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PAR
RTE I. INT
TRODUÇÃO
O E COLETA SILVE
ESTRE DE PLANTASS MEDICIN
NAIS
E AR
ROMÁTICAS
1. IIntroduçã
ão a plan
ntas med
dicinais e aromátticas. Priincipais usos
trad
dicionais e indu
ustriais. Principais espé
écies prroduzidass e
com
mercializadas.
O uso
o de plantas medicinais e aromáticass (PMA) tem
m sua origem muito antigga. Seu uso, coleta
c
e culttivo tem sido
o associadoss à necessidaade humanaa relativa à alimentação,
a
cura de doe
enças,
belezza, construçãão de casas e utensílios, oou rituais, en
ntre outros.
Com destreza, o ser humano tentava d iferenciar entre plantass tóxicas e úúteis, e tran
nsmitir
conheecimento dee geração em
m geração atté os dias de hoje, prim
meiro oralmeente e depois pela
escritta. Essa culttura tradicio
onal e local é estudada pela etnobotânica. Estaa, por sua vez,
v
é
comp
posta por muitas
m
discciplinas, inclluindo botâânica, medicina, alimenntação, eco
ologia,
etnollogia, linguísstica, antrop
pologia, históória e sociologia. Consid
dera‐se que uma parte muito
importante dessaas informaçõ
ões de nossoss ancestrais tenham sido
o perdidas.
Felizm
mente, hoje existe o desejo de volta rmos a ter conhecimento desse assuunto, porque
e o ser
humaano precisa de
d conexão com
c
a natureeza, com um
ma atividade e uma utilidaade. Essas plantas
são u
usadas aindaa para embe
elezar jardinns, para tem
mpera, para curar, para fazer cosmé
éticos,
para serem utilizzadas em lavvouras comoo controle de
e pragas e doenças,
d
parra pigmentary, ou
como
o suplemento
os para a alimentação annimal. A info
ormação com
mo fruto de ppesquisa cien
ntífica
é um
ma vantagem
m da qual não dispúnnhamos até
é recenteme
ente, como por exemplo a
comb
binação de in
ngredients attivos, mecannismos de açção, outras aplicações aléém da tradiccional,
probllemas ou intterações rela
ativas à toxiccidade, e um
m vasto conhecimento, o qual confirm
ma ou
contrradiz os usoss tradicionaiss.
ma‐se que ap
proximadame
ente 70.000 espécies de
e plantas são
o usadas na medicina po
opular
Estim
ao reedor do mun
ndo (Farnsworth and Sooejarto, 1991
1), um núme
ero que tem
m sido confirrmado
recen
ntemente po
or diversos estudos. Porttanto, há um
ma demanda por produtoos obtidos a partir
dessaas plantas paara uso doméstico e par a o comércio
o local, regio
onal, nacionaal e internaccional.
Planttas medicinaais são reco
onhecidas ppor organizaações intern
nacionais (O
OMS, Agênccia de
Mediicamentos Eu
uropeus – EM
MEA – atravéés de seu co
omitê HMPC:: Comitê de PProdutos de Ervas
Mediicinais) e várias legislaçõe
es.
Essass plantas creescem na natureza ondde coletas silvestres
s
susstentáveis sãão realizada
as, ou
cultivvadas em po
omares e lavouras paraa obter um material bruto que podde ser frescco, na
maioria das vezess seco, e doss quais extraiir os ingredie
ents ativos se
erá interessaante.
Há diferentes aspectos do conhecimentoo de PMAs. Um deles é a botânicaa. A descriçã
ão das
famílias principais, assim com
mo a distribuuição e habitats ideais para
p
cada um
ma, são esse
enciais
para identificar corretamentte cada plannta silvestre
e útil, o que
e leva, subssequentemen
nte, à
coleta das mesmas. A agricultura orgânicca domésticaa com condim
mentos ou pootes no pom
mar ou
jardim
m, complem
menta o méttodo de proodução. Umaa vez que a planta ten ha sido cole
etada,
existeem diversass opções de
e transformaação e de melhor conservação. EEssas preparrações
simplles incluem a destilação
o de óleos esssenciais ou extração co
om água, óleeo ou álcool, para
finalm
mente usar a infusão, óle
eo essencial ou extrato.
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CONC
CEITOS
Planttas medicinaais:
De accordo com a Organização Mundial dde Saúde, é qualquer
q
planta que conntenha, em um
u ou
mais de seus órggãos, substâncias que poossam ser utilizadas parra propósitoos terapêuticcos ou
preveentivos, ou que
q sejam precursoras dee semissíntesses químico‐‐farmacêuticcas.
Fitoteerapia:
É a cciência que estuda o usso de produttos vegetaiss para propó
ósitos terapêêuticos, seja
a para
preveenir, aliviar ou
o curar um estado de dooença. Portaanto, trata‐se
e do uso de eespécies veggetais,
de seeus derivadoss e formulações para o trratamento de
d doenças.´
Drogaa (ou droga vegetal):
Partee de uma planta medicina
al usada paraa os propósittos mencionados acima.
Princcípios ativos::
Consttituintes químicos de pla
antas providaas de atividaade farmacológica. De accordo com a União
Europ
péia, substâncias ou grupos de subbstâncias qu
ue são conh
hecidos por contribuir com
c
a
ativid
dade terapêu
utica de droggas vegetais ou preparações.

1.1. B
Botânica. Plaantas úteis e principais faamílias
Botân
nica é a ciên
ncia que lida
a com o estuudo de planttas. Ter algum conhecim
mento de bottânica
perm
mite e facilitaa a correta id
dentificação de plantas silvestres, além de sabeer os seus nomes.
Apesaar de que po
opularmente
e, graças à rriqueza de id
diomas, existtem muitos nomes diferrentes
para uma mesmaa planta ou plantas
p
difereentes possue
em o mesmo
o nome. Por iisso a importtância
onhecer cadaa espécie porr seu nome eem Latim.
de co
Os vvegetais são
o classificados sistematticamente; indivíduos que
q
possueem caracteríísticas
similaares são agrrupados em famílias. As plantas úte
eis pertencem
m a famíliass muito diferrentes
entree si. É aconseelhável ter consigo guiass, livros com fotos ou we
ebsites para consultar. Porém,
a melhor opção é ir para o campo com uum expert, que
q nos mosstre nas áreaas de plantio
o cada
espéccie e nos ajude a distingu
ui‐las de planntas similares.
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TABELA 1.
1 Principais espécies coomercializada
as no Brasil, Costa Rica e Jamaica
País
Brassil

PMAs
Rosma
arinus officinnalis, Ocimum
m basilicum (O. selloi, O.. gratissimum
m, O.
suave)), Lavanduula angustiifolia, Ruta
a graveolenns, Tanaceetum
partheenium, Arctiium lappa, Borago officcinalis, Calenndula officin
nalis,
Chamo
omilla recutiita, Tropaeo
olum majus, Foeniculum vulgare, Meentha
piperitta (M. syylvestris, M.
M pulegium
m, M. arrvensis), Liinum
usitatiissimum, A
Artemisia absinthium,
a
Laurus nnobilis, Ach
hillea
millefo
olium, Cham
maemelum nobile, Mallva sylvestriis, Alcea ro
osea,
Origan
num vugare (O. majoran
na), Sinapis alba,
a
Brassicca nigra, Pap
paver
rhoeass, Rosa centtifolia, Salvia
a officinalis, Santolina
S
chhamaecypariissus,
Sapon
naria officinaalis, Plantago major, Cyperus scuulentus, Thyymus
vulgarris, Valerianna officinaliis, Viola od
dorata, Silybbum marian
num,
Equiseetum arvensee, Allium fistolosum, Cicchorium intyb
ybus, Coriand
drum
sativum, Symphyytum officin
nale, Vitex agnus‐casttus, Taraxa
acum
officin
nale, Melissa officinalis, Pimpinella
P
an
nisum.
Curcum
ma longa (CC. zeodaria)), Malpighia
a emarginatta, Catharan
nthus
roseuss (Vinca roseea), Peumuss boldus Cym
mbopogon ccitratus, Cen
ntella
asiaticca, Camelliaa sinensis, Lippia
L
alba, Aloysia tryyphylla, Tag
getes
minuta (T. erectaa), Turnera ulmifolia, Chenopodium
C
m ambroiso
oides,
Stevia
a rebaudianaa, Zingiber officinale, Cephaelis
C
ipeecacuanha, Bixa
orellan
na, Passiflorra, Momordicca charantia
a, Justicia pecctoralis, Hibiscus
officin
sabdariffa,
Smilax
nalis,
Aloe vera.
v

