deficiências em atenção 
parecem distinguir as crianças com ASD: por exemplo, eles podem 
olhar para uma mão apontando em vez do objeto apontado, eles 
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sempre deixam de apontar para os objetos. As crianças autistas 
podem ter dificuldade com o jogo imaginativo e com o 
desenvolvimento de símbolos de linguagem. 

Comportamento repetitivo 

Indivíduos autistas mostram comportamento repetitivo ou 
limitado. 

Estereotipia é o movimento repetitivo, tal como agitar as mãos, 
fazer sons, girar a cabeça ou balançar o corpo. 

Comportamento compulsivo que parece seguir regras, como a 
organização de objetos em pilhas ou linhas. 

Mesmice é a resistência à mudança, por exemplo, insistir que os 
móveis não sejam movidos ou recusar-se a ser interrompido. 

Comportamento ritualístico envolve um padrão invariável de 
atividades diárias imutáveis. Esta questão está intimamente 
associada com a mesmice. 

Comportamento restrito é limitado apenas em um foco, interesse 
ou atividade, tais como a preocupação com um único programa de 
televisão, brinquedo ou jogo. 

A auto lesão inclui movimentos que podem ferir como cutucar o 
olho, a pele, morder a mão e bater a cabeça. Um estudo de 2007 
relatou que a auto lesão causou danos em algum ponto afetado em 
cerca de 30% das crianças com ASD. 

 



Marcelo Rigotti 

 

156 

 

 

 

Tratamentos: 

Poucos são os tratamentos atualmente existentes uma vez que os 
resultados são muito pequenos e morosos. 

Os tratamentos passam por uma estimulação e apoio constante 
como forma de estimular e fazer com que a criança interaja com o 
ambiente, com as pessoas e com outras crianças. 

Frequentemente usa-se a hipoterapia, a musicoterapia, a terapia da 
fala, a natação, o contato com animais, o apoio em casa e com 
especialistas e muitas outras abordagens, tais como: bioquímico 
(medicação, alimentação e suplementos vitamínicos), 
neurosensorial (integração sensorial (SI), estimulação e aplicação 
de padrões, integração auditiva (AIT), comunicação facilitada (FC), 
terapias relacionadas com a vida diária), psicodinâmico (terapia de 
abraços, psicoterapia e psicanálise), condutual (modificação da 
conduta). 

Uma das terapias comportamentais mais populares é chamada de 
TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 
Communication Handicapped Children - Tratamento e Educação 
das Crianças Autistas e com Deficiência em Comunicação), 
desenvolvida na década de 70. Com esse método, os pais e 
profissionais (professores, terapeutas, etc.) trabalham juntos para 
melhorar as capacidades de adaptação das crianças por meio de 
terapia cognitivo-comportamental estruturada. O programa é 
individualizado para a criança e acontece em vários ambientes - 
desde clínicas até salas de aula. Outros programas educacionais 
incluem o Higashi School, que ensina comportamentos positivos 
através da educação física, artística e acadêmica, e o Bright Start, 
que ajuda a melhorar a comunicação, a atenção e as habilidades 
cognitivas das crianças.   
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 Ecoterapia
A Ecoterapia tem como principio trazer melhorias à saúde através 
do contato com a natureza e ambientes naturais. As relações entre 
a natureza e os efeitos positivos sobre a saúde mental teve início 
no último século. Quando os pacientes psiquiátricos eram alojados 
em tendas fora do hospital, devido a um surto de tuberculose, os 
médicos constataram melhoria nas condições destes pacientes. 
Mas quando eles voltavam para o interior do hospital, a maioria 
revertia ao seu estado original com piora na saúde. Outras 
pesquisas comprovaram a eficiência dos benefícios desta terapia e 
descobriram que os pacientes psiquiátricos melhoraram quando 
eram colocados na parte externa do hospital. 

Recentemente pesquisas em Ecoterapia concluíram que a saúde 
mental das pessoas melhorava significativamente após atividades 
em contato com a natureza. A publicação destaca ainda a sua 
própria definição de Ecoterapia, referindo-se para o 
desenvolvimento de programas de horticultura supervisionado por 
um terapeuta e exercícios em contato com a natureza. O termo 
Ecoterapia foi postulado como uma forma de "Espiritualidade 
ecológica" em que a relação holística com a natureza envolve tanto 
a capacidade da natureza para nos proporcionar qualidade de vida 
através de nosso contato com espaços e lugares naturais e nossa 
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capacidade de retribuir essa conexão de cura através da nossa 
habilidade de cuidar da natureza.  

Nesse sentido a Ecoterapia compartilha uma estreita relação com a 
ecopsicologia ao colocar os seres humanos dentro de uma 
reciprocidade de cura em relação com a natureza. 

