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Este guia foi criado a partir da pesquisa dos alunos do Centro
Universitário Barriga Verde (UNIBAVE) participantes do
Projeto de Intervenção do Programa de Educação Superior
para o Desenvolvimento Regional (PROESDE) no ano de 2021.

O objetivo deste guia é trazer orientações para a comunidade
sobre o plantio de plantas medicinais e também orientar
quanto ao uso destas plantas com finalidades terapêuticas, o
uso adequado e suas contraindicações.

O uso de plantas medicinais pode ser feito para o tratamento
de sintomas leves, mesmo tendo poucas contraindicações
deve ser utilizado com cautela e ao persistir os sintomas um
médico deverá ser consultado.

Imagens do plantio 
realizado no 
Museu Ao Ar Livre 
Princesa Isabel 
pelos alunos do 
projeto.

Professora 
Mariana
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ALECRIM

Nome científico: Rosmaninus officinalis

Família botânica: Lamiaceae

Outros nomes populares: Alecrim-de-jardim; alecrim;
rosmarino; labinotis; alecrinzeiro; alecrimcomum;
alecrim-de-cheiro; alecrim-de- horta; erva- coada; flor-
do-olimpo; rosa-marinha; rosmarinho.
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ALECRIM

Descrição da planta: Apresenta um caule lenhoso, com folhas
pequenas e finas. Suas flores são azuladas, possuindo
também frutos. Esta planta exala um perfume forte, por isso
é utilizada pela indústria de perfumes.

Orientações de cultivo: O cultivo pode ser feito por meio de
mudas preparadas por estaquia ou mergulhia, crescendo
bem em solo rico em calcário e em ambientes úmidos de
clima ameno. Existem mais de 10 variedades em cultivo no
Brasil, todas com o mesmo uso, porém aromas e
características sutis diferentes. Plantios em pequenos
espaços, como jardineiras ou vasos de tamanho médio e
grande, são alternativas

Partes da planta que podem ser usadas para uso medicinal:
As partes usadas do alecrim são suas folhas, para o preparo
de xaropes, infusão, tintura e óleo essencial.

Modo de Preparo: Chá de alecrim: Colocar 5 g de folhas
numa xícara de água fervente e deixar repousar por 10
minutos. Depois coar e beber, após as refeições. Tintura de
alecrim: colocar 10 g de folhas de alecrim secas, ou 20 g de
folhas de alecrim frescas, num frasco de vidro com 30 ml de
álcool de cereais e 70 ml de água. Tampar e colocar num local
escuro e seco por 8 a 15 dias, mexendo diariamente o frasco.
Depois desse tempo, pode-se tomar a tintura diluindo 1
colher de chá em 1 copo de água, até 3 vezes ao dia.
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ALECRIM

Indicações de uso:
Estimulante digestivo, para a falta de apetite, contra azia, em
problemas respiratórios e debilidade cardíaca. Por suas
virtudes tônicas e estimulantes, atua sobre o sistema nervoso
(cansaço mental) e cansaço físico. É anti-séptico, colagogo,
diurético, anti-espasmódico (uso interno: vesícula e
duodeno), cicatrizante (uso externo), colerético, protetor
hepático, anti-tumoral, anti-depressivo natural, carminativo e
vasodilatador.

Contraindicações (Quem não deve utilizar):
Não deve ser utilizado por pessoas com doença prostática,
gastroenterites, dermatoses em geral e com histórico de
convulsão. Não utilizar em gestantes. Não usar em pessoas
alérgicas ou com hipersensibilidade ao alecrim.

Referências:
PORTE, A.; GODOY, R. L. O. Alecrim (Rosmarinus officinalis L.):
propriedades antimicrobiana e química do óleo essencial.
B.CEPPA, Curitiba, v. 19, n. 2, p. 193-210, jul./dez. 2001.
MATHIAS, J.; BLANCO, M. C. S. G. Como plantar alecrim.
Globo Rural, 2016.
CRF-SP. Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 4. ed. São Paulo:
CRF-SP, 2019.
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ARRUDA

Nome científico: Ruta graveolens

Família botânica: Rutaceae

Outros nomes populares: arruda, arruda dos jardins, ruta.
Arruda-fedorenta, arrudade-cheiro-forte, arruda-aromática,
arruda-doméstica.
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ARRUDA

Descrição da planta: subarbusto de folhagem densa com
odor característico, atinge 1,5 metros de altura, folhas
alternadas e carnosas, pecioladas, de coloração verde
azulada, contendo glândulas oleíferas que exalam um forte
odor balsâmico característico. As flores são pequenas,
amarelo esverdeadas.