Jam
maica

Dianth
hera pectoraalis (Justicia pectoralis), Evolvulus aarbuscula, Vinca
V
rosea, Cassia obbovata, Chenopodium ambrosioiddes, Momorrdica
charan
ntia, Cymboopogon citrratus, Menth
ha viridis, Micromeria sp.,
Ocimu
um basilicum
m, Aloe vulg
garis, Hibiscu
us sabdariffaa, Passiflora
a sp.,
Planta
ago major, Tu
Turnera ulmiffolia, Zingibe
er officinale, A
Aloe vera

Costta Rica

Lippia alba, Tageetes lucida, Smilax sp.,, Uncaria gguianensis, Ruta
pensis, Quaassia amarra, Justicia pectoraliss, Ipecacua
anha,
chalep
Curcum
ma.
Aloe vera, Menttha sp, Cheenopodium ambrosioidees, Cympopo
ogon
citratu
us, Stevia rrebaudiana, Hibiscus sa
abdariffa, Sm
milax officin
nalis,
Passifl
flora incarnnata, Ocim
mum basiliicum, Meliissa officin
nalis,
Chamo
omilla recutiita, Lippia cittriodora.
Fonte: elaboração própria.
p

1.2. D
Distribuição
Planttas úteis são
o encontrad
das em todoos os cantoss do planeta. Todas ass culturas te
em os
vegettais como alimento básico e como base de suaa medicina tradicional. Vegetais cre
escem
espon
ntaneamente em um determinado
d
o lugar devid
do aos fatores climáticoos, solo, im
mpacto
humaano e históriia geológica. Por exempllo, encontramos paisage
ens diferentees dependen
ndo da
altitu
ude e latitudee.
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O creescimento de
d plantas silvestres
s
em
m um deterrminado lugar depende se as cond
dições
ambientais são favoráveis
f
ou não, depeende das ne
ecessidades de cada um
ma com rela
ação à
ol, chuva, temperature
t
e, tipo de solo, etc. A maioria delas cresce em
expossição ao so
comu
unidades veggetais, junto com outros seres vivos, por exemplo às margenns de uma esstrada
ou dee um campo, dentro de uma
u
florestaa, matagais, pastos ou prrados. Tambbém próximo
o a um
rio ou paredes de
d rochas, a nível do m
mar ou em topos
t
de mo
ontanhas, em
m locais basstante
ensollarados ou úmidos
ú
e fre
escos, em loocais com altta salinidade
e próximos aao mar, em solos
ácido
os ou calcário
os.

1.3. P
Principais ussos tradciona
ais e industrriais.
Etnog
grafia é o estudo sistemá
ático de pes soas e culturas em cenários específi cos. Etnobottânica
é o estudo das reelações entre
e planta e seeres humano
os, incluindo aplicações e usos tradiccionais
o descrito ab
baixo:
como
E
Medicinais
1 Errvas‐ usos e aplicaçõess em humannos e 1.1 Ervas
anim
mais
1.2 Ervas
E
Tóxicass
1.3 Ervas
E
Nutricionais
2 C
Casa, trabalho (indústria e indússtrias 2.1 Ferramentas
F
e utensílios
arteesanais), vidaa cotidiana
2.2 Lenha
L
2.3 Medições
M
2.4 Jogos, hisstórias, dittados,
crenças, rituais
2.5 Substitutos
S
do
d tabaco
2.6 Vestimentas
V
2.7 Pragas
P
2.8 Ornamental
O
2.9 Papel
P
2.9 Tinturas
T

canttigas,

Atuam
mente, apliccações indu
ustriais que mobilizam um grande volume dee plantas são as
seguiintes:
1 Com
mida

Temperos e con
ndimentos, chás, infusões
para alimentos
a
e suplementos
s
s alimentares.
2 Co
osméticos, Biocidas
B
e medicamento
m
os à Extrattos, óleos vegetais e óleoos essenciais.
base de plantas
3 Alim
mentação an
nimal
Extrattos e óleos essenciais.
4 Agrricultura
Fertilizantes e produtos fitossanitários:
extrattos.
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TABELA
A 2: Principais espécies p roduzidas no
o Brasil, Jam
maica and Coosta Rica.
País
Brasil

Jamaaica

Plantas silvestress
Astronium urunndeuva (A
Allemão)
Engl.
Bacch
haris illinita D
DC
Bacch
haris genistellloides Perso
on
Baccb
baris trimeraa, Less
Cymb
bopogon citraatus (DC.) Stapf
Maytenus aquifollium Mart.
Maytenus ilicifoliaa Mart.
Petiveeria alliacea L.
Peum
mus boldus M
Molina
Quasssia amara L.
Quilla
aja saponariaa Molina
quebracho
Aspid
dosperma
o‐blanco
Schltd
dl.
Sapindus saponarria L.
Psidiu
um guajava LL. leaves
antiba
acterial and antifungal,
Bauhiinia forficaata Link, Mikania
M
glomeerata Sprengg., Ocotea od
dorifera
(Vell.))
Rohwerr
e
Psyychotria
ipecacuanha (Bro t.) Stokes
mentrrasto (Ageraatum conyzo
oides L.),
picão‐preto (Biddens pilosa L.) e
mastrruço
(Cheno
opodium
ambrosioides L.),
Aniba
a rosaeodoraa Ducke, Bro
osimum
glazio
ovii
Taubbert,
Caeesalpinia
echinata Lam. e Ocotea pretiosa
p
(Neess) Mez foi classificadaa como
ameaçada.
Fava d´anta (Dim
morphandra
a mollis
Benth
h.) e Jaboranndi (Pilocarpus spp.)
são exportadas,, embora esteja
proibido.
Juanillama. (Lippiaa Alba)
Cola nitida
n
(Vent.)) Schott & En
ndl.
Costu
us spicatus
Cymb
bopogon citraatus (DC.) Stapf
Smilax regelii Killip
ip & C. V. Mo
orton
Aloe vera
v
(L.) Burm
m. f.
Morin
nda citrifolia L.
Jatrop
pha gossypiffolia L.
Justiccia pectoraliss
Momordica charaantia L.
Psidiu
um guajava LL.

