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Apresentação 
     

Olá, o meu nome é Pitanguinha!

Sou um espírito da natureza. Pelas minhas origens, faço parte da família dos Duendes, 
Gnomos, Salamandras, Silfos, Ondinas, Sereias e Fadas, você já deve ter ouvido falar.

Muitos me chamam de Ser Elemental. O Ser Elemental cuida do local onde vive e 
preserva tudo à sua volta. Sabe o poder de cada coisa, usa isso a seu favor e a favor 
dos outros. Pois é! Essa sou eu!

Minha tarefa hoje é acompanhar você ao longo da leitura desta cartilha, “Na trilha dos 
saberes ancestrais”, para conhecer as plantas medicinais e algumas práticas populares 
de cuidado com a saúde, no oeste catarinense, relacionadas ao cuidado com a vida 
e a natureza. Com histórias repassadas pelas minhas ancestrais, você vai descobrir 
conhecimentos que foram transmitidos de geração em geração, por muitos séculos.

Hoje eu preservo todos esses conhecimentos e quero transmitir a você, como uma 
forma de manter viva a cultura e as tradições, assim como preservar e difundir os 
saberes ancestrais, que são parte da minha história, e a partir de agora podem ser 
parte da sua também.

A produção desse material acontece compartilhando saberes ancestrais que são 
preservados por um grupo muito importante da região oeste do Estado de Santa 
Catarina, a Associação Pitanga Rosa. Esse coletivo, assim como eu, busca cuidar da 
vida do planeta, por meio da preservação das plantas, para prevenção da saúde e da 
biodiversidade, contribuindo com a difusão de conhecimentos ancestrais na produção, 
plantio, processamento e conservação das plantas medicinais e sementes crioulas.

Esta cartilha foi escrita com o objetivo de registrar e transmitir as tradições, saberes, 
fazeres e usos das formas de cultivo e processamento das plantas medicinais, uma 
herança cultural dos grupos indígenas e caboclos que povoaram Chapecó e a região 
oeste catarinense. 

Esperamos que este material atenda principalmente estudantes, educadores e 
grupos participantes dos programas socioculturais que residem nas comunidades 
rurais e bairros de Chapecó e região, e compartilhamos do desejo também, de que 
essa iniciativa seja levada a outros espaços e replicada, ao mesmo tempo em que 
ressignificada, como uma boa prática a ser seguida.

Boa leitura!
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Quem é a Associação Pitanga Rosa?

A Associação Pitanga Rosa é um coletivo formado por mulheres de diversas 
comunidades, sendo que sua sede está localizada na comunidade de Faxinal dos 
Rosas, zona rural do município de Chapecó, estado de Santa Catarina. A entidade 
desenvolve suas ações com base no trabalho voluntário e coletivo, tendo como 
objetivo principal dedicar-se ao estudo e pesquisa alternativa na produção, plantio, 
processamento e conservação das plantas medicinais, e sementes crioulas como 
também a formação, capacitação e divulgação para o bem comum, da utilidade das 
plantas para prevenção da saúde e da biodiversidade. 

“Essa é uma história que eu trago das raízes dos meus 
antepassados, da mãe, das tias das pessoas com as 
quais eu convivi.” (Rosalina Nogueira da Silva1, 2016)

“Eu participo do grupo como voluntária, fico mais na parte da 
preservação das sementes crioulas [...] No nosso grupo nós damos 
muita importância para o resgate das sementes, pois muitas delas estão 
em extinção. Nós resgatamos para fazer o plantio e a gente ter uma 
diversidade de alimentação, porque a nossa saúde também depende 
disso [...] Nós achamos que a semente é o patrimônio da humanidade 
a serviço dos povos [...] Não dá pra nós corrermos o risco de deixar que 
ela só vise lucro, mas sim, ela tem que servir como alimento para as 
populações de agora e as que hão de vir [...]  Então, que o seu alimento 
seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento.” 
(Carmen da Rosa Killian Munarini2, 2021)

1 Rosalina Nogueira da Silva, ou simplesmente Dona Rosa, como é mais conhecida, atua como 
liderança na Associação Pitanga Rosa. Camponesa, mestre da cultura popular no cultivo e 
processamento de plantas medicinais.
2 Carmen da Rosa Killian Munarini, integrante da Associação Pitanga Rosa.
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O trabalho e a organização coletiva deste grupo 
são compreendidos como uma tecnologia 
social3, uma vez que seus processos e produtos 
apresentam alternativas para problema sociais 
de forma simples, sustentável e inovadora. 

A formação desse coletivo partiu da iniciativa 
de um grupo de mulheres que em sua maioria, 
atuaram junto a Pastoral da Saúde e tiveram 
militância no Movimento das Mulheres 
Camponesas (MMC), coletivo voltado para 
a discussão dos direitos sociais e a vida das 
mulheres agricultoras. Uma das demandas 
observadas pelo coletivo, era quanto a saúde 
da comunidade, pois a produção de alimentos 
contaminados com agrotóxicos, gerava uma 
série de enfermidades e doenças. 

“Para nós, enquanto camponesas, enquanto 
mulheres e grupo Pitanga Rosa, nós acreditamos 
em outra alternativa, que é a agroecologia, 
que é o caminho de todos os seres vivos. Essa 
é a harmonia que nós buscamos, procurando 
diariamente fazer a nossa parte”. (Andréia da 
Silva Fossá4, 2016)

“Há mais ou menos seis anos conheci o Pitanga 
Rosa. Até então eu fazia tratamento com vários 
tipos de remédios convencionais para dores. 
Comecei a tratar com plantas medicinais e 
tive melhora, daí comecei a participar como 
voluntária, pois no grupo aprendi muito [...] Agora 
sei que todas as doenças tem uma causa com 
fundo emocional ou psicológico, onde podemos 
tratar com homeopatia, florais e outras terapias 
que temos no grupo Pitanga Rosa. Sou grata 
por fazer parte do grupo e poder ajudar outras 
pessoas.” (Marines Gomes dos Santos5, 2021) 