Orientações de cultivo: se adequa a vários climas diferentes
sem muitas exigências, porém se desenvolve melhor em
solos ricos em matérias orgânicas e bem drenados, tem boa
resposta a adubação nitrogenada em coberturas. A
propagação é feita com sementes e estacas.

Partes da planta que podem ser usadas para uso medicinal:
toda a planta, mas principalmente as folhas.

Modo de preparo: para fazer o chá de arruda, é indicado
acrescentar 1 punhado de folhas secas de arruda em 1 xícara
de água fervente e deixar por cerca de 15 a 20 minutos. Em
seguida, deixar amornar, coar e beber em seguida. Nas
indicações para uso externo (para tratamento de sarna e
piolho) aplicar com uma gaze embebida com o chá no local.
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ARRUDA

Indicações de uso: indicada para nevralgias, afecções dos
rins, bexiga e do fígado, reumatismo, gota, afecções cardíacas
de natureza nervosa, vermicida, estimulante, emenagogo,
inflamação nos olhos, sarna, piolho, repelente,
antiespasmódico, carminativo, sudorífico, analgésico.

Contraindicações (Quem não deve utilizar): ingestão
excessiva de arruda pode ser perigosa, podendo causar
hemorragias, dores epigástricas, cólicas, vômitos, convulsões
e sonolências. Por suas propriedades emenagogas, durante a
gravidez pode provocar hemorragias e por sua vez o aborto.

Referências:
BLANCO, M. C. G. Cultivo comunitário de plantas medicinais.
Campinas: CATI, 2000.
DI STASI l. C.; SANTOS, E. M. G.; SANTOS, C. M.; HIRUMA, C. A.
Plantas medicinais na Amazônia. São Paulo. Editora
Universidade Paulista. 1989.
PINTO, J. E. B. P.; SANTIAGO, E. J. A. Compêndio de plantas
medicinais. Lavras: UFLA/FAEPE, 2000.
VIEIRA, L. S. Fitoterapia da Amazônia: Manual de Plantas
Medicinais (a Farmácia de Deus). 2. ed. São Paulo:
Agronômica Ceres, 1992.
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BABOSA

Nome científico: Aloe vera

Família botânica: Asphodelaceae

Outros nomes populares: Aloé, Aloé-candelabro, Aloé-do-

natal, Babosa de arbusto, Caraguatá, Caraguatá-de-jardim,

Erva-babosa, Erva-de-azebra.
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BABOSA

Descrição da planta: Arbusto de folha verde suculenta com
comprimento de 30cm a 50cm e 10cm de largura na base da
folha.

Orientações de cultivo: É exigente em luminosidade e requer
oito horas de luz solar por dia. Por esse motivo, deve ser
realizado o plantio em área ensolarada para que a planta se
desenvolva com vigor. Embora a babosa entre em estado de
dormência no inverno, quando as temperaturas estão abaixo
de 4°C, a planta pode morrer por congelamento.

Partes da planta que podem ser usadas para uso medicinal:
O gel com aparência transparente da parte interna da folha.

Modo de preparo:
Colher a folha da babosa, esperar o líquido amarelado sair.
Atenção: não utilizar esse líquido amarelo, pois pode causar
coceira e alergia no contato com a pele. Lavar bem a folha
com água corrente e cortar as laterais da folha para retirar os
espinhos. Depois cortar na parte central para retirar o gel
transparente. Utiliza
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BABOSA

Indicações de uso:
Hidratação capilar, caspa, cicatrização, queimaduras, dor
muscular, pé-de-atleta: aplicar o gel diretamente sobre a
pele. Tratar prisão de ventre e problemas digestivos: ingerir
o suco feito com o gel. Hemorroidas: fazer banho ou
aplicação local com o gel.