Plantas cultivaadas
Acchillea milleffolium L.
Arrtemisia absiinthium L.
Arrtemisia annnua L.
Biixa orellana LL.
Ca
alendula offic
icinalis L.
Cyynara scolym
mus L.
Hiibiscus sabdaariffa L.
Matricaria
M
reccutita L.
Melissa
M
officinnalis L.
Mentha
M
puleggium L.
Occimum bassilicum L. /
Occimum sancttum L.
Ro
osa rubiginoosa L ./ Rosa
moschata Desf
sf. ex J. St.‐Hiil
Ro
osmarinus offficinalis L
Va
aleriana off
fficinalis L. /
Va
aleriana wallllichii DC.
Tu
urnera diffuusa Willd. ex
Scchult
Zin
ngiber officinnale Roscoe
Ca
apim‐Limão (Cymbopog
gon
cittratus (DC.) Stapf) e aloe
a
(A
Aloe spp.),
aullinea
Pa
Ku
unth / HBK

cupa
ana

Hiibiscus sabdaariffa
Occimum basiliicum L Pimenta
dioica (L.) Merrr.
Zin
ngiber officinnale Roscoe
Cu
urcuma longaa L.
Ro
osmarinus offficinalis L.
Azzadirachta inndica A. Juss..
Arrthrostema fragile Lin
ndl.,
Brryophyllum
pinnattum
(Lam.) Oken,
Cyymbopogon citratus (D
DC.)
Sttapf,
Hyyptis vertiicillata Jacq.,
Mikania
M
micr
crantha Kun
nth,
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País

Plantas silvestress

Costaa Rica

Plantas cultivaadas
Pe
eperomia
hernandifo
olia
(V
Vahl) A.Dietr..,
Bllighia sapidaa K. D. Koenig
g
Pe
etiveria alliaccea L.;
Mentha
M
sp
Alllium sativum
Juanillama. (Lippiaa Alba)
m
Mentta. (Satureja viminea)
Alloysia triphyllla
Caña Agria. (Costuus spicatus)
Ru
uta graveoleens
Cymb
bopogon citraatus (DC.) Stapf
Occimum basiilicum L Lip
ppia
Tilo o Tila. (Justiciia pectoralis))
alba (Mill.) N. E. Br. ex
Arrab
bidaea chica corante
Brritton & P. W
Wilson e Tageetes
Hameelia patens Jaacq., antibaccteriana lucida Cav. também são
s
cu
e antiifúngica,
ultivadas
Psidiu
um guajava LL. leaves
Mentha
M
sp
Antibacteriana e aantifúngica,
Matricaria
M
reccutita L.
Quasssia amara
Sm
milax chiriqquensis, Smilax
Jatrop
pha gossypiffolia L.
do
ominguensis,,
Bauhiinia
Momordica charaantia L.
gu
uianensis;
Simarou
uba
glauca; Petivveria alliaccea;
So
olanum
mammosu
um;
Drracontium giigas;
Un
ncaria
osa/
tomento
gu
uianensis.
Zin
ngiber officinnale Roscoe
Fonte: elaboração própria
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2. Attividade de
d coleta silvestre
2.1. C
Coleta silvestre
Coletta silvestre para consum
mo domésticco é uma atividade
a
liga
ada a seres humanos com
c
a
dade de utillizar a planta
finalid
a coletada ccomo alimento ou reméd
dio. Apesar dde ainda serr feita
someente por lazeer, existem milhões
m
de faamílias pelo mundo que dependem dessa coleta
a para
subsistência ou co
omo fonte de renda.
É quaase sempre uma
u
coleta manual.
m
O coletor deve esstar familiariizado com ass espécies medicinais
m
e também
t
sabber distingui‐las de
outraas espécies próximas,
p
pa
ara evitar addulterações ou
o falsificaçõ
ões. Para serr capaz de coletar
de fo
orma segura,, devemos te
er um bom conhecimen
nto de identificação, sem
m possibilidade de
erro ee, em caso de
d dúvida, nã
ão devemos ccoletá‐las.
Não é recomendado coletar todo o recuurso disponívvel, já que a taxa de colleta é o fato
or que
mais afeta a manutenção de populações ssilvestres. Esssa taxa depe
ende da espéécie, da colh
heita e
do qu
uanto de den
nsidade inicia
al o recurso possui.
Não é estudado em muitas espécies o m
máximo de coleta ao qu
ual você podde submeterr uma
plantta silvestre para não essgotá‐la e ccolocá‐la em
m perigo de extinção. A
Assim, para ervas
silvesstres que apaarecem em todo
t
lugar: fuumária (Fum
maria officina
alis), bolsa‐dee‐pastor (Ca
apsella
bursa
a‐pastoris), dente‐de‐leã
d
ão, plátano, malva, etc, sugere‐se coletar apenaas uma méd
dia de
50% (leia‐se: de 50% dos ind
divíduos, tiraar metade de cada plantta e deixar a parte verde que
poderá continuarr a fotossínte
ese e flores ppara que pro
oduzam seme
entes)
Há u
uma organizzação que estuda
e
a floora útil ame
eaçada: ww
ww.floraweb..de. Vale a pena
acom
mpanhá‐la paara aqueles que tem intteresse no assunto e aqueles que reealizam colh
heitas,
especcialmente dee plantas que
e não apareccem tão frequentemente
e.
ndo a FAIRWILD, um
ma organizaçção que certifica cole
etas silvest res sustenttáveis,
Segun
recom
menda‐se o seguinte:
s
Raízess/b
bulbos: 20% da
d populaçãoo, somente a cada 3 anos
Folhas: 30
0% do total de
d folhasl
Flores: 70
0% em uma planta
p
e 80%
% da populaçção total
Sementess e frutos: 70
0% dos frutoos/sementes
Em caaso de a coleeta ter ocorrrido em umaa área extenssa de terra, onde
o
as conddições ambientais
são m
muito diferen
ntes em ponttos diferentees da mesmaa, deve ser fe
eita a divisãoo de lotes grandes
em su
ublotes.
É neccessário conhecer e cum
mprir os reguulamentos aplicáveis.
a
Uma coleta ddireta da nattureza
deve ser sustentáável para ma
anter e preseervar espécie
es ameaçada
as. Há uma leegislação basstante
abran
ngente, poréém não o su
uficiente, a qqual controla a coleta de
d certas esppécies amea
açadas
que requerem autorizações especiais d a administraação. Além disso, guiass e manuais, com
mendações das
d melhore
es maneiras de realizar a coleta, são
o recomendaados por divversas
recom
organ
nizações de conservação
o. Entre elass estão ISSC‐‐MAP, CITES,, TRAFFIC, O
OMS, WWF, IUCN,
etc.
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A seçção de Pergu
untas Frequentes da Proodutos Flore
estais Não‐M
Madeireiros (NTFPs) tem
m uma
infinidade de doccumentos co
om dicas paara a coleta de frutos. silvestres. Poor sua vez, a nível
europ
peu, um Guiaa para Boas Práticas de CCultivo e Coleta de Plantas Medicinaiis (GACP do EMEA
2006, OMS, WH
HO, EUA, Arrgentina, Urruguai, ...) foi
f publicado. O docum
ment do EM
MEA é
obriggatório para companhias
c
que manufaaturam remé
édios à base de plantas.
(GACP:
http:///www.ema.europa.eu/d
docs/en_GB//document_
_library/Scien
ntific_guidel ine/2009/09
9/WC
500003362.pdf
WHO
O: http://apps.who.int/medicinedocs//en/d/Js4928e/ )
m manual co
om recomeendações paara coletores de plantaas medicina
ais de
Há também um
GTZ/SSIPPO (2003
3 e 2005). Além disso, foi publicad
do o Padrão
o Internacionnal para a Coleta
C
Silvesstre Sustentáável de Plan
ntas Medicinnais e Aromááticas (Versã
ão 1.0 Grupoo de Especia
alistas
em P
Plantas Med
dicinais, 200
07), para deeterminar e assegurar a sustentabbilidade da coleta
c
silvesstre de PMA..
2.2. B
Boas Práticass de Coletas
2.2.1. Seleção dee plantas medicinais paraa coleta
As eespécies ou variedades botânicas selecionadaas para coleta devem ser as me
esmas
especcificadas na farmacopeia
f
a e também ccorretamentte identificad
das.
2.2.22. Identidadee botânica de
e plantas meedicinais parra coleta
A ideentidade bottânica – nom
me científicoo (gênero, esspécie, sube
espécie ou vvariedade, au
utor e
família) deve ser verificada e registrada ppara cada plaanta medicin
nal colhida. N
Nomes comu
uns no
idiom
ma local tam
mbém serão
o registradoss. Se necessário, outras informaçõões ou interresses
podem também ser
s adicionad
dos, tais com
mo o nome do lugar ou o quimiotipo.
No caaso de varied
dades colhid
das, propaga das, dissemiinadas e culttivadas em uuma derterm
minada
região, a linhageem genética das mesmaas deve ser registrada com nome local, incluindo a
origem das sementes, plantass ou materiaais de propaggação.
Quan
ndo existir dúvida
d
signifficativa acer ca da identidade de um
ma espécie, uma amosttra de
referêência deve ser
s encaminh
hada para um
m herbário re
egional ou na
acional para ser identificcada
2.2.33. Autorizaçã
ão para Coletta
Para coletar plan
ntas silvestres, muitas vvezes é necessário obte
er uma autoorização anttes da
colheeita e outross documento
os de autoriddades do govverno e prop
prietários dee terra. Na fa
ase de
planeejamento, deve‐se emp
pregar temppo suficiente
e para a elaboração e emissão de tais
autorrizações. A leegislação naccional existe nte deve serr consultada e respeitadaa.
ndo necessárrio, plantas medicinais ddestinadas à exportação
o devem posssuir autorizzações
Quan
de eexportação e certificado
os fitossanittários. Tamb
bém serão requeridas autorizaçõe
es (de
exportação e imp
portação) do Comércio Innternacional de Espécies da Faura e dda Flora Silvestres
Ameaaçadas de Exxtinção (CITES) e certificaados (para re
eexportação)) do CITES, enntre outros.
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O imp
pacto social causado pella coleta silvvestre em comunidades locais deve sser examinad
do; da
mesm
ma forma, o monitorame
ento do imppacto ecológico de ativid
dades de col eta silvestre
e deve
ser igualmente considerado
o. Deve‐se aassegurar a estabilidad
de de habittats naturaiss e a
manu
utenção de populações
p
sustentáveis de espécies colhidas na área de coleeta.
Práticcas de coleta devem asssegurar a soobrevivência a longo prazo de popullações silvestres e
habittats associados. Deve‐se determinar a densidada populaciona
al de espéciees de interesse em
locaiss de coleta, evitando
e
a co
oleta de espéécies que são
o escassas ou raras.
2.2.44. Planejameento técnico
Antess de iniciar a atividade de
d coleta silvvestre, deve‐‐se determin
nar a distribuuição geográ
áfica e
densiidade popullacional dass espécies dde plantas medicinais.
m
Deve‐se tam
mbém considerer
fatorees como a diistância do lo
ocal de coletta e qualidad
de da planta ou plantas a serem colettadas,
e a paartir de entãão elaborar um
u plano de gerenciamento de coleta
a.
Deve‐se apurar informações essenciaiss das espéccies coletad
das (taxonom
mia, distribuição,
fenologia, genéticca, diversidade, biologia reprodutiva e etnobotân
nica). Fotogrrafias e ilustrrações
das p
plantas mediicinais, inforrmações etnoográficas (no
omes popula
ares ou locaais) das espé
écies e
das p
partes de plantas de in
nteresse, sãoo ferramenttas úteis no campo, esppecialmente
e para
coletores inexpeerientes. Em locais de coleta onde
e podem ser encontraddas espéciess com
caraccterísticas morfológicas similares às das espécie
es de interesse, quer teenham relação de
paren
ntesco ou não,
n
é útil te
er suporte nno conhecim
mento botân
nico e tambbém suporte
e para
realizzar a identificcação taxonô
ômica correttamente.
É neccessário orgganizar anteccipadamentee meios de transporte rápidos, segguros e conffiáveis
para a locomoçção de funccionários, eqquipamentos, suprimen
ntos e mateeriais de plantas
u medicina
al. Equipameentos e uten
nsílios necessários para cortar devem ser
coletados para uso
cuidaadosamente pensados, assim
a
como recipients lim
mpos para depositar
d
om
material cole
etado.
Tesou
uras de pod
da e uma faca permitem
m o corte. O modo de cortar será essencial pa
ara se
continuar com o crescimento
o normal das espécies em
m seu ambien
nte e pegar m
matéria‐prim
ma nos
anos subsequentes.
É imp
portante ter um grupo de pessoas faamiliarizadass com as técnicas aproprriadas, transporte,
manu
useio do eq
quipamento e do mateerial das plantas, inclu
uindo a limppeza, secaggem e
armazenamento. O treinamento dos funccionários devve ser realiza
ado com reguularidade.
Impactos ambien
ntais, econô
ômicos e soociais causad
dos pela coleta em co munidades locais
devem
m ser acessaados previam
mente. Práticcas de coletaa devem asse
egurar a sobrrevivência a longo
prazo
o de populaações silvesstres e habbitats associados. Deve‐‐se determiinar a denssidade
populacional de espécies
e
de interesse em
m locais de coleta,
c
evitando a coletaa de espécie
es que
são eescassas ou raras.