A Ecoterapia esta sendo aplicada em meios clínicos, situada como 
ecopsicologia aplicada ou clínica, assim como a psicoterapia pode 
ser descrita como aplicada ou em psicologia clínica. O livro 
Ecotherapy: Healing with Nature in Mind  editado por Linda Buzzell e 
Craig Chalquist descreve vários tipos de Ecoterapia, incluindo 
horticultura terapia, exercício em áreas verdes, terapia assistida 
com animais, terapia em ambientes selvagens, terapia de vida 
natural, e outras, que são utilizadas contra estresse, ansiedade, 
dores e muito mais. Na ausência de uma definição adequada sobre 
o que é Ecoterapia, podemos dizer que é um conjunto de práticas, 
processos e uma conexão experiencial com a natureza. 

A hipótese da Biofilia  

Por milênios, temos vivido em íntima relação com a natureza, ela 
nos proporciona a água, alimentos, matéria prima para consumo e 
moradia. A tecnologia tem promovido o desenvolvimento das 
nossas habilidades, principalmente em ambientes urbanos ou 
semiurbanos, fazendo-nos desligar da natureza, alterando e 
desafiando nosso senso de origem e que afeta a nossa saúde 
mental.  

A hipótese da Biofilia é definida por Edward Wilson como a 
tendência inata para enfocar sobre a vida e seus processos. Wilson 
acredita que estamos biologicamente programados a conviver com 
outras formas de vida, não apenas a humana.  
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Esta hipótese sugere que a identidade humana de alguma forma 
depende de seu relacionamento com natureza, e que a necessidade 
humana em relação à natureza é ligada não apenas à exploração de 
matérias primas do ambiente, mas também à influência do mundo 
natural em nosso desenvolvimento emocional, cognitivo, estético e 
até mesmo espiritual. 

De acordo com Stephen Kellert, a multiplicidade de formas pelo 
qual os seres humanos estão ligados ao meio ambiente é mal 
compreendida. O termo biofilia pode explicar a relação dos 
fenômenos psicológicos, que resultou da interação com o 
ambiente natural, e agora provavelmente reside nos genes. 

Pesquisas sobre a psicologia ambiental têm explorado os efeitos da 
natureza sobre a percepção humana, emoções, comportamento e 
cognição. Tem sido verificado que a qualidade e o conteúdo de 
uma vista de uma janela de um hospital, por exemplo, tem um 
significativo efeito sobre um paciente em recuperação, com uma 
visão da natureza ocorre uma recuperação mais rápida pós-
cirurgia. 

Uma questão importante para conselheiros e terapeutas que corre 
ao lado de qualquer discussão em relação à Ecoterapia é quando e 
de que forma vamos nos envolver com as questões ambientais que 
estão afetando nosso planeta, dentro da nossa terapia prática? 

Isso é complicado, pois, como terapeutas, o tratamento está 
localizado ao nível do individual, incorporado em problemáticas e 
relacionamentos - com o presente, o passado e na sala de terapia. 
Não quer dizer que a terapia externa seja melhor do que no 
interior, ambos são muito valiosos. Mas é sobre como a terapia é 
colocada para fazer as conexões. A localização, a sensação de 
emoções de uma rede de relações, tanto positivas como negativas, 
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e a capacidade de ambas ser capaz de sentar-se com, tolerar e 
tentar mudar algumas dessas emoções. 

As questões ambientais, a nossa relação com o planeta e as 
condições de opressão econômica que originam os aspectos de 
angústia pessoal, são todas questões de relacionamento e, portanto, 
pode-se argumentar eles devem ser integrados plenamente nas 
práticas terapêuticas. O fundamental processo para a Ecoterapia e 
práticas terapêuticas é a reconexão com o natural como uma 
religação consigo mesmo. 

Natureza como ferramenta terapêutica 

Vários pesquisadores têm chegado a conclusão que é a qualidade 
do relacionamento e a capacidade do terapeuta para formar e 
manter uma aliança terapêutica com o cliente que é importante 
para o resultado da terapia. Trabalhando com a natureza é 
acrescentada outra variável: o papel da própria natureza na cura 
terapêutica. Se a natureza age como uma presença terapêutica no 
processo, então a pessoa que esta em uma terapia baseada na 
natureza necessita formar uma sustentação e relacionamento 
terapêutico com a natureza. Este se divide em duas vertentes: 
recepção passiva da estética e beleza da natureza e da cura natural 
em ambientes escolhidos para cura e restauração, e um 
engajamento mais ativo em que a terapia é realizada utilizando os 
recursos do ambiente natural, como na eco aventura, caminhadas 
em ambientes verdes e horticultura terapia. 

O movimento da ecologia profunda nos aponta para a importância 
de um ritual para afirmar nossa ligação com a terra. É preciso 
lembrar que esta conexão pode ser facilitada pela "intenção" de se 
ligar e estabelecer contato. Essa idéia se baseia no fato de que nós 
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somos descendentes de milhares de gerações que praticavam 
cerimônias reconhecendo nossa interconexão com a natureza. 