3 “Conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação 
com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria 
das condições de vida” (ITS BRASIL, 2004).
4 Andréia da Silva Fossá é integrante da Associação Pitanga Rosa. Professora de Biologia/Ciências 
no município de Chapecó.  
5 Marines Gomes dos Santos, integrante da Associação Pitanga Rosa.
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“A gente viveu desde o berço, se 
alimentando de frutas nativas daqui, do 
que se produzia na propriedade. Desde a 
horta e os conhecimentos dos chás. Me 
criei com a minha avó, fazendo chá e a mãe 
sempre nessa luta das plantas, melhorando 
e buscando novas espécies, isso foi se 
ampliando”. (Andréia da Silva Fossá, 2016) 

“A Associação Pitanga Rosa é muito 
importante para a nossa comunidade, 
porque ela nos anima, nós vamos lá 
fazemos remédios, nós conversamos e os 
tratamentos tem ajudado muita gente, 
principalmente agora, com essas doenças 
que estão aí [...] Há muitos anos nós 
convivemos ali, trabalhando, fazendo o 
que é preciso, ajudando as pessoas que 
necessitam [...] É uma família muito unida.” 
(Geni Killian Pedroso6, 2021)

A Associação Pitanga Rosa atua em prol da construção e fortalecimento 
de práticas de amplo benefício público e social, dedicando-se a produção 
de sementes e mudas crioulas para cultivo e processamento de plantas 
medicinais, bem como produtos artesanais e fitoterápicos.

Hoje participam do grupo cerca de 35 mulheres que residem na 
comunidade de Faxinal dos Rosas ou em comunidades próximas. O 
grupo também integra mulheres urbanas e simpatizantes que buscam 
conhecer a experiência da produção agroecológica. Os encontros de 
trabalho e formação, que são semanais, envolvem o plantio, cultivo, 
colheita, secagem, processamento, armazenagem e estudo de formação. 

6 Geni Killian Pedroso, integrante da Associação Pitanga Rosa.
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MISSÃO

Desenvolver práticas, ações e projetos que envolvam a preservação de 
sementes e mudas crioulas para cultivo e processamento de plantas 
medicinais, conscientizando sobre a importância da alimentação saudável 
e o uso da fitoterapia, como alternativas para melhoria da qualidade de vida 
e preservação da biodiversidade.

VISÃO

Ser uma referência na construção e socialização de práticas relacionadas às 
plantas medicinais, alimentação saudável e preservação da biodiversidade, 
no Oeste Catarinense.

VALORES

Preservação da Vida e da Biodiversidade. Compromisso e Empoderamento 
Social. Colaboração. Sustentabilidade. Voluntariado.

LINHAS DE ATUAÇÃO

1 – Atuação em rede pela qualidade de vida e preservação da natureza.
2 – Socialização de práticas e conhecimentos tradicionais.
3 – Integração sociocultural.
4 – Implantação de hortos medicinais.
5 – Desenvolvimento da economia criativa.
6 – Formação de multiplicadores.

NOSSO LEMA!!!

Vivenciar os conhecimentos ancestrais, no uso das plantas medicinais para 
cuidar e transformar vidas.
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C a p í t u l o  1 
A importância das plantas medicinais

Agora que você já me conhece e sabe quem é a Associação 
Pitanga Rosa, vamos iniciar os conteúdos e compartilhar nossos 
conhecimentos. Nesse Capítulo, iremos falar sobre a importância das 
plantas medicinais ao longo da história e trazer alguns conceitos 
importantes, para dialogar com você sobre o assunto.

A história nos mostra que há muitos anos, homens e mulheres desenvolveram 
habilidades com as plantas medicinais, aprendendo a identificar, conhecer, manusear 
e a valer-se de suas propriedades sobre o organismo humano. Por muito tempo, as 
plantas foram a fonte de subsistência curativa mais importante para aliviar e tratar 
muitas doenças. Estes conhecimentos foram se somando de geração em geração, e 
se tornando parte dos saberes populares ancestrais da humanidade. 

Os saberes populares, manifestados como chás medicinais, artesanatos, 
mandingas, práticas de cura, culinária, entre outros, fazem parte da 
prática cultural de determinado local e coletivo. São conhecimentos 
obtidos empiricamente, a partir do “fazer”, que são transmitidos 
e validados de geração em geração, ou seja, de forma ancestral, 
principalmente por meio da linguagem oral, de gestos e atitudes7.

“As plantas fitoterápicas foram, durante toda a 
história, as mais ricas em poder medicinal. São 
usadas como remédio e como alimento. São 
parte da vida da humanidade”. 
(Rosalina Nogueira da Silva, 2016) 

7 XAVIER, Patrícia Maria Azevedo; FLOR, Cristhiane Carneiro Cunha. Saberes populares e educação 
científica: um olhar a partir da literatura na área de ensino de ciências. Revista Ensaio. Belo Horizonte. 
v.17, n. 2, p. 308-328, maio-ago, 2015.
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Para pensar!

E você! Conhece alguma prática popular ancestral, como chá medicinal, 
artesanato, benzimento, ou algum prato típico da culinária? Já fez uso 
de algum tipo de chá ou receita típica da gastronomia regional? O chá, 
ou mesmo os pratos típicos, remetem a alguma lembrança especial (avó, 
mãe, tia, madrinha, benzedeira)? Que tal conversar com sua família, 
seus amigos e vizinhos, e identificar algumas práticas vivenciadas no 
dia a dia. Faça aqui suas anotações.

Se inicialmente os povos primitivos, apresentavam práticas de saúde próprias 
fazendo uso das plantas medicinais, com o passar dos séculos, a intensificação 
das navegações e a exploração dos recursos naturais em todo mundo, acarretou 
consequências nocivas ao meio ambiente, especialmente a extinção de espécies 
nativas, contribuindo “para que as práticas médicas [populares] secularmente 
conhecidas fossem adaptadas e/ou substituídas pela medicina moderna”8.

8 “CASTRO, Marta Rocha de; FIGUEIREDO, Fábio Fonseca. Saberes tradicionais, biodiversidade, 
práticas integrativas e complementares: o uso de plantas medicinais no sus. Hygeia 15 (31): 56 - 70, 
março, 2019, p. 57.
9 CASTRO; FIGUEIREDO, Op Cit.

Você sabe o que é medicina moderna?