2.2.55. Coleta
Plano
os de gerenciamento devvem se referiir a:
•

moção
espécies e partes de plantas (raíízes, folhas, frutos, etc) destinadas à coleta, rem
de partess de plantas desnecessár
d
rias, assim co
omo corpos estranhos,
e
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•
•
•
•
•
•

os montaantes coletad
dos devem seer especificaados,
os métod
dos a serem utilizados
u
naa coleta,
a época de
d coleta, esttação ou perríodo ótimo,
local, áreas limpas,
material para a colh
heita (tesourras ,…) e eq
quipamentos necessárioss (sacolas, caixas,
c
cestas, …)
eta e o transsporte para o secador, e o tempo dee exposição ao sol
O tempo entre a cole
(é preferíível que seja o menor poossível).

écies das quuais será aprroveitada a casca,
c
deve‐‐se evitar de
eixar a
Por eexemplo, ao coletar espé
árvorre completam
mente despiida. Nenhum
m anel comp
pleto de cascca deve ser cortado; ao invés
disso, deve‐se cortar e coletar tiras longittudinais de casca em um dos lado da árvore.
Se ass partes subtterrâneas da planta (com
mo a raíz) forem usadas, os restos dee terra que foram
f
anexaados devem ser removid
dos o mais ráápido possíve
el.
Não sse deve coleetar plantas medicinais próximas a áreas que possuam altaa concentraçção de
pesticcidas ou outtras possíveis contaminaações, como
o beira de estradas, esggotos, resídu
uos de
minas, aterros saanitários e plantas induustriais que podem produzir emissõões tóxicas. Além
disso, deve‐se evvitar coletarr plantas meedicinais em
m áreas de pastagem
p
e seus arredo
ores –
incluiindo água de ribeiras dessas áreeas – paraa prevenir a contaminnação micro
obiana
proveeniente de dejetos de an
nimais.
O maaterial de plaanta coletado deve ser pprotegido de
e insetos, roedores, avess e outras pragas,
assim
m como anim
mais de faze
enda e de eestimação. Se o local de
e coleta ficaa a uma disttância
considerável do local de proccessamento, pode ser ne
ecessário faze
er a secagem
m ao ar livre ou ao
sol an
ntes de transsportar
Se háá mais de um
ma espécie de
d plantas m
medicinais ou mais de uma porção ddelas, as esp
pécies
difereentes devem
m ser coleta
adas separaddamente e transportada
t
as em recipiientes separrados.
Deve‐se evitar a contaminaçã
c
ão cruzada a todo custo.
Utenssílios de co
oleta, como facas, tesoouras, serrass e instrumentos mecâânicos devem
m ser
guard
dados limpo
os e em boa
as condiçõess. As partess que entram
m em contaato direto com
c
o
mateerial da planta não deve ter
t excesso dde lubrificantte ou outros contaminanntes.