Ao colocar a natureza em um papel central na terapia, somos 
solicitados a mudar a nossa percepção da natureza como uma coisa 
e convidados a dar-lhe uma identidade. Se acreditarmos que somos 
parte da natureza o eu se torna mais intrinsecamente ligado a uma 
parte do mundo natural.  

O contato com a natureza através de exercícios vivenciais ajuda a 
evocar as memórias da infância, tanto alegres como dolorosas. 
Este processo pode acontecer de varias formas, tais como 
vivências com árvores, plantas e animais, que são depois 
associados com os sentimentos e pensamentos da infância. A 
natureza funciona como um espelho, refletindo os sentimentos da 
pessoa e seus relacionamentos. 

Simbolismo e metáforas são importantes no sentido de trazer 
maior compreensão para os participantes através de seu contato 
com a natureza. O simbolismo é usado para exteriorizar os 
sentimentos e pensamentos que pode, então, por sua vez, ajuda o 
processo de interiores reflexão. 

A ideia do “Eu” como um ser existente dentro de um processo 
natural e que esta a mercê das estações do ano, reflete a idéia de 
que nós não somos estáticos em termos de nosso estado mental ou 
a nossa capacidade de transcender dificuldades. Estamos sempre 
em um processo de mudança e transição de uma estação para 
outra. Esta ideia tem sido utilizada em psicologia para entender as 
estações de uma de vida de uma pessoa. Esta conexão permite 
entendermos os processos da natureza – como a morte, o 
nascimento, o crescimento e a renovação. Estes são vistos como 
fatores primordiais de uma psicologia baseada na natureza.  
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Ao incorporar a natureza na Ecoterapia, o mito do isolamento da 
mente separada da natureza é derrubado. A mente torna-se um 
elemento holistico, não só em relação a outros seres humanos, mas 
em relação com o mundo mais humano. A psicoterapia e a terapia 
do aconselhamento argumentam que a pessoa é motivada por 
significados atribuídos às interações com a natureza. Este processo 
terapêutico de relações assume a posição de que a mudança ocorre 
por meio do cliente e terapeuta participantes nas interações com 
cada lugar, que se abre para um novo processo de novas formas de 
participação na relação. 

Ao trabalhar de forma relacionada com a natureza, novos cenários 
internos começam a emergir na interação com as paisagens do 
exterior, o que reflete, sustenta desafios e apóia a pessoa no seu 
percurso terapêutico. O mito de que o “Eu” é algo separado da 
natureza torna-se exposta como a falácia que é. 

Hortas, frutas e flores são sempre associadas com a sensação de 
paz e convivência pacífica. A jardinagem é uma das atividades mais 
prazerosas que existe. É possível que as pessoas que trabalhem 
com o cultivo de plantas sejam mais tranquilas, ao contrário de 
caçadores que usam suas armas, não só para os animais de caça, 
mas também contra os humanos. Nos jardins da evolução 
humana, o cultivo das plantas foi fator crucial para a sobrevivência 
das comunidades, seja como fonte de alimentos e ervas medicinais, 
habitação ou vestuário.  

Pessoas com problemas de saúde mental estão entre as mais 
excluídas da sociedade. A Horticultura Terapêutica tem 
demonstrado muitos resultados positivos, com projetos em 
instituições ajudam a promover a inclusão social com os pacientes 
com outras situações, utilizando-se como interesse comum a 
jardinagem.  
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Os terapeutas ocupacionais, que trabalham com pessoas com 
problemas de saúde mental têm a responsabilidade de promover 
sua inclusão social. A jardinagem é uma atividade de promoção da 
saúde, porque é multifacetada, que envolve a habilidade, o 
exercício, o envolvimento cultural, estimulação sensorial e 
espiritualidade. Em uma comunidade, os benefícios são ainda 
maiores, ao lado das propriedades restauradoras do ambiente 
natural e os aspectos alimentícios, que promovem uma melhoria 
da saúde, através da ingestão de produtos frescos que são ainda, 
combinados com os benefícios sociais do grupo de trabalho.  

A Horticultura em instituições oferece oportunidades únicas para a 
inclusão social e desestigmatização, devido à localização destas nas 
comunidades. Sendo esta atividade conhecida e simples de ser 
implantada é extremamente importante para a integração. 

A integração das pessoas com problemas de saúde mental em 
grupos de comunidade mista poderia melhor promover a inclusão 
e desestigmatização, pois a ocupação dá a pessoa uma 
oportunidade de se misturar com os outros membros da 
comunidade, compartilhando um interesse comum. 

A jardinagem comunitária pode melhorar a interatividade social 
nos bairros, aumentar o capital social e diminuir a privação de 
trabalho, uma característica da vida de comunidades carentes e 
grupos marginalizados, como as pessoas com problemas de saúde 
mental. 