Contraindicações (Quem não deve utilizar): O suco não deve
ser ingerido por mulheres grávidas ou durante a lactação. Se
apresentar alergia ou diarreia, suspender o uso.

Referências:
FREITAS, V. S.; RODRIGUES, R. A. F.; GASPI, F. O. G.
Propriedades farmacológicas da Aloe vera (L.) Burm. Revista
brasileira de plantas medicinais, v. 16, p. 299-307, 2014.
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CARQUEJA

Nome científico: Baccharis trimera

Família botânica: Asteraceae

Outros nomes populares: Carqueja-amarga, Carqueja-
amargosa, Carqueja-doce, vassourinha e carquejinha.
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CARQUEJA

Descrição da planta: A carqueja é uma erva espontânea em
terrenos baldios e pastos, sendo muito utilizada como planta
medicinal, na forma de chás ou infusões. Ela não possui
folhas verdadeiras e suas hastes são ramificadas e
apresentam asas membranáceas, descontínuas e verdes,
responsáveis pela fotossíntese da planta. As flores são
branco-amareladas e surgem em pequenos tufos na
primavera e verão.

Orientações de cultivo: O cultivo é realizado mediante a
semeadura diretamente em solo limpo, pode ser feita através
de estacas em terreno definitivo, cobrindo as sementes
ligeiramente com terra (aproximadamente 5mm), é
necessário aduba-la, podendo utilizar adubo
orgânico/esterco.

Partes da planta que podem ser usadas para uso medicinal:
As hastes e as folhas.
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CARQUEJA

Modo de preparo: O chá de carqueja é feito das hastes da
planta. Colocar 2 colheres de sopa de hastes de carqueja em
1 litro de água fervente e deixar em infusão por 10 minutos.
Depois é só coar e beber ao longo dia (em doses moderadas).

Indicações de uso:

Problemas do fígado e vesícula biliar, como cálculos (pedras)

e também para problemas digestivos, úlcera, gastrite, má-

digestão. Na medicina popular brasileira, também é usada

nos casos de gripe, resfriados, diarreias, garganta inflamada,

entre outras.

Contraindicações (quem não deve utilizar):

Não é recomendável o uso por pessoas com hipertensão,

diabetes, gestantes, crianças e mães amamentando.

Referências:
Universidade Federal de Santa Catarina. Horto didático de
plantas medicinais do HU/CCS. Florianópolis: UFSC, 2020.
CORRÊA JÚNIOR, C.; MING, L. C.; SCHEFFER, M. C. Cultivo de
plantas medicinais, condimentares e aromáticas. 2 ed.
Jaboticabal: FUNEP, 1994.



Projeto Mandala Fitoterápica
PROESDE 2021

CAVALINHA

Nome científico: Equisetum Hyemale L.

Família botânica: Equisetaceae.

Outros nomes populares: Cavalinha, Cavalinha-gigante,
Cauda-de-cavalo, Rabo-de-cavalo, Erva-canudo, Rabo-de-
raposa, Lixa-vegetal e Cana-de-jacaré.
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CAVALINHA

Descrição da planta: É um subarbusto ereto, perene,
rizomatoso, com hastes de cor verde, oca e monopodial, com
numerosos ramos que partem dos nós dos verticilos, de
textura áspera ao tato pela presença de silício em sua
epiderme, podendo chegar a mais de seis metros de altura;
folhas muito pequenas, reduzidas a escamas, inseridas
lateralmente nas hastes formando uma bainha curta;
possuem espigas esporíferas roliças nas extremidades dos
ramos férteis. Multiplica-se por rizomas e por esporos.

Orientações de cultivo: A cavalinha gosta de solos com
humidade, com algum teor em argila (solos argilosos, argilo-
siliciosos) e que não sejam demasiado ácidos. O pH ideal é
entre 6,5 a 7,5. Quanto ao clima mais favorável, deve cultivar
cavalinha caso a zona onde se insere seja o norte do
continente europeu ou caso seja clima temperado. A
cavalinha gosta mais de zonas de meia-sombra não se
adaptando bem a extremos de temperatura. O ideal é um
intervalo de temperaturas entre 10 e 20°C.