2.2.66. Funcionáriios de coleta de plantas m
medicinais
Treinamento práttico é essencial, o apoioo inicial para ganhar experiência práttica nos trab
balhos
de caampo. Funcio
onários do campo
c
deve m saber o suficiente
s
sobre a plantaa a ser colettada e
saberr reconhecê‐la pelo nom
me popular e, se possíível, pelo no
ome científi co (Latim) e eles
m saber diistingui‐las de
devem
d espéciess próximas em termoss botânicos ou similare
es na
morfo
ologia. Do mesmo
m
mod
do, coletoress devem recceber todas as instruçõões existente
es em
termo
os de proteçção ao meio ambiente e cconservação
o de espéciess de plantas, e também acerca
a
dos b
benefícios qu
ue a colheita sustentável de plantas medicinais
m
trraz à sociedaade.
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Semp
pre que neceessário, eles devem vestiir roupas apropriadas e acessórios dde proteção, como
luvass, botas, etc.
Todos os trabalhaadores com feridas, inflaamações ou problemas de
d pele devee ser suspenssos do
trabaalho ou deveem usar rou
upas de protteção e luvaas até a total recuperaçção. Pessoass com
doenças transmitidas por alimentos ((DTA), incluindo disentteria e diarrréia, devem
m ser
suspeensas do traabalho em to
odas as áreaas de produção e proce
essamento, dde acordo co
om as
norm
mas locais e nacionais.
n
Entree as doençass que devem
m ser reportaadas, estão: icterícia, diarréia, vômitoo, febre, garrganta
inflam
mada acomp
panhada de febre, feriddas visivelme
ente infectad
das(furúncullos, cortes, etc) e
supurração nos ouvidos,
o
nariz ou olhoos. Trabalhaadores com cortes ou feridas que
e são
perm
mitidas para a execução do trabalh o devem co
obrir seus machucados
m
com vestim
mentas
impermeáveis.
Trabaalhadores deevem semprre lavar suass mãos ante
es de executar suas ativiidades, depo
ois de
usar o banheiro e depois de manusear
m
ervvas medicinaais ou qualqu
uer material contaminad
do.
TTABELA 3: Método
M
e época de coletta dependen
ndo da parte da planta a ser coletada
a
Mé
étodo de colleta
Mo
omento de coleta
recomendad
r
do
recomendad
do
Partees aéreas (fo
olhas Corte
e a parte que Os topos
t
de flo
oração
e cau
ules intactos,, com crescceu ao longgo do são coletados logo
ou seem flores)
ano, evitando coortar a após o início
o da
floraação.
parte
e lenhosa.
Folhaas ou fllores, Sempre deixar pelo As folhas
f
de plantas
p
frutos, sementes..
menos metadee das arom
máticas antes da
as, flores, ffrutos floraação e no iníício da
folha
na man
ou sementes
nhã.
plantta ao cortar.
Raízees
Nuncca puxe maais da As raízes,
r
no outuno
o
meta
ade. Em raízzes de ou inverno, ou
u uma
gencciana, retire a raíz, vez que a planta
corte
e o coloo da tenh
ha começado a
mesm
ma e enterrre no dar frutos (por causa
das sementes)
buraco resultantte.
Cascaas
Pode
e parte dos ggalhos
e desscasque‐os.
Fonte: Elaboração própria
Paarte explorad
da

Exemploss
Tom
milho,
Alecrim,
A
Lavvanda,
Orrégano,
Mil em Rama, Urtiga,
Hippericão, Segu
urelha.
Roseira
R
Ervaa‐Doce,
Bra va,
Zimbro,
Z
Esppinheiro.

Genngibre,
Valeeriana

Gen
nciana,

Este resumo se propõe a fo
ornecer recoomendaçõess de colheita no meio ambiente. A alta
qualidade da mattéria‐prima é o principal objetivo.
1. C
COLHEITA SILLVESTRE
• C
Certas espéciies não são facilmente cuultiváveis, ou
u são econom
micamente innviáveis.
• SSe os montan
ntes consum
midos são alttos ou a cole
eta é efetuad
da incorreta mente, a co
olheita
silvestre ameeaça a existência de certaas espécies, e é aconselh
hável que se comece a plantar
laavouras. A coleta silvestre tem se toornado mais controlada e é protegidda pela legisllações
lo
ocal, nacionaal e Européiia. Para certtas plantas e em certas áreas, auto rizações esp
peciais
sãão requeridaas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.
•
•
•
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
•

TTenha cuidad
do com o montante
m
a sser coletado,, não colete todas as pllantas, deixe
e uma
p
parte da mesma. Não colete como se não houvessse amanhã.
P
Plantas listad
das pelo CITE
ES (em perigoo de extinção) não devem
m ser coleta das sem a devida
d
aautorização.
SSe a coleta é em uma área orgânica, ddeve ser feita seguidos os devidos reegulamentos
Á
Áreas locais o mais limpa
as possível, llonge de minas, áreas nucleares, inddústrias, estradas,
campos e florestas fum
migados, deppósitos de lixo,
l
etc. Esscolha áreass suficientem
mente
ggrandes, com
m numerosas plantas da m
mesma espécie.
SSiga com a correta inden
nfiticação bootânica da pllanta, disting
guindo espé cies semelha
antes,
p
para evitar ad
dulteração ou falsificaçãoo.
EEncontre indiivíduos livress de doençass e pragas.
C
Colete no tempo ótimo da planta. LLatitude e alltitude, o estado vegetaativo e a parrte da
p
planta utilizad
da irão determinar a épooca de colheita.
H
Haverá a coleeta manual e o produto será deposittado em sacos ou recipieents, os quais não
d
devem ser armazenados em
e grande qquantidade.
N
Nunca puxe plantas
p
ou flo
ores; sempree os corte.
C
Coletar em co
ondições clim
máticas favorráveis(sem chuva
c
ou umidade).
N
Não colete plantas doentes, ou partees de plantaa que estejam adoecidass ou que não irão
ser utilizadas..
C
Colete de modo a evitar contaminaação pelo so
olo e/ou outras plantass que possam ser
tó
óxicas.
N
Não coloque o produto no sol ou no cchão.
O
Os recipientees utilizados para a colhheita da planta devem estar limposs (sacolas, cestas,
c
reeboques).
M
Minimize o teempo entre a coleta e a ssecagem.
P
Proteja o produto de chuva, roedoress, aves, anim
mais de estimação, etc.
In
ndique sublotes quand
do as áreass, funcionáriios e tempos de colettas forem muito
d
diferentes. O lote deve
e ser homoggêneo. Apenas sublote
es podem sser mistos se
s for
ggarantido quee sejam similares, e sem pre indicand
do a mistura.
TTRANSFORMA
AÇÃO PRIMÁ
ÁRIA (SECAG
GEM, DESTILA
AÇÃO, ETC)
M
Mantenha o equipament
e
o e instalaçõões limpos e ventilados.
A secagem deeve ser inicia
ada rapidameente e levar o mínimo de
e tempo posssível.
P
Proteja o produto de chuva, roedoress, aves, anim
mais de estimação, etc.
EEvite o contatto direto com
m o solo.
EEm secadores de ar quente, recomeenda‐se utilizzar butano, propano ou gás natural; com
ggasolina ou óleo diesel, os gases dde combustãão não conseguem entrrar na câma
ara de
secagem.
A
Ao secar com ar quentte, deve‐se monitorar e registrar a temperatu ra, a umida
ade, o
teempo, etc.
R
Remova corp
pos estranhoss e armazenee o material imadiatame
ente em um rrecipiente.
EEMBALAGEM
M E ARMAZEN
NAMENTO
N
Não empacotte ou transpo
orte o produuto até que o mesmo esteja completaamente seco
o.
O pacote devve ser novo, estar
e
limpo e seco.
A embalagem
m deve ser cla
ara e bem fixxada, e todos os pacotess devem ser iidentificadoss.
O armazém deve
d
estar lim
mpo, seco, veentilado, e a entrada de animais é prroibida.
P
Pacotes não devem
d
ser armazenados no chão (em
m paletas), ou em contatto com pared
des ou
teetos. Devem
m ser ordenad
dos por prodduto e lotes, para evitar confusão.
c
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•
•
•