A inclusão social 

A inclusão social promove a saúde mental e o bem-estar essencial 
para o processo de recuperação. O emprego é valorizado como o 
ápice da inclusão social, mas muitas barreiras impedem as pessoas 
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com problemas de saúde mental alcançar esse objetivo. Muitas 
vezes, grande importância é colocada em encontrar e manter o 
emprego, mas isso não pode ser apropriado ou útil, dependendo 
da sua fase de recuperação. Outras possibilidades para a inclusão 
social, como o lazer ou trabalho voluntário deve ser explorados, 
não apenas como um trampolim para o emprego, mas como um 
fim em si mesma valiosa. 
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Planejamento 
 Terapeutico

EXEMPLO DE CASO. 

CLIENTE: Meninos adolescentes usuários de drogas  

SESSÃO DATA (S): todas as terças e quintas feiras de 14:00 h às 
17:00 h, entre os dias 02 de agosto 2011 a 08 setembro de 2011, 
duração 30 horas. 

APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA: Abuso e dependência de 
substâncias químicas.  

OBJETIVOS: Diminuir a baixa tolerância à frustração, 
impulsividade e baixa capacidade de resolução de problemas. 

RESULTADO ESPERADO: Ajudar o adolescente a 
compreender o conceito de educar e aprender, a valorizar a si e aos 
outros. 
1) Físico: Aumentar as habilidades motoras através da pintura. 

AV 
 



Marcelo Rigotti 

 

166 

 

 

 

 
2) Emocional: Aumentar a autoestima e a capacidade de criação. 

 
3) Cognitiva: Aumentar a autoconsciência e fazer escolhas pessoais 
mais adequadas. 

 
4) Social: Incentivar a interação sócio positiva com os outros. 

RECURSOS: Cultivo de flores (girassóis, miosótis, etc), vasos, 
solo, adubo, tintas, pincéis e água. PROCEDIMENTOS: 

1) Definir e discutir a palavra "educação".  

2) Discussões de questões: Quem você tem ou pretende ajudar? As 
respostas dadas frequentemente são mãe e  membros da família.  

3) Debater a questão: Quem você tem amparado, protegido ou 
socorrido? As respostas podem ser frequentemente os animais 
como cães, gatos e pássaros. Além disso, a resposta pode ser os 
filhos. 

4) Explicação do objetivo desta atividade do grupo que consiste 
em cultivar uma planta. 

5) Explicação das etapas do projeto. 

6) Pintar vasos decorativos na primeira sessão. 

7) Selecionar uma planta e vaso para plantar na segunda sessão. 
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8) Cuidar das plantas durante seis semanas. 

9) Comentar sobre os sucessos e desafios no cuidado de uma coisa 
viva como uma planta. 

10) Após 17 de setembro: nesta sessão, cada participante do grupo 
irá dar à planta a alguém que ajuda. 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: Formulário de Avaliação de 
observação, lista de comportamentos adequados, habilidades 
adquiridos durante a sessão para cada participante. 

ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO: Um 
conselheiro que acompanha o trabalho irá verificar a participação 
do grupo a cada semana para um acompanhamento sobre a 
consolidação do projeto. 
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Formulário de 
 Avaliação

CLIENTE:  

Data da sessão: 
Atividade da sessão: 

DADOS GERAIS E COMENTÁRIOS 
Disposto a participar: 
Mostra iniciativa e motivação: 
Responsável por ferramentas/plantas: 
Tarefa foi concluída até: 
Segue as precauções de segurança: 
É pontual/a gestão do tempo é eficaz: 
Compreende a finalidade da tarefa: 
Procura ajuda adequada: 

EMOCIONAL 
É paciente/fica alterado com atrasos: 
Tolera a frustração de forma adequada: 

AVI 
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Controla o próprio humor: 
Mostra controle dos impulsos: 
Concentra-se nos aspectos positivos: 
Controla a ansiedade: 

COGNIÇÃO 
Compreende/entende as instruções: 
Segue a sequência adequada: 
Tem consciência dos erros cometidos: 
Conhece as limitações: 
Pode organizar a própria tarefa: 
Capaz de resolver problemas: 
 
SOCIAL 
Socializa/tolera trabalho em grupo: 
Coopera com os outros: 
Aceita supervisão/assistência: 
Inicia interação com outros: 
Responde a interação: 
Mostra flexibilidade/tolera mudança: 
Comporta-se adequadamente: 
Possui ações próprias, experiências/iniciativa: 
Mostra de autoconfiança: 
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Normas Técnicas 
Setoriais 
Voluntárias – 
Terapia Holística 
NTSV — TH 001 Código de Ética da Categoria dos Terapeutas 
Holísticos 

NTSV — TH 001 Código de Ética da Categoria dos Terapeutas 
Holísticos 

1. Sumário 

Norma Técnica Setorial Voluntária para a Terapia Holística 

NTSV — TH 001 

AVII 
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Código de Ética da Categoria dos Terapeutas Holísticos 

2. Prefácio 

Normas Técnicas Setoriais Voluntárias para a Terapia Holística 
(normas = regras; técnicas = padrões adequados de procedimentos 
profissionais; setoriais = específicas para o setor da Terapia 
Holística; voluntárias = sem obrigação por Lei Federal). 