A medicina moderna baseia-se na ciência 
experimental, fundamentada no método 
científico9, buscando tratar os sintomas 
das doenças, tendo como característica o 
preparo em laboratório e a possibilidade de 
efeitos colaterais nocivos à saúde.
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Pesquisas regionais10, desenvolvidas no oeste catarinense, sobre o uso das plantas 
medicinais, identificam que o cultivo e processamento das mesmas para o cuidado 
da saúde, são parte da herança cultural dos povos indígenas e dos descendentes 
de africanos. Esses saberes combinados aos usos e costumes dos caboclos, muitos 
deles benzedores e benzedeiras, além de outros povos e grupos étnicos, como os 
descendentes de europeus que povoaram a região, foram sendo repassados e 
incorporados aos conhecimentos de diferentes culturas, principalmente durante o 
período da colonização. Sua importância está relacionada especialmente à saúde 
preventiva e aos cuidados por meio da medicina popular (tradicional).

Você sabe o que é medicina popular?

A medicina popular é caracterizada pelos 
conhecimentos e práticas desenvolvidas por povos 
ancestrais e primitivos, de diferentes culturas e 
repassados de geração em geração11, tendo como 
finalidade tratar a causa da doença pensando na 
saúde integral, com preparo de forma artesanal. 

10 SALVINI, Carmen Tereza; ARGENTA, Denise; BEN, Fernanda. As ervas do sítio: cultura popular, saúde 
e práticas de cura no oeste catarinense. Pinhalzinho: Museu Histórico de Pinhalzinho, 2014. 
11 CASTRO; FIGUEIREDO, Op Cit.  
12 SANTOS, Vanessa Sardinha. Saúde Bem-estar. As Plantas Medicinais. Disponível em: 
https://mundoeducacao.uol.com.br/saude-bem-estar/plantas-medicinais.htm. Acesso: 10 Mai. 2020.

Saúde integral

Pensar na saúde integral é considerar, não só o bem-
estar do corpo físico, mas também o bem-estar mental 
e emocional.

Mas, afinal o que são plantas medicinais?

As plantas medicinais, são aquelas que apresentam princípio ativo e ou ação 
farmacológica que ajudam na cura e tratamento de várias doenças. Ou seja, a 
planta, no todo ou em parte (raiz, caule, folha, flor, fruto ou semente) apresenta 
propriedades medicinais e curativas12. 
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Conhecendo na 
prática!

A partir desse 
conceito, que tal 
identificar as 
partes da planta 
na imagem13 ao lado:

13 DIANA, Juliana. Partes da planta. Disponível em https://www.todamateria.com.br/partes-da-planta-
kids/. Acesso: 15 Fev. 2021.
14 LISBOA, Antônio Marcio Junqueira. A arte de curar. Conselho Federal De Medicina, 2017. 
Disponível em: https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27141:a-
arte-de-curar&catid=46:artigos&Itemid=18. Acesso em 10 Abr. 2014.
15 LISBOA, Op Cit. 

O cultivo e uso das plantas medicinais apresenta inúmeros benefícios para a saúde 
humana e do planeta. Existem várias formas de prevenir, combater e amenizar os 
sintomas das doenças e ter uma melhor qualidade de vida. Iremos apresentar duas 
que consideramos importantes e estão alinhadas com as práticas da Associação 
Pitanga Rosa:

Homeopatia: tem seu princípio baseado na cura pelo semelhante. Os medicamentos 
homeopáticos têm substâncias que causam os mesmos sintomas produzidos pela 
doença, mas em doses extremamente reduzidas, estimulando o corpo a buscar o 
equilíbrio14.

Fitoterapia: parte do princípio de uso de substâncias que causam ações contrárias 
aos sintomas ou às alterações das doenças. Os remédios fitoterápicos são de origem 
exclusivamente vegetal, ou seja, a terapia, neste caso, é feita através de plantas 
medicinais que contêm compostos ativos, de uso milenar, muitos deles comprovados 
em nível farmacológico15. 
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Apropriar-se dos benefícios e efeitos fitoterápicos das plantas, requer conhecê-las. 
A Associação Pitanga Rosa procura respeitar as plantas nos espaços em que estão 
inseridas, valorizando principalmente as nativas, pois revelam melhor resultado no 
aproveitamento de seus princípios ativos. 

Conhecendo o meu quintal!

Agora quero convidar você para fazermos um passeio pelo quintal. Procure 
identificar algumas plantas que estão no espaço e faça suas anotações. 
Se não souber o nome das plantas busque alguém que possa ajudar na 
identificação. Faça aqui suas anotações.

Você sabe o que é o princípio ativo de uma planta?

O princípio ativo é o grupo de substâncias produzido pela planta a partir da sua 
interação com o ambiente. Podem ser definidos também, como componentes 
químicos produzidos pelas plantas que conferem atividade terapêutica. Estas 
substâncias não são concentradas de forma homogênea, sendo assim podem estar 
em alguma parte ou espalhadas em toda a planta (raiz, caule, folhas, flores, frutos, 
sementes)16.

Para garantir o princípio ativo das plantas é necessário observar o estágio de 
desenvolvimento, solo saudável, adubação orgânica, qualidade da semente, 
quantidade de água necessária, clima, época certa para colheita, fase lunar e garantir 
que as plantas não sejam contaminadas por agrotóxicos. 

16 ROCHA, Marco Aurélio. Fitoterapia. 1998. Disponível em: <http//www.geocities.com/Athens/
Parthenon/5140/Substveg.htm>. Acesso em: 25 Jun. 2020. 
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PLANTAS TÓXICAS 

Apesar de muitas plantas serem úteis ao 
homem, existem aquelas que produzem 
substâncias tóxicas ou venenosas. É preciso 
conhecer bem as características de cada planta 
para poder utilizá-las como remédio. Sua 
utilização inadequada poderá trazer efeitos 
indesejados. É necessário ter conhecimento 
da doença ou do sintoma apresentado e fazer 
a seleção correta da planta a ser utilizada, 
além de preparação adequada. A forma de 
uso, a frequência e a quantidade também são 
aspectos muito importantes. A dosagem deve 
observar a idade e o tipo de metabolismo de 
cada pessoa. Procure se informar antes de 
utilizar as plantas17.