P
Para evitar co
ontaminação
o cruzada, faaça o transpo
orte em um caminhão ouu recipiente limpo
e seco, bem ventilado
v
porém fechadoo para protegger de sol e chuva.
c
SSe fumigado, deve‐se utilizar um prodduto autorizaado, informa
ando o produuto.
SSe a lavouraa é orgânicca, deve seer armazenaada de aco
ordo com a regulamen
ntação
corresponden
nte (diretivass nacional e européia 2092/91).

4. FFUNCIONÁRIO
OS
• R
Recomenda‐sse cursos de especializaçção: agrícolaa, botânico, higienização
h
o, tempo ótim
mo de
coleta, uso co
orreto de fum
migações, prroteção do meio‐ambien
m
te, etc.
• P
Pessoas doen
ntes com feridas, etc., nãão devem ter contato dirreto com o m
material da planta
p
o
ou devem esttar protegida
as com luvass, máscaras, etc.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D
DOCUMENTA
AÇÃO
O Produtor deve assegura
ar que evita danos ao haabitat existen
nte.
O processo in
nteiro deve ser
s propriam ente redigido.
SSe a coleta é orgânica, issso deve ser innformado.
Id
dentificação de materiall da planta ((espécie). Paarte da plantta e númeroo do lote. Local da
coleta (zona//país) e data de início (mêês/ano).
TTipo e condiçções do equip
pamento, insstalações, máquinas,
m
locais, etc.
A forma de secagem (nattural, ao sol,, à sombra, com ar quen
nte), e o locaal (no armazzém, a
céu aberto, no chão, em um pláástico, em uma bande
eja) devem ser inform
mados.
TTemperatura, umidade e tempo deveem ser registrados.
C
Condições do
o armazém (ffechado, abeerto). Tempo
o (1 mês, 1 an
no).
TTipo de pacotte (sacola, ca
aixa, reboquee).
TTempo, tipo (caminhão, recipiente) e condiçõess (fechado, aberto,
a
venttilado, com toldo,
com secantess) de transpo
orte.
FFumigações aplicadas no
n armazém
m or transp
porte também devem ser registradas,
in
nformando o produto au
utorizado, quuando, como
o, etc.
In
nforme a experiência
e
e o trein amento do
os funcionárrios. Eles ddevem sabe
er os
reequerimento
os de qualida
ade, farmacoopeias, etc.
V
Você pode reeceber uma visita de insspeção para ser aprovado(a) como ffornecedor(a
a). Um
q
questionário deve ser preenchido e a coleta rep
portada usan
ndo a ficha dde dados téccnicos
p
para cada lote.

