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Introdução

As plantas medicinais ocupam um espaço cada 
vez maior como alternativa terapêutica viável, para 
uma geração mais atenta às contra-indicações e aos 
efeitos colaterais resultantes do uso de medicamentos 
sintéticos, assim como para as comunidades carentes, 
que mantêm a tradição do uso de plantas 
medicamentosas e não têm acesso aos dispendiosos 
remédios da medicina alopática (Collares, 2004).

O uso de plantas medicinais pela população 
mundial tem sido muito significativo nos últimos 
tempos. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) cerca de 80% da população mundial fez uso de 
algum tipo de erva na busca de alívio de alguma 
sintomatologia dolorosa ou desagradável. Desse total 
pelo menos 30% deu-se por indicação médica, sendo 
muitos os fatores econômicos e sociais que vêm 
colaborando no desenvolvimento de práticas de saúde 
que incluam plantas medicinais (Martins et al., 2003).

A aquisição das plantas medicinais se dá pelo 
extrativismo ou pelo cultivo. A prática extrativista é 
apontada como a principal ameaça de extinção de 
várias espécies vegetais. (Collares, 2004). Em vista 
disso, é fundamental para o aproveitamento racional e 
não predatório dos recursos naturais, o conhecimento 
sobre a ecologia e o manejo das plantas medicinais 
(Castellani, 2003).

Este trabalho teve como objetivo a instalação de 
uma unidade demonstrativa de horta medicinal, visando 
a divulgação de informações a cerca dos métodos de 
propagação, recomendações técnicas para o cultivo,
tratos culturais, aplicações terapêuticas e as formas de 
uso de dez espécies de plantas medicinais.

Material e métodos

O trabalho foi conduzido na Horta Educativa, 
localizada nas dependências do Departamento de 
Agronomia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco - DEPA/UFRPE, no período de maio a 
outubro de 2009.

Foram selecionadas dez espécies de plantas 
medicinais com base no seu uso na medicina popular

(Aloe vera L. - Babosa, Justicia pectoralis - Chambá, 
Alpinia zerumbet - Colônia, Symphitum sp. - Confrei,
Cymbopogon citratus Stapf. - Capim-santo, Mentha x 
villosa Huds - Hortelã miúda, Phyllanthus niruri L. -
Quebra-pedra, Solidago microglossa - Erva lanceta, 
Conyza bonariensis (L.) - Rabo-de-raposa e Mikania 
glomerata Spreng – Guaco).

As mudas utilizadas neste trabalho foram cedidas 
pela PERPART (Pernambuco Participações e 
Investimentos S.A.), a exceção das de Rabo de Raposa 
que foram obtidas no Campus da UFRPE e Guaco.

O preparo dos canteiros onde as mudas foram 
plantadas constou da remoção de plantas invasoras, da 
incorporação de matéria orgânica na proporção de 1:1 e 
no nivelamento do leito.

As mudas foram plantadas diretamente em
canteiros de 11,0 m x 1,0 m. Em cada canteiro foram 
estabelecidas três espécies, cada uma representada por 
dez mudas. O espaçamento utilizado entre plantas foi 
de 0,35 m x 0,35 m. A distribuição das espécies nos 
canteiros foi determinada de acordo com o porte de 
cada uma (Figura 1).

Após o plantio, os canteiros foram irrigados e as 
espécies foram identificadas por meio de placas 
individuais contendo o nome vulgar e nome científico.

Diferentes métodos de multiplicação assexuada
foram utilizados na produção das mudas. A erva 
lanceta e hortelã miúda foram multiplicadas por 
estaquia de ramos; a babosa, capim-santo, confrei e 
chambá por divisão de touceira e, a colônia por divisão 
de rizoma. As mudas de quebra pedra e rabo de raposa 
foram oriundas de sementes (multiplicação sexuada).