17 FOSSÁ, Andreia da Silva; BEN, Fernanda; FRIGO, Daiane (Org). Pitanga Rosa: agroecologia, saúde e 
qualidade de vida. Pinhalzinho: Arcoires Produções, 2020.

“Cada planta tem o seu ciclo. Tem 
planta que tem mais princípio ativo 
na época que está florida. Tem 
outras plantas que precisa colher 
a raiz delas na época que tá menos 
aguada. 

As folhas devem ser colhidas 
quando estão bem adultas e, 
preferencialmente de manhã cedo 
antes das 10h. Na hora da chuva e 
do sol forte a planta se protege das 
condições climáticas e escondem 
seu princípio ativo”.
(Rosalina Nogueira da Silva, 2016)
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Para finalizar este capítulo vamos deixar algumas 
recomendações  muito importantes. 

Preste atenção!

Use apenas plantas medicinais de seu conhecimento e ou recomendadas 
por alguém que entenda sobre seus princípios ativos.

Antes de utilizar uma planta medicinal, verifique se não está mofada, 
murcha, velha ou se apresenta insetos.

Procure saber qual parte da planta é a mais indicada para fazer o remédio de 
acordo com o que você deseja (raiz, caule, folhas, flores, frutos, sementes).

Toda planta medicinal tem o nome popular (apelido) e o nome científico 
(nome verdadeiro). Ex: Babosa (apelido), Aloe Vera (nome verdadeiro). 
Cuidado! Plantas parecidas ou com nomes semelhantes podem ter 
diferentes benefícios e formas de uso.

Não utilize plantas que estejam próximas da beira de lagoas, rios poluídos, 
esgotos, plantações que receberam agrotóxicos e margens de estrada, pois 
podem estar contaminadas.

O tempo de uso da planta medicinal varia de acordo com o que está sendo 
tratado e da reação do organismo ao tratamento.

Procure saber qual é a melhor forma de utilizar a planta medicinal de acordo 
com o benefício que deseja obter (chá, pomada, infusão, compressa, etc).

Devem ter especial atenção ao uso de chás: crianças, gestantes, puérperas, 
diabéticos e hipertensos.

Plantas recém-colhidas trazem maior benefício pela concentração do 
princípio ativo, logo que se desprendem da terra.

Evite o uso da mesma planta por mais de 30 dias  e evite a mistura de várias 
plantas em uma mesma preparação. Busque sempre orientação.

18 FOSSÁ, Andreia da Silva; BEN, Fernanda; FRIGO, Daiane (Org). Pitanga Rosa: agroecologia, saúde e 
qualidade de vida. Pinhalzinho: Arcoires Produções, 2020.
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Minhas ancestrais me ensinaram que para cultivar plantas é importante 
iniciar uma horta ou quintal, podendo produzir no mesmo espaço plantas 
medicinais e alimentícias. É recomendado selecionar as espécies, identificar 
corretamente, estudar seu uso, seja no tratamento e alívio de dores, seja na 
alimentação, dando sabor aos alimentos que vão à mesa. Neste Capítulo vamos 
trazer algumas dicas sobre o cultivo e cuidados no uso das plantas.

Para garantir um bom cultivo é necessário observar19: 

O local onde será implementada a horta, com acesso à água e luz solar;

O solo deve ser fértil para que as plantas tenham facilidade para se desenvolver 
garantindo alto índice de princípio ativo;

Devem ser observados os processos agroecológicos de uso do solo, 
considerando sempre que possível realizar análise química do solo corrigindo 
e ainda adicionando matéria orgânica, humus, pois o mesmo fornecerá 
nutrientes e ajudarão a manter a umidade do solo;

A área deve ficar distante de fontes poluidoras e culturas que usam 
agrotóxicos.

Devem ser observados os diferentes métodos de propagação das plantas 
seja ela sexuada (sementes, transplante, semeadura direta), ou assexuada 
(estaquias, bulbos, rizomas/divisão de touceiras);

Importante observar as fases da lua para realizar atividades com as plantas, 
seja, semear, coletar ou podar;

Quando se cultivam plantas medicinais, fatores climáticos como a 
temperatura, a luz, a umidade e a altitude influenciam no desenvolvimento, 
podendo alterar o princípio ativo, aumentando ou diminuindo a quantidade 
presente na planta.

19 FOSSÁ; BEN; FRIGO. Op Cit.

C a p í t u l o  2
Como cultivar e os cuidados no uso 
das plantas medicinais
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“Cuidar das flores, dos rios e dos 
campos significa olhar as origens. 
Todos já sabem os horrores 
dos diversos tipos de poluição: 
ambiental, alimentar, sonora... 
Quem sabe estejamos chegando 
ao fim de um ciclo e, ao recomeçá-
lo, perceberemos a importância da 
vida simples e saudável. A atenção 
dada as ervas, tão humildes e 
pequeninas, talvez seja o início de 
um mundo novo que está chegando, 
cheio de amor e de calor humano”. 
(Andréia da Silva Fossá, 2016)

Ampliando a horta ou o quintal!

Agora, que tal descrever o nome de algumas plantas medicinais e 
alimentícias que possam ser cultivadas na sua horta ou no seu quintal. 
Converse com algum familiar, amigo ou vizinho que possa lhe ajudar 
nessa tarefa. Faça aqui suas anotações.
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20 FOSSÁ; BEN; FRIGO. Op Cit.
21SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO RIO DE JANEIRO (SMSDC). Manual 
de Cultivo de Plantas Medicinais. Subgerência do Programa de Plantas Medicinais e Fitoterapia. 
Gerencia do Programa de Práticas Integrativas e Complementares. Rio de Janeiro: SMSDC, 2011. 

Passos20 importantes para cuidar das 
plantas do quintal!

Adubação
A adubação recomendada é a orgânica, onde todo 
o produto é proveniente de resíduos de origem 
animal ou vegetal contendo um elevado teor de 
componentes orgânicos. Conforme Manual de 
Cultivo de Plantas Medicinais21, os principais são: 
restos de cultura, esterco de animais, húmus de 
minhoca, composto orgânico ou compostagem, 
adubação verde.