PAR
RTE II. CUL
LTIVO DE
E PLANTA
AS MEDICINAIS E AR
ROMÁTICA
CAS
3. Prroduction
n of mediccinal and aromaticc plants.
Os veegetais que consumimoss diariamentte vem de três maneiras fundamen tais. Uma delas é
comp
prá‐los. Outrra é produzi‐‐los você meesmo em um
m pedaço de terra própriia ou alugad
da, em
bandejas de culttivo colocad
das em varaandas. A te
erceira forma de obtê‐llos é pela coleta
c
silvesstre, com crritérios rigorosos de susstentabilidad
de, coletando os monta ntes apropriados,
respeeitando as espécies protegidas
p
oou de redu
uzida abund
dância. O caminho pa
ara a
autosssuficiência local envolvve uma com
mbinação de
e cultivo eco
ológico e cooleta silvesttre de
planttas com usoss comestíveiss, medicinaiss ou cosméticos.
Maneeiras de obteer PMAs:
1. Comp
pra
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2. Cultivvo
3. Coletta silvestre
Ter p
plantas cultivvadas por pe
erto para usoo doméstico ou para com
mercializá‐lass é muito útil. Um
vaso,, um pomar, ou o jardim
m pode conteer plantas útteis. Para começar a planntar o que é mais
utilizaado, recomeenda‐se: Alo
oe Vera (Alloe vera), Lú
úcia‐lima (A
Aloysia citroddora) ou Allecrim
(Rosm
marinus officcinalis), e especialmentee as ervas mais utilizadas para cozinnhar, pois ela
as são
mais aromáticas recém‐colhid
r
das.
O cultivo de plaantas úteis a nível dom
méstico não envolve nen
nhuma com plicação alé
ém da
inereente a qualqu
uer outro vegetal. Nós n os interessamos em con
nhecer as conndições climáticas
das tterras com as
a quais irem
mos lidar. Poor outro lado
o, nós podem
mos distinguuir dois grup
pos de
p
de água
á
e aque las que resisstem a longo
os períodos dde seca. Com
m essa
planttas: as que precisam
plantar cadaa espécie com ou sem irrrigação, sol oou sombre, etc.
inform
mação, nós decidiremos
d
e
Norm
malmente se questiona se
e os princípi os ativos mu
udam quando uma plantta é cultivada
a (não
silvesstre). Estudos tem demonstrado que condições ambientais,
a
clima,
c
irrigaçção ou fertilizzação,
tipo de solo e plantação
p
ou
u época de colheita pod
de afetar. Apesar
A
dissoo, a proporçã
ão de
comp
ponents é um
m dos parâm
metros de m
maior variabilidade qualittative e quaantitative tam
mbém
em plantas silvesttres, depend
dendo dos annos, idade, quimiotipo
q
ou
u status de ssaúde da planta.
Se vo
ocê planta uma espécie
e que apareece nos arredores de onde
o
é cultiivada, e nós não
intervvimos e exisstem as messmas condiçõões ambienttais, solo, ág
guas pluviaiss ou exposiçção ao
sol, eem princípio, a variabilida
ade dos princcípios ativos é a mesma existente naa natureza.
A maioria das plaantas são mu
ultianuais, alggumas desap
parecem no inverno mass podem brotar de
novo, como a menta
m
(Mentha sp.) ou eestragão (Arrtemisia dracunculus), ooutras retém
m uma
pequena roseta basal, com
mo a erva‐c idreira (Melissa officinalis) ou oréégano (Orig
ganum
vulga
are), e outras como o alecrim ouu sálvia (Sallvia officinalis) resistem
m o ano to
odo. É
importante saberr quais planttas são anuaais para cole
etar as seme
entes a sereem usadas no ano
seguiinte, e para mudar o loccal do seu p lantio. Manjjericão‐de‐fo
olha‐larga(Occimum basiliicum),
angélica (Anngelica archa
endro
o(Anethum graveolens),
g
angelica), calêndula (Caleendula officinalis),
camo
omila (Matrricaria cham
momilla), m
mastruço (Trropaeolum majus), com
minho (Cum
minum
cymin
num), coentro (Coriandrrum sativum
m), stévia (Sttevia rebaud
diana), feno grego (Trigo
onella
foenu
um‐graecum
m), erva‐doce (Foeniculum
m vulgare), anis
a (Pimpine
ella anisum),, mostarda‐b
branca
(Sinap
pis alba), paapoula (Papa
aver rhoeas),, melão são caetano (Mo
omordica chharantia), etcc., são
consideradas plantas anuais. Endro, Anggélica, boraggem (Borago officinalis), Alcaravia (C
Carum
carvi)), coentro, erva‐doce, malva (Maalva sylvestrris), salsa (P
Petroselinum
m crispum), salva
esclareia (Salvia sclarea),
s
chiccória (Cichoriium intybus), etc. são consideradas pplantas biena
ais.
Uma planta anuaal às vezes nã
ão o aparentta ser, pois as
a sementes que caem nno chão germ
minam
facilm
mente; esse é o caso da
a rúcula (Erruca sativa), camomile, papoula‐dorrmideira (Pa
apaver
somn
niferum), ettc.
Apesar de que em climass com 300‐600mm e inverno gelado
g
(frequentementee ‐3°C) e calo
or no verão (ffrequenteme
ente acima de
d 30°C) calêêndula, erva‐‐doce,
manjerona (Orig
ganum majo
orana), ma lva, segurellha‐das‐montanhas (Sattureja montana),
chicó
ória, salva escclareia, etc. não
n são anuaais.
O plaantio orgânico é uma oportunidadee de qualidaade e segura
ança para ass pessoas, para
p
o
ambiente e para o mercado, e as desvanttagens são poucas.
p
Adicionar compoostagens ou adubo
a
resolvve a questão da fertiliza
ação, combi nar inúmeraas espécies e adicionar extrato de planta
p
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resolvve a questãão de pragas e doençass, e usar paalha ou resíduos vegetaais para con
nstruir
telhados previne plantas adve
entícias e redduz a evaporração de águ
ua.
Se a produção do cultivo ou coleta dda planta se
e dá de forma ecológiica ou em locais
relatiivamente “lim
mpos”, asseggura‐se proddutos livres de
d contamina
antes ou resííduos químiccos.
Com relação aos utensílios, maquinário,
m
infraestrutu
ura e locais necessários,
n
tudo depende do
tamanho da lavo
oura. Se esta
amos falanddo de cultivaar em um ja
ardim ou em
m um pomarr, eles
serão
o os mesmoss que você irá utilizar a nível doméstico se você
ê tem vegettais ou árvorres de
frutass plantadas. Porém, se a lavoura é m
maior do que
e metade de um hectaree, para a produção
de plaanta seca, exxtratos ou de
estilados, a i nfraestruturra e o investimento serãoo significante
es.
nto e crescim
mento de pllantas aromá
áticas é neceessário, portanto,
Para um bom deesenvolvimen
irrigar aquelas qu
ue precisare
em, de manhhã cedo, e sempre
s
que elas tiverem
m acabado de
d ser
transsplantadas.. É importantte evitar o crescimento
o de plantas adventíciaas, especialm
mente
aquelas que co
obrem comp
pletamente a espécie que reque
er exposiçã o solar; fe
erliziar
especcialmente aq
quelas que requerem m
mais água e//ou irrigação
o; Evitar e c ontrolar pra
agas e
doenças, e excessso de água ou
o falta de lu z do sol são os perigos principais.
Para cultivar plan
ntas em um
m ambiente m
mais frio, so
ombra e pro
oteção contrra luz do soll ou a
securra do ambieente devem ser combinnados. Além disso, aque
elas que nãão toleram baixas
b
temp
peraturas preecisam ser abrigadas
a
em
mbaixo de uma
u
árvore densa, fixaddas em um muro
orien
ntadas para o sul ou protegidas com uum plástico caso
c
as temp
peraturas abbaixem dema
ais.
A maioria de PMA
A são plantadas por mul tiplicação po
or alvéolos obtidos
o
de seementes silvestres
ou esstacas de plaantas matrize
es, estas tam
mbém silvestres. Semeam
mento diretoo envolve um
m risco
alto. Em estufas, raízes suficiientes são o btidas para transplantarr após cerca de 3 mesess. Fora
odem demorrar 1 ano pa ra se desenvvolverem. Co
omecar a junntar material para
da esstufa, elas po
planttio é um dos pontos‐chave em PM A. O local para
p
obter as
a sementess, as estacass ou a
planttação direta tem
t
grande importância . As semente
es podem se
er obtidas dee plantas silvestres
no ou
utono, do prróprio estoqu
ue de semenntes do ano anterior,
a
da troca com ooutros produtores,
ou peela compra. Nós saberem
mos a origem
m do materiaal de planta se a planta ffor nossa. Se
e você
comp
prá‐la, você deve ter certeza da esppécie e de que
q sua orige
em é silvesttre. No mom
mento,
existeem inúmeraas variedade
es de ervas aromáticas obtidas porr melhoram ento das qu
uais a
comp
posição quím
mica e sua seggurança são desconhecid
das.
e
é preferível pplantar atraavés de esttacas, por eexemplo lavvanda
Com algumas espécies,
(Lava
andula latifo
olia), sálvia, goiaba (Psiddium guajavva), erva cid
dreira brasileeira (Lippia alba),
anador (Justicia pectoralis), laurel grasss, estragão russo,
r
alecrim ou stéviaa. Por outro lado,
atravvés da semeente é simples com esp inheira‐santa (Maytenuss aquifolium
m Mart./Mayytenus
ilicifo
olia Mart.), bálsamo,
b
no
oni (Morindaa citrifolia), hibiscus (Hibiscus sabdaariffa), camo
omila,
manjericão, rúcula, tomilho (Thymus vullgaris), cebolinha (Allium
m schoenopraassum), Hipe
ericão
(Hypeericum perfo
oratum), po
oejo (Menthha pulegium), orégano, salsa, fenoo grego, pap
poula,
calên
ndula, capucchinha, endro, erva‐docee, malva, mostarda.
m
Com um pedaaço de rizom
ma de
hiperricão, gengib
bre (Zingibeer officinale)), menta ou alcaçuz (Glycyrrhiza glabra) tem
mos o
suficiiente para que brote de
e novo. Aloee vera é facilmente reprroduzida porr brotos, os quais
podemos separarr e transplantar.
O tip
po de substrrato é imporrtante especcialmente paara obter a plantação e para cultiva
ar em
recipients. Taman
nho do recipiente: 40 cm
m Ø x 30 cm ↕.
↕
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As caaracterísticas do solo que
q
podem afetar o cu
ultivo de um
ma planta aaromática são as
seguiintes:
•
•
•
•

mentoso); Parra grandes elementos, m
melhor drenagem.
Textura (arenoso, arggiloso, sedim
O pH
Fertilidad
de.
Contamin
nantes.

