Livre
eto para eeducado
ores de jo
ovens
Ferrame
entas de trreinamento e meto
odologias
Este é um guia paraa professors e educadorees sobre maateriais de treinamento e a forma co
orreta de
uso e divvulgação.
Três matteriais de treinamento e aprendizaggem estão propostos:
p
um
m livro de eestudos (Stud
dy Book),
um manual prático (handbook) e um atlas dee plantas (He
erb Atlas).
‐

Livro de estudos (Study book): Livro
L
de contteúdos sobre
e a coleta, o cultivo e elaaboração de produtos
baseado
os em planttas medicina
ais e aromááticas, básicco para estu
udantes jovvens. Este liivro será
entreguee ao aluno no início do curso para es tudar, consu
ultar, esclarecer dúvidas, tomar notas, etc.

‐

Manual prático (Praactical handbook): este é uma série
e de apresen
ntações de PPowerPoint, as quais
podem sser utilizadass tanto por professores quanto por alunos, e incluem conceeitos e recurrsos, mas
também
m atividades de aprendizzagem prátiica e exercíccios. Estas apresentaçõe
a
es serão usadas por
professo
ores e educadores para seguir
s
uma l inha de ensiino, mas parrando semprre que uma atividade
de apren
ndizagem forr proposta, tendo o alunoo, assim, tem
mpo necessário para reallizá‐la.

‐

Herb Atllas: contém algumas dass plantas maiis comuns e interessante
es da Costa RRica, Jamaica
a e Brasil,
a serem
m colhidas por coleta silvestre ou ccultivo. Inclu
ui fotos, desscrições, dicaas e truque
es para o
cultivo, domesticaçãão, processamento e utiilizações me
edicinais. Este documentto será entregue aos
alunos n
no momento inicial do cu
urso.

ue serão reallizados em cada
c
país,
Esses maateriais servirão de apoio para os Cuursos de Treiinamento qu
com o ob
bjetivo de treinar jovens para possív eis opções profissionais
p
na área de pplantas úteis..
Junto a esses mateeriais, uma autoavaliaçãão, question
nário, e uma
a lista de pperguntas fre
equentes
também
m estão dispo
oníveis.

n Ginkel – http://www.fittomon.com
Autorshiip: Astrid van
Review a
and editing: Eva Moré, Fo
orest Researrch Centre off Catalonia – www.ctfc.caat
Translattion to Braziliian Portugueese: Kátia Caaldas
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Materials
Livro d
de estudoss Cartilha para
p
alunos, contendo in
nformações detalhadas
d
soobre Coleta Silvestre,
para jovvens. Texto
Cultivo e Processameento.
Os conteúdos são os seguintes:
PARTE I. INTRODUÇÇÃO E COLEETA SILVESTRE DE PLAN
NTAS MEDIC
CINAIS E
AROMÁT
TICAS
1. Introdu
ução a planttas medicinais e aromáticcas. Principaais usos tradiicionais e
industriais. Principaiss espécies produzidas e comercializaddas.
2. Ativida
ade de coletaa silvestre
PARTE II. CULTIVO DEE PLANTAS MEDICINAIS
M
E AROMÁTIICAS
3. Produçção de plantaas medicinais e aromáticcas
4. Plantass medicinais e aromáticaas: fases do cultivo
c
5. Boas práticas agríccolas
PARTE III.
I
PROCESSSAMENTO E VENDA DE PLANTTAS MEDIC
CINAIS E
AROMÁT
TICAS
6. Transfo
ormação de plantas med
dicinais e aro
omáticas: coonservação, secagem,
s
destilação, extração
7. Fabrica
ação de proddutos à base de ervas. Bo
oas práticas dde fabricação.
8. Mercado e comerccialização. Le
egislação, normas e certifficações.
FONTES DE
D INFORMA
AÇÃO
Manual prático.
oint
PowerPo

Este man
nual inclui annotações da aula e exerccícios para apprender tudo
o sobre a
produção
o de plantas medicinais.
Tópicos relacionadoss ao Cultivo
o, Coleta, Prrocessamentto e Mercad
do serão
estudado
os.
Especifica
amente:
1. Cultivo
o
1.1. Se
eleção do loccal e preparaação
1.2. Coleta e mult iplicação da planta para o cultivo
1.3. In
nstalação da lavoura no campo
c
(desig
gn)
1.4. Manutenção
M
do cultivo
2. Coleta
2.1. Coleta silvestrre
2.2. Colheita agríccola
3. Processamento
3.1. Trransformaçãão primária
3.1.1.
3
Refrigeeração
3.1.2.
3
Congel amento
3.1.3.
3
Secageem
3.1.4.
3
Destila ção
3.1.5.
3
Extraçãão
3.1.6.
3
Embalaagem, rotulação, armazenamento e ddocumentaçã
ão
3.2. Fa
abricação aliimentícia
3.2.2.
3
Fabricaação de prod
dutos medicin
nais
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3.2.3.
3
Fabricaação de cosm
méticos
3.2.4.
3
Fabricaação de extraatos agrícolas
3.2.5.
3
Fabricaação de odorrizadores de ar
3.2.6.
3
Contro le de qualidaade
3.2.7.
3
Mercaddo
Herb Atllas