Produção de mudas (propagação)
Como vimos as plantas medicinais podem 
se propagar de forma sexuada (sementes, 
transplante, semeadura direta), ou assexuada 
(estaquias, bulbos, rizomas/divisão de touceiras).

Ao plantar ou transplantar as mudas é necessário 
oferecer condições para facilitar sua ambientação 
no espaço novo. Uma boa dica é preparar canteiros, 
como pequenos “berços”, para que as mudas 
possam ser plantadas. Ao abrir o berço misture 
adubos orgânicos curtidos, em seguida, garanta 
que a planta fique bem centralizada e que seja 
molhada. Algumas plantas podem ser replantadas 
em vasos, o que também exige cuidados como: 
recipiente furado no fundo para que o excesso 
de água possa ser removido, uma terra rica em 
material orgânico e acesso à luz solar.

Podas
Para algumas plantas são recomendadas podas 
anuais, especialmente em plantas perenes 
(aquelas que duram mais de 5 anos). Recomenda-
se uma poda de limpeza, uma vez por ano, para que 
a planta possa produzir novas brotações. Também 
recomenda-se observar as fases da lua.
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Ampliando conhecimentos!

Você já tinha ouvido falar sobre a realização da “poda” de plantas, 
seguindo as fases da lua? Que tal pesquisar ou conversar com seus 
familiares, amigos e vizinhos para saber como isso funciona!? Faça aqui 
suas anotações.

Consorciação de plantas 
Nas hortas ou em grandes áreas de plantio é muito importante que 
se faça o plantio de várias espécies, pois desta forma, se propicia um 
ambiente mais equilibrado, livre de pragas e doenças. Para tanto, faz-
se necessário planejar as plantas que podem ser consorciadas neste 
mesmo espaço, levando em conta o sombreamento, profundidade de 
sistema radicular e espaço físico.

Rotação de cultura
A rotação de cultura acontece da seguinte forma, sempre após o 
ciclo de uma cultura, é indicado plantar outra espécie na mesma área. 
Muitas vezes é indicado deixar o solo descansar ou cultivar espécies de 
leguminosas, pois são benéficas na adubação verde, e no final do ciclo 
são incorporadas ao solo.

Coleta e colheita 
A coleta consiste na retirada de partes de uma planta podendo ser: 
folhas, cascas, raízes, flor, fruto ou sementes. Importante realizar a 
coleta de forma sustentável, gerenciando os recursos naturais, para 
que se possa coletar novamente, e para que outras pessoas possam 
usufruir. 

Devem ser coletadas plantas bem desenvolvidas e sadias, em hortas 
ou terrenos livres de produtos químicos como adubos, herbicidas e 
inseticidas, distantes de lugares empoeirados, beira de estradas ou 
águas poluídas. A colheita deve ser realizada com tempo seco para 
melhor conservação do princípio ativo. Os primeiros horários da manhã, 
são os mais favoráveis, especialmente após a evaporação do orvalho.
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Secagem 
A secagem de plantas medicinais pode ser conduzida por métodos naturais ou 
artificiais. No método natural, todo o material colhido deve ser espalhado em camadas 
finas que permitam a circulação do ar entre as partes vegetais, tornando a secagem 
mais uniforme. No método artificial, são utilizados fornos ou estufas com controle de 
temperatura e ventilação. Nestes casos, nunca utilize temperatura superior a 45ºC, 
pois o calor excessivo pode comprometer o princípio ativo das plantas. 

Embalagem e Armazenamento 
Em todos os procedimentos envolvendo as plantas é necessário sempre registrar, 
identificar e colocar data. O período de armazenamento deve ser o menor possível, 
evitando perda de princípio ativo, sempre armazenando em local escuro, seco e 
limpo. Uma boa dica é acondicionar em potes de vidro ou sacos de algodão. Deve-se 
evitar material a base de plástico. O período de conservação do princípio ativo das 
plantas secas, em geral é de 6 meses. Raízes, cascas e sementes têm durabilidade 
maior, em torno de 1 ano.
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Vamos praticar!

Agora que você já conheceu o processo de secagem das plantas, que tal 
fazer essa experiência na prática. Escolha uma planta da sua horta 
ou quintal, e experimente fazer o processo de secagem utilizando o 
método natural. Conte aqui a sua experiência.

“O maior segredo é respeitar a natureza e 
valorizar ela [...] As plantas vão nascendo 
e se desenvolvendo, onde elas se adaptam 
melhor [...] Elas têm o seu ciclo. Tem épocas 
que ela tem mais folhas, tem época dos 
frutos, das cascas”.
(Rosalina Nogueira da Silva, 2016)



Neste Capítulo vamos apresentar dicas para 
o preparo de um bom chá, além de formas para 
aproveitarmos os benefícios das plantas medicinais 
para a saúde e alimentação.

C a p í t u l o  3
Dicas de uso das plantas medicinais e alimentícias

Antes de trabalhar com as plantas 
medicinais é importante dar atenção à 
alguns cuidados higiênicos essenciais 
para preservar a saúde e o bem-estar:

Lavar as mãos com água e sabão antes da 
preparação;

Lavar a planta a ser utilizada em água limpa e 
corrente;

Prender os cabelos ou cobri-los com um lenço 
ou uma touca;

Evitar falar próximo da preparação ou então 
fazer uso de máscara;

Observar se as unhas estão higienizadas ou 
então utilizar luvas;

Limpar o espaço onde será feito o preparo;

Utilizar água filtrada ou fervida;

Utilizar utensílios limpos, dando preferência 
à vasilha de ágata, barro, inox ou vidro (evite 
alumínio).
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Um bom chá para satisfazer e curar!
Dicas de proporções e preparo

A eficácia de um chá, preparado a partir de um composto vegetal, depende do 
seu uso de forma sensata e equilibrada, considerando os princípios ativos e a 
proporção na hora do preparo. Atenção às nossas dicas!

Sementes: 5 gramas Raízes: 8 gramas Flores: 10 gramas

Folhas: 20 gramas Cascas: 12 gramas Madeira: 15 gramas

Para UM LITRO DE ÁGUA, a quantia adequada de planta a ser utilizada é:

“Erva Verde” “Erva Seca”

20 gramas por litro de água 10 gramas por litro de água

Para FOLHAS, CASCAS MOLES, FRUTAS E FLORES, utiliza-se:

Modo de preparo: Colocar as folhas em camadas e despejar água fervente em cima. 
Abafar durante 10 minutos. Retiras as folhas, coar e beber.