Partes da planta que podem ser usadas para uso medicinal:
Hastes estéreis e folhas.
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CAVALINHA

Modo de preparo: Adicione 10 gramas da planta seca, ou 1
colher de sopa em 1 litro de água filtrada. Aqueça a água em
uma panela e, quando começar a ferver, desligue o fogo,
então, acrescente as folhas na água e deixe descansar por
aproximadamente 10 minutos, depois, coe e sirva ainda
morno.

Indicações de uso: Como diurético, antidiarreico, tratamento
de infecção dos rins e bexiga, consolidação de fraturas
ósseas, eliminação de ácido úrico e contra anemia.

Contraindicações (Quem não deve utilizar):
É contraindicada durante a gravidez e em mulheres que estão
amamentando e para crianças. Não usar por mais de duas
semanas, pois a planta possui efeitos tóxicos estão
relacionados com a ação da tiaminase, ou seja, destruição da
tiamina ou Vitamina B1. A ingestão por tempo prolongado
pode levar ao beribéri.

Referências:
Universidade Federal de Santa Catarina. Horto didático de
plantas medicinais do HU/CCS. Florianópolis: UFSC, 2020.
CORRÊA JÚNIOR, C.; MING, L. C.; SCHEFFER, M. C. Cultivo de
plantas medicinais, condimentares e aromáticas. 2 ed.
Jaboticabal: FUNEP, 1994.
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HORTELÃ

Nome científico: Mentha x Piperita

Família botânica: Lamiaceae (Labiatae)

Outros nomes populares: Hortelã, hortelãzinho, hortelã de
panela, hortelã de cheiro, hortelã da folha miúda, hortelã da
horta, hortelã comum.
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HORTELÃ

Descrição da planta: É um híbrido, originário do cruzamento
entre diversas espécies, provavelmente Mentha spicata L.,
Mentha aquatica L., Mentha longifolia Huds. E Mentha
rotundifolia Huds. É uma planta herbácea estolonífera,
aromática, anual, de 30 a 60 cm de altura. As folhas são oval-
lanceoladas e serradas, de cor verde-escura a roxa-purpúrea,
ligeiramente aveludadas, haste quadrangular. A inflorescência
se dá em espiga terminal de flores violáceas, numerosas,
curtamente pedunculadas, reunidas em verticílios separados.

Orientações de cultivo:Existem cerca de 25 espécies do
gênero Mentha, dada a facilidade de hibridação não se
recomenda o cultivo de diversas espécies de hortelã na
mesma área. Sua propagação é por rizomas, com cerca de 10
cm, plantando-se no final das chuvas, no espaçamento de 0,6
x 0,3m. Como é uma planta produtora de óleos essenciais,
recomenda-se colher bem cedo ou à noite, para não haver
perda de óleo existente na planta.

Partes da planta que podem ser usadas para uso medicinal:
Folhas e ramos
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HORTELÃ

Modo de preparo: Vermífugo: Sumo preparado diariamente
de 20 gramas de folhas e ramos em 300 ml de água. Tomar
três vezes ao dia, durante cinco dias. Digestivo e calmante:
Em infusão preparar 5 g de folhas e ramos frescos em uma
xícara de água. Tomar quatro a cinco xícaras por dia. Mau
hálito: Macerar em um litro de vinho branco, 30 gramas de
folhas frescas de hortelã. Coar e utilizar a mistura para
bochechos, duas vezes ao dia.

Indicações de uso: Distúrbios gastrintestinais, vermífugo
(giardíase e amebíase), gases, analgésica, anti-séptica,
antiespasmódica, antiinflamatória, tônica, problemas
respiratórios.

Contraindicações (Quem não deve utilizar): O uso da
essência é contraindicado para bebês, e pessoas com cálculos
biliares só devem usar a planta com aconselhamento médico.