A Auto-Regulamentação pressupõe uma atitude voluntária dos 
profissionais a partir de uma conscientização para a necessidade da 
autodisciplina que abrangerá pontos básicos, estabelecendo regras 
éticas e técnicas de atuação, tais como Normas Técnicas Setoriais 
Voluntárias, Códigos de Ética, Resoluções, Pareceres, os quais 
deverão ser cumpridos não por força de Lei, mas sim, por força 
contratual que se estabelece por ocasião da filiação espontânea de 
cada membro junto à entidade auto-regulamentadora. 

Ao contrário do que ocorre nas profissões regulamentadas por Lei 
Federal, onde um membro pode ser punido até mesmo com a 
cassação de seu direito ao exercício profissional, as entidades auto-
regulamentadoras se limitam a aplicar sanções estatutárias aos seus 
associados espontaneamente filiados e, quando muito, excluir um 
membro do quadro social. 

As entidades Auto-Regulamentadoras divulgam através da mídia 
seus regulamentos à sociedade a qual, esclarecida, 
espontaneamente dá preferência aos serviços e produtos que se 
enquadrem voluntariamente às regras internas da organização. O 
reconhecimento ao enquadramento é tornado público através de 
Selos de Qualidade aos produtos e por Certificações Técnicas e 
Carteiras de Associados aos serviços e profissionais. Mesmo sem 
obrigatoriedade legal, este reconhecimento torna-se um diferencial 
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muito favorável a quem o obtém, que passa a ser favorecido pela 
"lei de mercado". 

A Auto-Regulamentação é o caminho do meio, que cada vez tem 
mais seguidores e que na teoria, tanto quanto na prática, mostra 
crescentes vantagens sobre os sistemas utópicos de liberdade total 
ou do total controle do governo. 

Ao final, foram acrescidos Anexos Informativos que apresentam 
dados adicionais a servirem de subsídios para melhor 
entendimento do contexto que norteou a elaboração da NTSV, 
além de facilitar a compreensão de suas aplicações práticas. 

3. Introdução 

É essencial para toda profissão estabelecida a existência de um 
Código de Ética a apresentar os princípios fundamentais que 
norteiam as boas práticas. Esta Norma ratifica o Código de Ética 
já em vigor na Terapia Holística, tão somente adequando-o à 
formatação normativa, tornando ainda mais transparente sua 
essência de adesão espontânea e voluntária. 

4. Elementos normativos gerais 

4.1 Título - Código de Ética da Categoria dos Terapeutas 
Holísticos 

4.2. Objetivo Definir os princípios fundamentais quanta à ética de 
atendimento ao cliente, relacionamento com as demais profissões e 
publicidade. 

4.3 Referências Normativas NTSV — TH 002 — BRT — Bloco 
de Recomendação Terapêutica 
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NTSV — TH 003 — FC — Ficha de Cliente 

5. Elementos normativos técnicos 

5.1 Definições 

5.1.1 Terapeuta Holístico, em geral, procede ao estudo e à análise 
do cliente, realizados sempre sob o paradigma holístico, cuja 
abordagem leva em consideração os aspectos sócio-somato-
psíquicos. Faz uso da somatória das mais diversas técnicas, pois 
cada caso é considerado único e deve-se dispor dos mais variados 
métodos, para possibilitar a opção por aqueles com os quais o 
cliente tenha maior afinidade: promove a otimização da qualidade 
de vida, estabelecendo um processo interativo com seu cliente, 
levando este ao autoconhecimento e a mudanças em várias áreas, 
sendo as mais comuns: comportamento, elaboração da realidade 
e/ou preocupações com a mesma, incremento na capacidade de 
ser bem-sucedido nas situações da vida (aumento máximo das 
oportunidades e minimização das condições adversas), além de 
conhecimento e habilidade para tomada de decisão. Avalia os 
desequilíbrios energéticos, suas predisposições e possíveis 
consequências, além de promover a catalização da tendência 
natural ao auto-equilíbrio, facilitando-a pela aplicação de uma 
somatória de terapêuticas de abordagem holística, com o objetivo 
de transmutar a desarmonia em autoconhecimento. 