É um ma
anual com ffichas inform
mativas das plantas meddicinais e arromáticas
mais inte
eressantes e comuns da Costa
C
Rica, Ja
amaica e Braasil.
has informattivas contêm
m descrições específicas, dicas e truq
ques para
Essas fich
o cultivo e processam
mento, e info
ormações de
e suas proprriedades med
dicinais e
principaiss usos.
Especifica
amente, cad a ficha tem a seguinte esstrutura:
• Nome científico
hol, português)
• Nome popular (innglês, espanh
• Descrição botânicca
• Habittat
• Cultivvo
• Colhe
eita
• Transsformação
• Principais usos
• Propriedades meedicinais
As espéciies descritas são as seguiintes:
1. Aloe vera
2. Bacccbaris trimeraa
3. Costu
us spicatus
4. Cymb
bopogon citrratus
5. Hibisscus sabdarifffa
6. Justicia pectoraliis
7. Lippiia alba
8. Maytenus aquifoolium / Mayttenus ilicifolia
a
9. Matrricaria recutiita (Chamom
milla recutita))
10. Mom
mordica charrantia
11. Moriinda citrifoliaa
12. Ocim
mum basilicum
m
13. Petivveria alliaceaa
14. Psidiium guajava
15. Zingiiber officinalle
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Recomenda‐se umaa avaliação inicial dos jjovens e accompamnham
mento. Tam
mbém uma avaliação
a
completa final, relacionada ao
a conteúd o do curso, documen
ntação, maateriais, treinadores,
metodollogia, conteúdo teórico
o e prático, conhecimen
nto da equipe de educcadores, inccentivo à
participaação e troca de experiências, assimilaação de contteúdo e visão
o de possibil idades profissionais.
Aconselh
ha‐se educar com visão de empreeendedor; dessenvolver o potencial crriativo e inovador de
jovens; dividir meto
odologias, experiências
e
e ferramen
ntas para construir connhecimento comum;
sustentaar o diálogo e troca entre os particippantes, trabaalhando em grupos paraa desenvolve
er valores
nas interrrelações; seer crítico, cab
beça aberta e com idéiass inovadorass; emponderrar suas habiilidades e
fomentaar a troca e interconexã
ão entre oss participanttes; desenvo
olver aprenddizado intera
ativo em
oficinas e conscienttizá‐los de suas
s
própriaas habilidades e estimu
ular seu esppírito de iniiciativa e
criatividaade.

Pro
opostas de atividad
des didáticas
ementes silveestres maduras e, com elas, faça umaa bandeja de
e mudas.
1. Realize uma coleta de se
o à obtençãoo da planta fresca.
f
2. Esquematizee uma produção de planttas aromáticas, do cultivo
e de uma esppécie, faça a secagem e desenvolva
d
uum produto.
3. Planeje a colleta silvestre
Complete uma "Ficha de
d dados dee matéria‐prrima” a parttir dos parâm
metros conssiderados
4. C
ffundamentais
c
um
m questionár io de um forrnecedor de matéria‐prim
ma.
5. Prepare ou complete
p
uma inffusão de plan
ntas medicin
nais contendoo o texto req
querido.
6. Esquematizee um rótulo para
7. Performe uma auditoria seguindoo um questtionário de aprovação de um forrnecedor.
bre:
Pergunte sob
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Organizaação.
Funcionáários.
Instalaçõ
ões.
Equipam
mento.
Documeentação.
Sistema de trabalho..
Fluxo dee material.
Controlee de qualidad
de.
Produção.
Armazen
namento.
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Au
utoavaliaçção
Teste
Identifiq
que a respostta correta de
e cada questãão. Lembre‐sse de que só
ó existe uma resposta corrreta.

olar a coleta silvestre de algumas esp
pécies.
1. É prefferível contro
aa. Verdadeiro.
b
b. Falso.

2. Pesticcidas, herbicidas e inseticcidas podem ser utilizado
os no cultivo e na estocaggem.
aa. Verdadeiro.
b
b. Falso.

3. Para a qualidade final
f
de uma matéria‐prim
ma, o quimio
otipo é funda
amental.
aa. Verdadeiro.
b
b. Falso
4. Em u
uma lavouraa orgânica, certos ferti lizantes quíímicos, herb
bicidas e insseticidas po
odem ser
utilizado
os.
aa. Verdadeiro.
b
b. Falso
5. Refriggeração preseerva as propriedades orgganolépticas e textura.
aa. Verdadeiro.
b
b. Falso

6. É apropriado transportar um
ma droga veg etal embalad
da em um ca
aminhão sem
m cobertura.
aa. Verdadeiro.
b
b. Falso

onservação da matéria‐prrima só depeende da emb
balagem.
7. A co
aa. Verdadeiro.
b
b. Falso
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8. Identifique quando coletar as folhas
aa. A cada primavera
b
b. Na primavvera e outono
cc. Antes da planta
p
floresccer
d
d. Depois da planta florescer

deve coletarr uma parte da
d planta. Quual?
9. Você d
aa. As raízes.
b
b. Folhas e fllores
cc. A parte qu
ue será aprovveitada
d
d. O topo das plantas em
m floração

10. Quan
ndo o recipieente é imporrtante para gguardar a dro
oga vegetal?
aa. É sempre importante
b
b. Não importa
cc. Embalagem
m não tem nada
n
a ver coom conservaçção
d
d. É importante para óleos essenciaiss.