Referências:
BLANCO, M. C. G. Cultivo comunitário de plantas
medicinais. Campinas: CATI, 2000. 36p. il. 21,5cm.
(Instrução Prática, 267).
DI STASI l. C.; SANTOS, E. M. G.; SANTOS, C. M. dos;
HIRUMA, C. A. Plantas medicinais na Amazônia. São
Paulo: Editora Universidade Paulista, 1989.
PINTO, J. E. B. P.; SANTIAGO, E. J. A. de. Compêndio de
plantas medicinais. Lavras: UFLA/FAEPE, 2000.
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LAVANDA

Nome científico: Lavandula Angustifolia

Família botânica: Lamiaceae

Outros nomes populares: Alfazema
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LAVANDA

Descrição da planta: A lavanda é um subarbusto de base
lenhosa que mede entre 20 a 60 cm de altura. As folhas são
simples, opostas, de cor verde acinzentada, estreitas e
alongadas. As flores de alfazema são de cor azul ou violeta,
pequenas e dispostas numa espiga terminal de 5 a 15 cm que
florescem de Junho a Setembro. O caule é verde, muito
ramificado e lenhoso.

Orientações de cultivo: é muito importante conhecer a
origem da mesma, as condições ambientais do seu local de
origem e buscar, então, adequar as condições ambientes do
local de cultivo (disponibilidade de luminosidade, umidade,
fertilidade do solo, entre outros) a fim de torná-lo mais
favorável ao crescimento, desenvolvimento e produção
adequada de princípios ativos, recomenda-se a adoção de
princípios e técnicas agroecológicas no cultivo dessas plantas,
a exemplo da inserção de barreiras de vento, cultivo mínimo
do solo, adubação com fontes orgânicas, uso de cobertura
morta, técnicas estas que favorecem a conservação do solo;
utilização de poli cultivo e consórcio de plantas.

Partes da planta que podem ser usadas para uso medicinal:
flores, folhas e haste.
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LAVANDA

Modo de preparo: Chá: Adicionar as flores de alfazema na
xícara de água fervente e deixar repousar por 5 a 10 minutos.
Depois, coar, deixar amornar e beber. Este chá deve ser
bebido até 3 vezes por dia, sendo recomendado tomar após
cada refeição principal. Óleo: Num frasco de vidro, deixe as
flores secas de lavanda macerando ao sol durante 3 dias,
junto com o azeite de oliva. Depois desse período, agite o
conteúdo e passe a mistura para outro frasco, usando um
coador fino ou filtro de café. Importante: Os óleos essenciais
não devem ser ingeridos. É recomendado fazer um teste
prévio, colocando algumas gotas em um algodão e passando
no antebraço. Se houver reação, evite seu uso.

Indicações de uso: O óleo essencial possui indicação de uso
para doenças respiratórias (asma, bronquite, catarro, gripe,
infecções na garganta), doenças infecciosas e doenças de
pele (abcesso, acne, dermatite, eczema, pediculose,
psoríase). O chá melhora o humor, promove o sono, melhora
a saúde da pele e alivia cólicas menstruais.

Contraindicações (Quem não deve utilizar): Pacientes com
úlceras gástricas e durante a gravidez, sendo também
contraindicada para pacientes com alergia ao óleo essencial.

Referências:
EMBRAPA. Orientações técnicas para o cultivo de plantas
medicinais, aromáticas e condimentares. Aracaju: Embrapa
Tabuleiros Costeiros, 2015.
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MANJERICÃO

Nome científico: Ocimum basilicum

Família botânica: Lamiaceae (Labiatae)

Outros nomes populares: Alfavaca (conhecido na Região
Norte), alfavaca doce; manjericão doce, remédio de vaqueiro;
erva-real; manjericão da folha grande.
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MANJERICÃO

Descrição da planta: Planta herbácea anual, de polinização
cruzada, resultando em grande número de subespécies,
variedades e formas. Muito ramificada, aromática e
perfumada; atinge 0,5 a 1m de altura. Possui haste reta com
muitas folhas. Suas flores são brancas ou avermelhadas,
formando espigas e seus frutos são aquênios (fruto minuto,
seco e indeiscente).