5.1.2 Cliente — usuário de serviços de Terapia Holística, em pleno 
gozo de suas faculdades mentais que, a seu juízo, ou, quando for o 
caso, mediante autorização de seu representante legal, aceita a 
prosposta de trabalho terapêutico apresentada pelo profissional. 
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5.2 Símbolos e Abreviaturas 

TH — Terapeuta Holístico; 

NTSV — Norma Técnica Setorial Voluntária 

5.3 Requisitos e Métodos de Ensaio 

5.3.1 CRT — Carteira de Terapeuta Holístico Credenciado — O 
fato do Terapeuta Holístico possuir ou não CRT — Carteira de 
Terapeuta Holístico Credenciado ou estar filiado a qualquer 
entidade de nossa área, do ponto de vista legal, é irrelevante, uma 
vez que inexiste obrigatoriedade por Lei Federal. Entretanto, 
possuir um CRT é motivo cada vez maior de orgulho e de 
aceitação, tanto é que as Carteiras de Terapeuta Holístico 
Credenciado são impressas dentro dos mais rigorosos requisitos de 
qualidade e segurança. A população, por sua vez, finalmente pode 
ficar segura quanto ao profissional que procura, pois jamais haverá 
possibilidade de confundir um Terapeuta Holístico com um 
Psicólogo, ou um Fisioterapeuta, ou um Médico, justamente graças 
à utilização do número de CRT em seus cartões e anúncios. Esta 
diferenciação foi e sempre será objeto de ampla campanha de 
esclarecimento nos mais variados veículos de comunicação. 

5.3.2 Qualificação Técnica — (neste item, preencher no mínimo 
um dos requisitos): 

5.3.2.1 — Diploma de cursos da área reconhecidos pelo MEC ou 
pelo SINTE; e/ou 

5.3.2.2 — Diploma de curso superior na área de saúde ou outro a 
critério exclusivo do SINTE; e/ou 
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5.3.2.3 — Notório Saber: monografia sobre Terapia Holística 
aprovado pelo SINTE; e/ou 

5.3.2.4 — Direito Adquirido: Comprovação de atuação há mais de 
4 anos, seja por registro como empregado, autônomo ou como 
empresa da área, apresentando os documentos pertinentes: em 
caso de empregado, cópia do conteúdo da Carteira de Trabalho; se 
for profissional autônomo, cópia do ISS contendo a data de início 
da atividade; se for empresa, CNPJ e Contrato Social, onde 
comprove a vinculação com a nossa profissão. 

5.3.3 Produtos e equipamentos 

Opção 1: aquisição pelo próprio TH em estabelecimentos 
reconhecidos pelo SINTE — Sindicato dos Terapeutas, devendo 
ser conservada a Nota Fiscal comprovando a origem do produto 
e/ou equipamento. Importante: é vedada a comercialização no 
consultório do Terapeuta Holístico, devendo ter isso em conta ao 
estabelecer o valor da consulta pois os produtos jamais serão 
cobradas à parte (um só preço, quer o cliente vá consumir 
produtos ou não). 

Opção 2: produtos preparados nas boas casas do ramo, devendo 
ser utilizado o BRT — Bloco de Recomendação Terapêutica para 
instruir o cliente, que irá adquiri-los diretamente. 

5.3.4 Código de Ética da Categoria dos Terapeutas Holísticos 

5.3.4.1 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

5.3.4.1.1 O Terapeuta Holístico 
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I — Trabalhará para a promoção do bem-estar do indivíduo, da 
coletividade e do meio ambiente, segundo o paradigma holístico; 
II — Manterá constante desenvolvimento pessoal, científico, 
técnico, ético e filosófico, através de supervisão, terapia e/ou 
psicoterapia, cursos e similares, estando a par dos estudos e 
pesquisas mais atuais na área, bem como dos trabalhos milenares e 
tradicionais, além de ser estudioso das ciências afins; III — Usará 
em seus trabalhos, métodos os mais naturais e brandos possíveis, 
buscando catalizar o auto-equilíbrio da pessoa atendida, 
despertando-lhe os seus próprios recursos harmonizantes; IV — 
Orientar-se-á, no exercício de sua profissão, pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10/12/1948 pela 
Assembléia Geral Das Nações Unidas. 

5.3.4.2 Direitos do Terapeuta Holístico 

5.3.4.2.1 — Exercer a profissão de Terapeuta Holístico sem ser 
discriminado por questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, 
cor, opção sexual, idade, condição social, opinião política ou 
situações afins; 

5.3.4.2.2 — Utilizar-se de técnicas que não se lhe sejam vedadas ou 
proibidas por lei federal, podendo, inclusive, fazer uso de 
instrumentos e equipamentos não agressivos, bem como produtos 
cuja comercialização seja livre, além de orientar a pessoa atendida 
através de aconselhamento profissional; 

5.3.4.2.3 — Recusar a realização de trabalhos terapêuticos que, 
embora sejam permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de 
sua consciência; 