Para CASCAS DURAS, RAÍZES E SEMENTES utiliza-se como modo de 
preparo: colocar de preferência em panela de barro ou de esmalte e 

levar ao fogo, quando começar a ferver, marque 5 minutos e desligue. 
Retire as cascas ou a madeira, deixe amornar e beba.
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Como tomar o chá?
De preferência pela manhã, em jejum, e ao deitar. 
Também pode ser de gole em gole com intervalos de 2 
horas. Comece com pequenas doses e vá aumentando, 
estabilizando por alguns dias, e decrescendo à medida 
que começar a sentir os sintomas de melhora.

Para pensar!

Você costuma beber algum chá na sua rotina? Esse chá é consumido para 
degustação ou com alguma finalidade específica? Por exemplo, eu gosto 
de beber chá de hortelã para degustar o sabor. Já o chá de camomila, eu 
gosto de beber para ajudar a relaxar e dormir melhor. Utilize as linhas 
abaixo para descrever que chá você costuma consumir e com que finalidade.

IMPORTANTE! 

- Os chás devem ser mantidos em locais secos. Após retirar a planta da natureza ou 
abrir o frasco do extrato seco, utilize a erva o mais breve possível.

- Ao ferver o chá por mais de 5 minutos, ele começará a perder as suas propriedades 
benéficas.

- Na hora de preparar seu chá, use preferencialmente bule de louça, ou esmaltado 
para aquecer a água. Jamais aqueça em forno micro-ondas, pois anula os efeitos da 
Fito energia.  

- Evite adoçar com açúcar refinado, o ideal é tomar sem adição de açúcar. Se assim 
não o puder, use do tipo mascavo, stévia ou mel de abelha. 

- Tome o chá logo após o preparo, pois em menos de duas horas ele perde suas 
propriedades energéticas.
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Os benefícios das plantas para o cuidado da saúde e na alimentação, 
podem ser obtidos de diversas formas. Conheça algumas delas:

Infusão
Esta forma é indicada 
para o preparo do chá 

de folhas.

Banho
Faça um chá como quiser, 

por infusão, a frio ou 
normal. Tome seu banho 
de higiene. Depois passe 
o líquido do chá sobre o 

corpo. 
Compressa

É feita com chá 
(qualquer tipo de 

infusão). Umedeça um 
pano com chá e aplique 
no local que se deseja 

tratar.

Vaporização
Aqueça a água com a 

planta até a fervura em 
um recipiente tampado. 

Depois de desligar o fogo, 
destampe o recipiente e 

deixe o vapor se espalhar.
Inalação

As ervas são 
preparadas como um 

chá e tampadas em 
um recipiente para 

manter o calor. Depois 
de alguns minutos, 

destampe o recipiente 
e faça inalação por, no 

mínimo, 3 minutos. 

Sprays
Faça um chá da planta por 
infusão, solar ou a frio. Em 

seguida, coloque em um 
borrifador e aplique sob o 
corpo ou nos ambientes.

Sachê
A mesma quantidade 
das plantas que você 

utilizaria para fazer um 
chá, deve ser colocada 

em um pequeno 
saquinho de tecido.

Sucos
Feito pela mistura de 
um ou mais vegetais, 

triturados ou espremidos, 
com água e adoçante 
(açúcar, mel, stévia). 
Também podem ser 

empregadas frutas, pelo 
seu sabor e aroma.

Saladas
Trata-se da preparação 

tradicional de 
qualquer tipo de 

salada de vegetais, 
preferencialmente in 

natura.

Temperos
Produzidos a partir de 

ervas como coentro, 
manjerona, manjericão, 

alecrim, entre outras, 
são elementos que 
conferem sabor e 
contribuem para 
o bem-estar na 

alimentação.

Sopas ou caldos 
alimentares

Um ou mais vegetais 
cozidos em água e 

temperados a gosto 
são naturalmente 

alimentos saudáveis 
e vitalizantes. Nesse 

caso, se utilizam 
legumes e verduras. 

Para saber mais sobre o uso das plantas para o cuidado da saúde e na alimentação, conheça 
a Cartilha “Pitanga Rosa: agroecologia, saúde e qualidade de vida”, organizada pelas autoras 

Andreia da Silva Fossá, Fernanda Ben e Daiane Frigo (2020).
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IMPORTANTE!
Em todos os casos, antes de utilizar o vegetal, consulte sobre possíveis efeitos 
colaterais e informações toxicológicas. Se optar por ingestão de chás por infusão, 
mulheres grávidas ou lactantes devem redobrar a atenção e solicitar orientação. Em 
caso de dúvidas, utilize as aplicações externas como banhos, sachês, spray ou infusão 
a frio.

Agora, vou compartilhar com vocês 
algumas dicas para as medidas22 a serem 
utilizadas em preparos caseiros.

22 PESSOA, Cinara Vidal. Plantas medicinais no cuidado à saúde da criança. Quixadá (CE): Unicatólica, 2017.

Atividade!

Você já conhecia essas medidas? Na sua casa, escola ou comunidade as 
colheres, xícaras e copos possuem estas medidas? Que tal conferir e 
fazer suas anotações.

15 mL

10 mL

5 mL

2 mL

150 mL
50 mL

150 mL

1 colher de sopa

1 colher de sobremesa

1 colher de chá

1 colher de café

1 xícara de chá
(grande)

1 xícara de café
(pequena)

copo de vidro comum
(tipo americano)
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23 GIMENES, Bruno. Fito energética: a energia das plantas no equilíbrio da alma. Nova Petrópolis: Luz 
da Serra Editora, 2016.
24GIMENES, Op Cit. 

O poder de cura pelas 
plantas
Agora, vamos conhecer algumas indicações de 
plantas, seus benefícios e o poder medicinal 
para cura e cuidado com a saúde. Mas antes de 
tratar sobre isso, vamos falar sobre dois termos 
muito importantes que estão relacionados 
à nossa saúde e aos benefícios que podemos 
obter a partir das plantas medicinais.