Orientações de cultivo: Adapta-se bem em climas subtropical
e temperado quente e úmido. Vegeta em solos ricos em
matéria orgânica. Recomenda-se plantar no espaçamento
com espaçamento entre uma muda e outra, com adubação. A
colheita é feita quando a planta entrar em floração para não
perder seu aroma, colhendo-se as folhas, de preferência, pela
manhã até 11 horas.

Partes da planta que podem ser usadas para uso medicinal:
Folhas, sementes e raízes. Podendo ser utilizada a planta de
forma fresca ou seca.
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MANJERICÃO

Modo de preparo: Em 1 litro de água, acrescentar folhas
secas ou folhas frescas de manjericão. Ferver por 10 minutos,
deixar esfriar e consumir o chá ou fazer bochechos e
gargarejos.

Indicações de uso: Tratar gripes, resfriados e bronquites,
melhorar a digestão, prevenir e tratar a pressão alta.
Combater ansiedade, depressão, espasmos e insônia, tratar
feridas e picadas de insetos, controle de queda de cabelo.

Contraindicações (Quem não deve utilizar): O manjericão
está contraindicado durante a gravidez, em crianças com
menos de 12 anos e em mulheres em fase de lactação.

Referências:
BLANCO, M. C. G. Cultivo comunitário de plantas
medicinais. Campinas: CATI, 2000. 36p. il. 21,5cm.
(Instrução Prática, 267).
PINTO, J. E. B. P.; SANTIAGO, E. J. A. de. Compêndio de
plantas medicinais. Lavras: UFLA/FAEPE, 2000.



Projeto Mandala Fitoterápica
PROESDE 2021

TOMILHO

Nome científico: Thymus vulgaris

Família botânica: Lamiaceae.

Outros nomes populares: Tomilho, Arçã, Arçanha, Erva-urso,
Poejo, Segurelha, Timo, Tomilho-de-inverno, Tomilho-de-
jardim, Tomilho-ordinário, Tomilho-vulgar.
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TOMILHO

Descrição da planta: É uma planta perene. Possui folhas
perenes, pequenas, de forma linear a elíptica e de cor
normalmente verde-acinzentada. O caule é erecto, de secção
quadrangular. Raiz fibrosa, acinzentada e lenhosa. Sementes
de cor parda, arredondadas e pequenas.

Orientações de cultivo: Pode ser feita por sementes ou
estaquia. Para propagar mudas de tomilho corte um ramo de
pelo menos 8 cm e plante em um vaso pequeno.

Partes da planta que podem ser usadas para uso medicinal:
As partes utilizadas do tomilho são suas flores e folhas secas
de onde são extraídas suas substâncias ativas e óleo
essencial.
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TOMILHO

Modo de preparo: Chá de tomilho: 2 colheres de chá de
folhas picadas de tomilho seco em uma xícara de água
fervente. Deixar descansar por 10 minutos e coar. Ingerir até
3 vezes por dia. Inalação: adicionar 3 a 4 gotas do óleo
essencial de tomilho em 1 litro de água fervente em um
recipiente. Inspirar o vapor ficando com a cabeça sobre o
recipiente e colocar uma toalha sobre a cabeça para manter
o vapor. Permanecer por até 10 minutos.

Indicações de uso: Tosse, controla a hipertensão arterial,
previne doenças cardiovasculares, combate a acne, mantém
a saúde dos dentes e gengivas, combate infecções causadas
por fungos, combate ansiedade e o estresse.

Contraindicações (Quem não deve utilizar): Gravidas e
lactantes, crianças com menos de 6 anos, pessoas com
insuficiência cardíaca, pós cirúrgicos. Durante a menstruação,
gastrite, úlcera, colite, ou em caso de doenças no fígado usar
somente com indicação médica.

Referências:
BLANCO, M. C. G. Cultivo comunitário de plantas
medicinais. Campinas: CATI, 2000. 36p. il. 21,5cm.
(Instrução Prática, 267).
PINTO, J. E. B. P.; SANTIAGO, E. J. A. de. Compêndio de
plantas medicinais. Lavras: UFLA/FAEPE, 2000.
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