Os seguintes tratos culturais foram realizados nos 
canteiros: controle de plantas invasoras – feito três 
vezes por semana por meio do arranquio manual com o 
auxílio de sacho e pá e, irrigação – feita por 
microaspersão com dois turnos de rega diária. 

Resultados e Discussão

Das dez espécies selecionadas para este projeto, 
apenas a Mikania glomerata Spreng – Guaco não foi 
introduzida na unidade demonstrativa da horta 
medicinal, devido a não terem sido encontradas mudas 



dessa espécie.
O excesso de chuvas no período da implantação 

da unidade demonstrativa provocou o apodrecimento e 
subseqüente perda das mudas de babosa, fazendo-se 
necessária a reintrodução dessa espécie na horta 
medicinal. As demais plantas medicinais não 
apresentaram problemas após a transferência para os 
canteiros.

Foi constatado que o controle das plantas 
invasoras realizado, manualmente, três vezes por 
semana foi insuficiente para manter os canteiros livres 
da infestação dessas espécies. Em vista disso, fez-se 
necessário aumentar o número de capinas ou o número 
de pessoas envolvidas nesta atividade para que o 
crescimento e desenvolvimento das plantas medicinais 
não fossem prejudicados devido a competição com as 
plantas invasoras.

Com base na literatura e no comportamento das 
plantas no campo foi elaborada uma cartilha
divulgativa contendo as seguintes informações: nome 
científico, nome vulgar, método de propagação, 
recomendação técnica para o cultivo, tratos culturais, 
aplicações terapêuticas, parte da planta utilizada e as 
formas de uso de cada uma das nove espécies de 

plantas medicinais constantes na horta medicinal do 
DEPA/UFRPE.
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Tabela 1. Informações gerais sobre as plantas medicinais utilizadas para a implantação de uma unidade demonstrativa de horta 

medicinal. 

Nome vulgar Nome científico Uso Parte Usada Aplicações 
terapêuticas

Métodos de 
propagação

Babosa
Aloe vera L. Suco e cataplasma Folhas, polpa e  

seiva
Cicatrizante e 
antimicrobiano

Perfilhos

Capim-Santo
Cymbopogon citratus  
Stapf.

Infusão Folhas Calmante, diurético, 
analgésico, hipotensor e
antireumático.

Divisão
de touceira

Chambá
Justicia pectoralis Chá Folhas e ramos Antiinflamatório, 

expectorante e
tranqüilizante

Divisão
de touceira

Colônia
Alpinia zerumbe Chá e álcool Folhas, flores e 

raízes
Antihipertensivo, 
antigripal e analgésico 
(dor de cabeça)

Rizoma

Confrei
Symphitum sp. Cataplasma,e 

emplasto
Folha, rizoma e raiz Hemostático e 

cicatrizante
Divisão
de touceira

Guaco
Mikania glomerata Spreng Infusão e xarope Folhas Expectorante e 

antiasmático
Estacas

Hortelã  miúda
Mentha x villosa Huds. Infusão Folhas frescas ou 

secas
Digestivo, estimulante e
antiparasitário

Divisão
de touceira

Quebra-pedra
Phyllanthus niruri L. Infusão e decocção Folhas, flores e 

frutos
Relaxante muscular, 
diurético e  eliminador 
de cálculo renal

Sementes

Rabo-de-
raposa

Conyza bonariensis (L.) Banho Folha Antimicótico, 
eliminador de manchas 
brancas e frieiras

Sementes

Erva lanceta
Solidago microglossa Infusão e

cataplasma
Folha Antireumático e 

analgésicos (dores nas 
articulações e 
musculares)

Estacas



Figura 1. A. Solidago microglossa - Erva lanceta, B. Alpinia zerumbet - Colônia, C. Cymbopogon citratus Stapf. -
Capim-santo, D. Justicia  pectoralis - Chambá, E. Mentha x villosa Huds - Hortelã miúda, F. Aloe vera L. – Babosa. 
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