Os seres vivos, para além da questão 
biofisiológica, que diz respeito ao corpo em 
seus aspectos físicos, é revestido por um 
campo de energia vibracional23. Da mesma 
forma, as plantas, que também são seres vivos, 
além de cuidar, proteger e curar o nosso corpo 
físico, atuam sobre o nosso campo de energia 
vibracional.

Geralmente, ao tratar sobre a ação curativa 
das plantas, relacionamos essas propriedades 
ao efeito das composições químicas, que 
atuam sobre nosso organismo. Essa antiga 
medicina é conhecida como Fitoterapia, como 
vimos no Capítulo 1.

Contudo, os seres vivos, como é o caso das 
plantas, por possuírem o que chamamos de 
vibração energética, tem um poder oculto, 
relacionado a energia sutil contida nelas, a isso 
chamamos Fito energética ou Fito energia24.

A partir dessas informações, as plantas que 
iremos detalhar a seguir, serão apresentadas 
considerando seus benefícios e propriedades 
tanto na função fitoterápica, quanto fito 
energética.
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ALECRIM

Função fitoterápica: É uma planta antioxidante, antisséptica, depurativa do sangue, 
tônica cardíaca e antirreumática. Combate o envelhecimento cutâneo e icterícia. 
Provoca suor. É indicada para histeria, nervosismo, tosses, bronquite, asma, 
dismenorreia, dispepsia, escrofulose, febres tifoides, hepatite, gases intestinais.

Função fito energética: Libera traumas, medos e outras aspectos negativos. Gera 
vontade de mudar e conhecer o novo, incentiva a pessoa a ter bom humor e sabedoria 
para viver com alegria e amor. 

Importante: Em doses elevadas pode causar gastrite e nefrite. Contraindicada em 
caso de diabetes, hipertensão arterial e na gestação.

AÇAFRÃO

Função fitoterápica: É uma planta antiespasmódica, calmante, diurética. Restaura 
o fluxo menstrual. Facilita a circulação e a digestão. Indicada para os problemas de 
fígado, bílis, icterícia, estômago e gases. Normaliza as funções renais e o colesterol. 
Apresenta bons resultados nos casos de asma, coqueluche, histeria. Indicada nas 
doenças das vias urinárias.

Função fito energética: Elimina a necessidade de mentir, traz bons costumes, auxilia 
na agilidade para decidir e ter senso de direção, gera boas práticas e costumes 
positivos na vida.

Importante: O uso dessa planta não é recomendado para gestantes.

CAMOMILA

Função fitoterápica: É uma planta estimulante da vesícula biliar. Combate insônia, 
histeria, cólicas estomacais, intestinais, biliares e constipação intestinal. Fortalece 
e acalma o sistema nervoso. É benéfica para esgotamento geral. Útil para caibras ou 
dores abdominais, gases, diarreia, distúrbios da menstruação, uterinos ou ovarianos. 
Indicada para alergias, febres, dores de dente ou de feridas. Provoca sudorese e 
acalma dores. Cura urticárias úmidas ou pruriginosas. Usada em nevralgias e dores 
nas juntas, também cansaço nas pernas. Pode-se inalar o chá em casos de resfriados 
ou catarro das vias respiratórias. Elimina líquidos retidos no organismo.

Função fito energética: Elimina a raiva, ódio, as mágoas, o medo e a falta de fé. Gera 
esperança, otimismo e acalma.
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CAPIM-CIDREIRA

Função fitoterápica: Possui ação antibacteriana, analgésica e anti-inflamatória. 
Planta diurética, ajuda a melhorar a digestão e tratar alterações do estômago. Auxilia 
no combate a insônia, tem propriedade calmantes. Auxilia na produção de leite para 
gestantes. Tem propriedades antissépticas capazes de eliminar as bactérias ruins do 
intestino, ao mesmo tempo em que ajuda as bactérias boas. Auxilia a aliviar a gripe, 
diminuindo a tosse, a asma e o excesso de secreção, quando utilizada na aromaterapia.

Função fito energética: Traz um sono vitalizador e energizante, gera harmonia e 
elimina a ansiedade, pesadelos, insônia e desordens do sono.

CARQUEJA

Função fitoterápica: É uma planta indicada para anemia, gastrite, febre, artrite e 
reumatismo, diabetes, inflamação dos rins, hepatite e cálculos biliares. Combate 
dores estomacais, má digestão, vermes intestinais, inflamações urinárias, doenças 
da próstata. Auxilia na desintoxicação do organismo. Cura diarreia e males do 
baço, bexiga, rins e inflamações da garganta. É benéfica para circulação do sangue, 
hidropisia, angina e gota.

Função fito energética: Traz tolerância, limpa o sentimento de solidão, atua contra 
sentimento de possessividade e egocentrismo.

FUNCHO

Função fitoterápica: É uma planta diurética e benéfica às vias urinárias. Combate 
cólicas e espasmos, má digestão, vômitos e diarreias. Estimula o apetite, elimina 
gases, restaura o fluxo menstrual e é expectorante. Elimina mau hálito, toxinas e 
melhora a pele. Auxilia na produção de leite materno.

Função fito energética: Desenvolve o desejo de buscar e aperfeiçoar seus talentos 
e virtudes, trazer força para materializar sonhos, expressar seus projetos e 
sentimentos, através da fala. Gera transformação interna.

Importante: Contraindicado em casos de úlcera gástrica.

HORTELÃ MENTA

Função fitoterápica: É uma planta digestiva, tônica, estimulante, antiespasmódica, 
carminativa, expectorante e biliar. Combate distúrbios digestivos, cólicas, náuseas, 
vômitos, insônia, amarelão, palpitações, tremedeiras, tonturas, cãibras, icterícia, 
verminose. Fortalece e acalma o sistema nervoso. Indicada para dismenorreia, cólica 
uterinas, prostatite. Eficaz contra o catarro das mucosas. Auxilia na produção de 
leite materno. Indicada para dores de dentes, dores de cabeça, tosses, fadiga geral e 
picada de insetos.
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Função fito energética: Abre caminhos na vida. Ajuda a entender e trabalhar as 
dificuldades de relacionamentos. Ajuda a mudar o pensamento e gerar vitalidade 
energética. 