11. Indiq
que a tempeeratura reco
omendada e condições de umidade
e para o estooque de um
ma planta
medicinaal.
aa. Alta temperature e altta umidade.
b
b. Baixa temperatura e baixa
b
umidadde.
cc. Alta tempeeratura e baixa umidadee.
d
d. Baixa temperatura e alta
a umidadee.

12. Relaccione os iten
ns da coluna da esquerdaa com o item
m correspond
dente da coluuna direita:
1. Docum
mentação

a. Secas e triturad
das

2. Embalagem

b. Ficcha de dadoss

3. Cultivo
o

c. Conservação

4. Transfformação primária

d. Baandeja de mu
udas
e. irradiação
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Solução do teste

1. A‐Verdadeiro, aqu
uelas que esttão sendo exxploradas à exaustão e cuja
c populaçção vem decrescendo
em número.
2. A‐ Verdadeiro, deesde que os tempos de eespera para coleta sejam
m respeitadoos e desde que sejam
aplicado
os no armazéém com todas as devidas precauções.
3. A‐ Verdadeiro, um
m quimiotipo
o não officiaal irá conferir um conteú
údo qualitatiivo e quantitativo de
princípio
os ativos quee não corresp
ponderá ao qque é requerrido pela farm
macopéia.
4. B‐Falsso, nenhum produto
p
quím
mico sintéticco pode ser utilizado.
u
5. A‐ Verrdadeiro, o aroma,
a
cor, sabor e textuura são perfe
eitamente preservados.
6. B‐Falsso, deve estaar embalado e o caminhãão deve estarr coberto.
7. B‐Falsso. Todos os processos affetam a quallidade do pro
oduto e portanto a conseervação do produto.
p
8. C. É p
preferível an
ntes da plan
nta florescerr já que, geralmente, é quando o m
melhor contteúdo de
princípio
os ativos é en
ncontrado.
9. C. A parte que será aproveittada é coletaada, nem se
empre flores ou raízes (ssomente às vezes), e
quase nu
unca os topo
os de plantass em floraçãoo (somente às
à vezes).
10. A. A embalagem é sempre im
mportante paara preservar uma matérria‐prima ou um produto
o final.
midade não permite
p
que microorganismos e insetos se desennvolvam.
11. B. Frio e baixa um
12. Solução: 1‐b; 2‐c; 3‐d; 4‐a A ficha técniica é um do
ocumento a ser preparaddo pelo agriicultor. A
embalaggem permite a conservaçção do produuto. A bande
eja de mudass é utilizada ppara iniciar a lavoura.
A secageem e trituraçção de uma droga
d
vegetaal constitui uma transform
mação primáária.
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Pergun
ntas aberttas
o a secagem afeta a qualidade de um
ma droga veggetal?
1. Como
(½ págin
na de extensã
ão)
Critério d
de correção para o educcador:
A secageem afeta as propriedades organolé pticas, pelo resultado de perda de massa caussado pela
secagem
m, pelo conteeúdo de corp
pos estranhoos se animaiis forem permitidos a enntrar no loca
al ou se a
secagem
m ocorrer em
m local sujo,, pelo conteeúdo de ingredients ativvos, contam
minação micrrobiana e
resíduoss de aflatoxin
nas, pela validade e estabbilidade da planta,
p
e pode não ser um
m lote homogêneo.
2. Qual llavoura e fattores de colh
heita afetam
m a qualidade
e de uma ma
atéria‐primaa?
(1‐págin
na de extensã
ão)
Critério d
de correção para o educcador:
O mal uso de pesticcidas (pragass e doenças ) e herbicidaas (ervas daninhas), a qqualidade da água de
irrigação
o, ar (tratam
mentos em ca
ampos vizinhhos) e terren
no (resíduos de pesticidaas e metais pesados)
sem con
ntrole, a esco
olha de espé
écies que nãoo se adaptam
m ao ambien
nte e solo e condições climáticas
c
da área, a escolha de
d uma varie
edade ou qu imiotipo não
o medicinal, não realizarr a monda no
n campo
vai aumeentar os corp
pos estranho
os (outras plaantas), coleta mecânica incorreta
i
quee coleta terrra demais
ou não separa bem
m a parte da
a planta a sser aproveitada, pragas e fitopatoloogia descon
ntroladas,
o, uma exposição do matterial coletado ao sol
esperar demais entre a coleta e a secagem oou destilação
u
no momento
m
ceerto e errar na coleta
por muittas horas, nãão coletar a parte da plaanta que é utilizada
silvestre de espéciess
.
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