5.3.4.2.4 — Suspender e/ou recusar atendimentos, individual ou 
coletivamente, se o local não oferecer condições adequadas, ou se 
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não houver remuneração condigna, ou, ainda, se ocorrerem fatos 
que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com a 
pessoa a ser atendida, impedindo o pleno exercício profissional; 

5.3.4.3 Responsabilidades Gerais do Terapeuta Holístico 

5.3.4.3.1 — São deveres do Terapeuta Holístico: 

§1 — Assumir apenas trabalhos para os quais esteja apto, pessoal, 
técnica e legalmente; §2 — Prestar serviços terapêuticos somente 
se: em condições de trabalho adequadas, de acordo com os 
princípios e técnicas reconhecidos ou pelas Tradições Milenares, 
ou pela prática, ou pela ciência e, sobretudo, pela ética; §3 — Zelar 
pela dignidade da categoria, recusando e denunciando situações 
onde a pessoa atendida esteja sendo prejudicada; §4 — Participar 
de movimentos que visem promover a categoria e o paradigma 
holístico em geral; §5 — Estar devidamente registrado para o 
exercício de sua atividade profissional, quer seja como autônomo 
ou como pessoa jurídica; §6 — Manter-se em dia com as 
obrigações definidas pelo SINTE; 

5.3.4.3.2 — Ao Terapeuta Holístico é vedado: 

§1 — Usar títulos e especialidades profissionais que não possua; §2 
— Efetuar procedimentos terapêuticos sem o esclarecimento e 
conhecimento prévio da pessoa atendida ou de seu responsável 
legal; §3 — Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus 
cuidados profissionais; §4 — Aproveitar-se de situações 
decorrentes do atendimento terapêutico para obter vantagens 
física, emocional, financeira, política ou religiosa; §5 — Exercer 
técnicas de aconselhamento profissional, caso ele próprio há mais 
de 03 meses não esteja se submetendo a tratamento terapêutico 
e/ou psicoterápico de manutenção; §6 — Reduzir o tempo de 
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cada sessão a fim de aumentar o número de atendimentos; §7 — 
Permitir que a pessoa atendida, durante a sessão, fique sem o 
acompanhamento de corpo presente de um profissional 
qualificado, em especial se estiver recebendo aplicação ou sob 
efeito de quaisquer técnicas terapêuticas; 

5.3.4.4 Das Relações com Outros Terapeutas Holísticos e Outras 
Categorias Profissionais 

O Terapeuta Holístico: 

5.3.4.4.1 — Não será conivente com erros, faltas éticas, crimes ou 
contravenções penais praticadas por outros na prestação de 
serviços profissionais; 

5.3.4.4.2 — Não intervirá na prestação de serviços de outro 
Terapeuta Holístico, salvo se: a pedido do próprio profissional; 
quando comunicado por qualquer uma das partes da interrupção 
voluntária do atendimento; quando se tratar de trabalho 
multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia 
adotada; em situações emergenciais, devendo comunicar o fato 
imediatamente ao outro Terapeuta Holístico; e, em situações 
descritas no 5.3.4.3.1, §3, dando ciência do ocorrido; 

5.3.4.4.3 — No relacionamento com profissionais de outra áreas, 
trabalhará dentro dos limites das atividades que lhe são reservadas 
pela legislação e reconhecerá os casos que necessitem também dos 
demais campos de especialização profissional, encaminhando-os às 
pessoas habilitadas para a tais funções; 
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5.3.4.5 Do Sigilo Profissional 

5.3.4.5.1 — O sigilo protegerá a pessoa atendida em tudo aquilo 
que o Terapeuta Holístico venha a tomar conhecimento como 
decorrência do exercício de sua atividade profissional; 

5.3.4.5.2 — O menor impúbere ou interdito estará igualmente 
protegido, devendo ser comunicado aos responsáveis apenas o 
estritamente necessário para promover medidas em seu benefício; 

5.3.4.5.3 — Com autorização da pessoa atendida, o Terapeuta 
Holístico poderá repassar dados a outro profissional, desde que o 
recebedor esteja igualmente obrigado a preservar o sigilo por 
Código de Ética e que, sob nenhuma forma, permita a estranhos o 
acesso às informações; 

5.3.4.5.4 — O Terapeuta Holístico tem o dever de garantir, em 
seus atendimentos, condições adequadas à segurança da pessoa 
atendida, bem como à privacidade que garanta o sigilo profissional; 

5.3.4.5.5 — Em caso de falecimento do Terapeuta Holístico, este 
órgão, ao tomar conhecimento do fato, providenciará a 
incineração de seu arquivo confidencial; 

5.3.4.5.6 — A quebra do sigilo só será admissível se tratar-se de 
fato delituoso e a gravidade de suas consequências para o próprio 
atendido ou para terceiros justificar a denúncia do fato; ainda 
assim, o acontecido será julgado por Comissão de Ética a ser 
designada. 