MANJERONA

Função fitoterápica: A planta possui ação antiespasmódica, expectorante, 
cicatrizante, digestiva, antimicrobiana, anti-inflamatória e antioxidante. Possui 
efeito calmante, combate a prisão de ventre, ajuda na regulação do ciclo menstrual, 
auxilia na digestão e fortalece a imunidade.

Função fito energética: Traz a sensibilidade de perceber os outros à sua volta, ajuda 
a tornar-se solidário ao sofrimento do próximo, cria espírito de equipe, incentiva o 
trabalho em grupo, ajuda a respeitar a opinião dos outros e viver em paz.

MANJERICÃO 

Função fitoterápica: Possui propriedades antibacterianas, antioxidantes, 
antiespasmódicas e digestivas. Reforça o sistema imunológico, reduz o estresse, 
ameniza sintomas de resfriados, melhora o sistema digestivo. Pode auxiliar no 
tratamento de artrites. Serve como repelente natural de insetos devido ao seu forte 
odor, que afasta moscas e mosquitos.

Função fito energética: Abre a consciência para enxergar o que está errado, estimula 
a busca da verdade a qualquer preço, abençoa as escolhas e decisões, irradia energia 
mental.

SÁLVIA

Função fitoterápica: É uma planta digestiva, estimulante, anti-inflamatória, 
analgésica, depurativa do sangue e tônica geral. Fortalece os nervos e o organismo 
todo. Acalma tremores das mãos. Combate depressão, fraqueza, diabetes, colesterol, 
males da menopausa, menstruação dolorosa, tosse, catarros, mau-hálito e excesso de 
suor noturno. Protege contra infartos e fortalece em paralisias. É usada em cãibras, 
dores de coluna, doenças das glândulas e tremores das juntas. Recupera o fígado, 
elimina gases abdominais. Elimina catarros estomacais e pulmonares em todas as 
afecções dentárias e bucais. 

Função fito energética: Ajuda a explicar as coisas de forma correta, usar linguajar 
criativo e dinâmico, ser criativo e rápido nas palavras, estimula o dom da palavra.

Importante: Contraindicado em caso de gravidez, no aleitamento materno, em 
portadores de epilepsia e em pessoas que usam medicação para o coração.
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Alimentação saudável 
com as plantas
E agora, que tal conhecer receitas 
saborosas e de fácil preparo que podem 
contribuir com a sua alimentação de 
forma equilibrada e saudável, hein?!

Arroz colorido
2 cenouras cortadas em cubinhos
3 colheres de sopa de milho verde
3 colheres de sopa de ervilha
3 colheres de brócolis picado
Polpa de 3 tomates cortados em cubo
1 copo de arroz
Modo de preparo: cozinhe no vapor a 
cenoura, o milho, o tomate e o brócolis. 
Quando o arroz estiver quase pronto, 
misture tudo. Se preferir jogue queijo 
ralado fresco sobre o preparo.

Suco verde
6 folhas médias de couve
1 xícara de chá de suco de limão
1 litro de água
Cubos de gelo
Modo de preparo: bata os ingredientes 
no liquidificador e está pronto para 
servir. Adoce a gosto.

Lasanha de legumes
Berinjela cortada no comprimento
Abobrinha com casca cortada no 
comprimento
Tomates em rodelas
Cebola em rodelas
Queijo parmesão ralado
Uvas passas
Modo de preparo: em uma travessa de 
vidro monte em camadas todos os 
ingredientes. Entre um e outro colocar 
queijo parmesão ralado. Na camada 
superior, jogas uvas passas e cobrir com 
queijo e regar com azeite e orégano. 
Levar ao forno.

Panqueca nutritiva
½ xícara com folhas verdes (espinafre, 
ora-pro-nóbis, salsa)
1 xícara de leite
1 xícara de farinha de trigo
2 ovos
Sal a gosto
Modo de preparo: bata todos os 
ingredientes no liquidificador. Depois, 
em uma frigideira quente e untada 
com óleo, despeje a massa e faça as 
panquecas. Monte com o recheio de sua 
preferência.

Brigadeiro de mandioca
2 xícaras de mandioca
2 colheres de margarina
12 colheres de açúcar
1 xícara de leite em pó
3 colheres de chocolate em pó
Chocolate granulado
Modo de preparo: colocar a mandioca 
cozida e amassada em uma panela, 
acrescentar a margarina, o açúcar, 
o leite em pó e o chocolate em pó. 
Cozinhar até desprender da panela. 
Deixar esfriar. Untar as mãos com 
margarina, moldar os docinhos e passar 
no chocolate granulado.
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“Um alimento preparado em um ambiente especial, positivo, cuidadosamente 
harmonizado, vai produzir efeito benéfico a quem ingerir. Por isso, o uso adequado 
das plantas na alimentação pode melhorar muito a qualidade da energia presente e, 
consequentemente, influenciar positivamente [...] as pessoas que consomem”25. 

25 SALVINI, Carmen Tereza; SALVINI, Leila. Cores, aromas e sabores das plantas medicinais do oeste 
catarinense. Pinhalzinho: Schaeffer impressos, 2019.

Super chefe em ação!

Que tal compartilhar nesse espaço alguma receita culinária que 
faça parte do seu dia a dia!?
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Atividades complementares

Prepare-se!
O caça-palavras vai testar suas habilidades. 

Encontre as palavras escondidas no quadro abaixo.

Desafio do Labirinto! 
Nossa amiga Pitanguinha precisa chegar até o quintal. Vamos ajudá-la?
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Cheiro de pitanga no quintal

Cheiro de infância…

Tempo de inocência e de aventuras…

Tempo do pique-esconde,

Bambolê, roda e ciranda.

...Doce saudade…

Os vagalumes ao luar,

Dançando na escuridão...

As mulheres e os homens reunidos...

Na roda de mate a tagarelar.

Cheiro dos tempos de minha infância.

...Aroma de saudade...

Do tempo que ficou pra trás,

Mas que guardarei vivo na memória,

Por muito tempo aliás.

AUDIOLIVRO:

Link de acesso: 
https://bit.ly/3dDeDoH 