5.3.4.6 Da Comunicação ao Público, da Divulgação de Pesquisas E 
Estudos e da Publicidade Profissional 
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5.3.4.6.1 — Ao Terapeuta Holístico, na realização de seus estudos 
e pesquisas, bem como no ensino e treinamento, é vedado: 

§1 — Interferir na vida dos sujeitos, sem o consentimento dos 
mesmos, além de informá-los sobre as possíveis consequências de 
tais atividades; §2 — Promover experiências que envolvam 
qualquer espécie de risco ou prejuizo a seres humanos, animais ou 
meio ambiente; §3 — Negar o livre acesso das pessoas envolvidas 
aos resultados das pesquisas ou estudos, se estas assim o 
desejarem; §4 — Deixar de citar as fontes consultadas ou de 
mencionar as contribuições prestadas por assistentes, 
colaboradores ou outros autores, bem como utilizar-se de 
informações particulares ainda não publicadas, sem autorização 
expressa do autor. 

5.3.4.6.2 — Em todas as comunicações e/ou divulgações públicas, 
o Terapeuta Holístico omitirá ou alterará dados que possam 
conduzir à identificação da pessoa ou instituição envolvida, exceto 
se houver interesse manifesto das mesmas e autorização expressa. 
5.3.4.6.3 — O Terapeuta Holístico ao promover publicamente 
seus serviços: 

§1 — Informará com exatidão o número de registro; §2 — Não 
poderá utilizar o preço de serviço como forma de propaganda; §3 
— Não proporá atividades que impliquem invasão ou desrespeito 
a outras áreas profissionais; §4 — Em hipótese alguma fará 
previsão taxativa de resultados ou se utilizará de conteúdos falsos 
ou sensacionalistas; §5 — Não fará uso de expressões, palavreado 
técnico, roupagens ou quaisquer artifícios que possam induzir o 
público a acreditar que pertencem a outra categoria profissional 
que não seja a de Terapeuta Holístico 
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5.3.4.7 Dos Honorários Profissionais 

5.3.4.7.1 — Os honorários serão fixados com dignidade e com o 
devido cuidado, para que correspondam a uma justa retribuição 
aos serviços prestados, lembrando que o Terapeuta Holístico para 
manter a qualidade de seu trabalho precisa de recursos financeiros 
para investir em supervisão, cursos, estudos, terapia e/ou 
psicoterapia o que, indiretamente, implica em benefício da pessoa 
atendida; 

§ Único — Se o Terapeuta Holístico reduzindo o valor de seus 
honorários, deixar de cumprir qualquer recomendação do Código 
de Ética, em especial o item II dos Princípios Fundamentais e os 
§6 e§7 do 5.3.4.3.2, diminuindo, assim, o padrão de qualidade 
exigido, estará exercendo concorrência desleal; 

5.3.4.7.2 — A fim de tornar a profissão de Terapeuta Holístico 
reconhecida pela confiança e aprovação da sociedade, os 
honorários poderão ser adaptados às condições financeiras do 
atendido, tomando este ciência da excessão feita e comunicando-se 
o fato a este órgão, para que não se caracterize como concorrência 
desleal; 

5.3.4.8 Da Observância, Aplicação e Cumprimento do Código de 
Ética 

5.3.4.8.1 — Esta entidade assessorará os Terapeutas Holísticos na 
aplicação deste Código e sua observância, além de acatar denúncias 
de quaisquer procedências, instaurando investigação sigilosa (só 
terão amplo acesso aos dados as partes diretamente interessadas, 
ou seja, denunciante e denunciado, ou seus representantes); 
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5.3.4.8.2 — As infrações ao Código de Ética acarretarão 
penalidades várias obedecendo critérios estabelecidos pelo SINTE, 
além da suspensão e até mesmo da perda de seu registro; 

5.3.4.8.3 — Competirá a esta entidade firmar jurisprudência 
quanto aos casos omissos e fazê-la incorpor a este Código o qual 
poderá ser alterado mediante proposta da Diretoria e desde que 
aprovada em reunião oficial; 

5.3.5 Constatação de Conformidade: O TH que voluntariamente 
se compromete ao cumprimento desta NTSV igualmente se coloca 
à disposição do SINTE — Sindicato dos Terapeutas para que este 
averigue a qualquer tempo o integral cumprimento da mesma, 
estando este compromisso firmado pela expedição da Certificação 
Técnica que a esta Norma se vincula e cuja validade pode ser 
suspensa ou revogada pelo órgão expedidor, em caso de 
comprovado descumprimento. 

6. Elementos Suplementares 

6.1 Anexos Informativos 

Observação: Anexos Informativos apresentam dados adicionais a 
servirem de subsídios para melhor entendimento do contexto que 
norteou a elaboração da NTSV, além de facilitar a compreensão de 
suas aplicações práticas. 
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