A misstura do solo
o externo com um pH em
m torno de 7 e um pouco
o de composstagem (5 to
o 10%)
e fibrra de coco (5
5 a 15%) será
á suficiente para o cresccimento apro
opriado. A m
maioria das plantas
arom
máticas cresceem em qualquer solo, e ntre 8 e 5,5,, e são poucas que não ttoleram pH muito
de pH ácido
ácido
o ou muito básico.
b
Algumas plantass se comporrtam como indicadoras
i
o, por
exem
mplo a dedaaleira (Digittalis purpureea), gencian
na‐amarela (Gentiana llutea), morangos
(Frag
garia vesca)), mirtilos (Vaccinium myrtillus), rosmaninho
o (Lavandulla stoechass), ou
carvaalhinha (Vero
onica officina
alis).
Com relação à texxtura, a maio
oria que requuer água pre
ecisa de solo poroso e férrtil. É o caso da
Morin
nda citrifolia
a, goiaba, Lip
ppia alba, geengibre, aloe
e vera, manje
ericão, salsa , lúpulo (Humulus
lupulus), girassol (Helianthus annuus), Spiiraea ulmaria
a, coentro, capuchinha, eetc.
Planttas que se saatisfazem com
m volume dee chuva de cerca de 500 mm por anoo, como o ale
ecrim,
erva‐‐cidreira, orregano, tom
milho, Santtolina (Santtolina cham
maecyparissuus), erva‐do
o‐caril
(Helicchrysum italiicum), sálvia
a, lavanda, ettc., não nece
essitam de fertilização. A
Adicione ape
enas a
comp
postagem qu
ue a familia produz paraa aqueles plaantados no pomar
p
com os vegetais. Além
disso, nós iremo
os retornar para o soloo todos os vegetais ou partes delees que iniciaram,
especcialmente naa primavera ou outono, incorporand
do‐os diretam
mente ou m
misturando‐os com
palhaa para fazer mantas.
m
Há esstudos que determinam
m que é nec essário fertiilizar quando
o se quer prroduzir em maior
escala. Tanto o feertilizante qu
uanto a irriggação não altteram a com
mposição quíímica em alggumas
espéccies (ex.: tomilho), poré
ém podem afetar o conteúdo de ingredients ativos em outras
o
planttas.
No caaso de plantaas em recipientes, a ferttilização se dá uma vez ao ano, no iníício da prima
avera.
Cercaa de 300 graamas por pla
anta é o sufi ciente, espe
ecialmente para aquelas que são irriigadas
frequ
uentemente. Convém rem
mover a plannta, relocá‐laa, adicionar ou
o alterar o ssolo, ou divid
dir.
p
é anu
ual, mas as eestações chu
uvosas
A meelhor época para plantarr no solo deppende se a planta
são aas mais apro
opriadas. Você pode aprroveitar um tempo chuvvoso para trransplantar. Dessa
formaa, evitaremo
os regá‐la e monitorar
m
ennquanto se adaptam
a
dass antigas conndições ótim
mas na
bandeja de mudaas para as co
ondições me nos favoráve
eis do solo. Quando
Q
se trrata de ervas com
grand
de demanda de água, co
omo manjeriicão, rúcula, capuchinha, cebolinha, malagueta, salsa,
mentta, coentro or manjeron
na, podem sser plantadaas no meio de jardins hhorticulturaiss com
irrigação por goteejamento du
urante os meeses quentess e secos. À sombra, pla ntaremos: lú
úpulo,
sapon
nália (Sapon
naria officin
nalis), valeriiana (Valeriana officina
alis), erva‐doos‐gatos (N
Nepeta
catarria), ulmária,, salicórnia (SSalicornia spp.), mil‐folhass (Achillea millefolium),
m
aabsinto (Arteemisia
absin
nthium), conffrei (Symphyytum officinaale), ou tanacceto (Tanace
etum vulgaree).
A maaioria não reequer irrigaçção e a águaa da chuva é o suficientte, sabendo que em esttações
secass elas vão esstagnar e nass estações chhuvosas elass se desenvo
olvem. Em coondições de 300 a
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600m
mm por ano
o de chuva e tempera turas de inverno ating
gindo ‐8°C e ocasionalm
mente
atingindo 37°C no verão, nun
nca foi necesssário regar as seguintes plantas: chhicória, segu
urelha,
dula, cardo‐mariano (Sily
lybum maria
anum),
alfafaa (Medicago sativa), feno grego, pappoula, calênd
cebollinha, Lepid
dium draba,, dente‐de‐‐leão (Taraxxacum officcinale), capiim‐limão, sá
álvias,
orégaanos, lavand
da, estragão, verbena dee limão, lourro (Laurus no
obilis), plátanno (Plantago
o sp.),
melilo
oto (Melilottus officinaliis), mostardda, urtiga (U
Urtica dioica
a), Eryngium
m, lima (Tilia
a sp.),
nogueira‐comum (Juglans reg
gia), semperrvivum, camomila, arrud
da (Ruta gravveolens), tom
milho,
ubium officiinale, alecrim
m, sabugueiro (Sambucus nigra), aalcaçuz, hipe
ericão,
erva‐‐doce, Marru
malvaa, açafrão (Crocus sattivus), verb ena (Verbena officinallis), Silene (Silene vulg
garis),
centaaurea ásperaa (Centaurea aspera), bborragem, matricária
m
(C
Chrysanthem
mum parthen
nium),
vitex (Vitex agnuss‐castus), etcc.
Para irrigação, você
v
pode agrupar
a
as pplantas com
m alta demanda no verãão, por exe
emplo:
manjericão, cebo
olinha, menta, salsa, rúúcula ou maanjerona qu
ue sempre pprecisam de
e solo
úmido, mas cuid
dado com exxcessos se ffungos come
eçarem a na
ascer. Por ooutro lado, endro,
e
segurrelha, hissop
po (Hyssopus officinalis)), estragão, coentro, oré
égano, someente são irrigados
quando o solo esttá seco, e no
o inverno rarramente é irrrigado.
A maaioria das plantas arom
máticas preciisam de sol. Uma sálvia
a na sombraa morre, em
mbora
algum
mas plantass se adapte
em a poucaas horas ao
o sol (menta, oréganoo). Outras vivem
habittualmente na
n natureza em lugarees com som
mbra e úmidos, por eexemplo: eu
ufrásia
(Euph
hrasia rostko
oviana), pulm
monária (Pullmonaria offficinalis), violeta (Viola oodorata), hepática
(Anem
mone hepáttica), alcarávvia. À meia ‐sombra: ce
erefólio (Antthriscus cereefolium), ab
bsinto,
mentta, erva‐cidreira, orégan
no, manjeronna, estragão
o, cebolinha, hissopo, oorégão (Orig
ganum
virenss), segurelha. E a sol pleno, mas em climas frios e úm
midos: malvaa‐branca (Allthaea
officin
nalis), ulmárria, saponária
a, salicária, aangélica, vale
eriana, helên
nio (Inula hellenium).
m um cadern
no de notas sseria ideal, datas e ações; com esse rregistro você
ê pode
Regisstrar tudo em
consttruir o seu prróprio calend
dário para saaber quando
o começar a plantar, trannsplantar e colher.
c
Para não se engganar de espécies e gaarantir que o que você está coletaando tem grande
importância. As partes
p
em si da planta, s ejam flores, frutos ou se
ementes devvem ser colettadas.
É reccomendado apanhar
a
as raízes
r
no ouutono ou primavera. Há estudos de algumas esp
pécies
com recomendaçções de épocca para a cooleta com o máximo de princípios a tivos. É prefferível
coletar as folhas antes
a
da florração.
Você deve escolh
her um local apropriado e limpo, e um
m dia ensolarado. Não ireemos coletar uma
plantta que não aparente esstar saudáveel, tenha manchas nas folhas ou ppareça doen
nte. A
maneeira de colettar é cortand
do com tesoouras a parte
e da planta que está em
m boas cond
dições,
descaartando o ressto.
Após colher, é acconselhável podar
p
as planntas lenhosaas. Do resto da plantas, ccom a chega
ada do
outon
no, é necesssário cortar as partes ssecas. Em algumas espécies como m
manjericão, flores
devem
m ser removvidas para ob
bter‐se mais folhas, mas até essa parte pode ser aaproveitada.
Calorr, dia longo e luz são as demandas daa stévia para se desenvolver..
Razõees que posssibilitam uma espécie a ser ‐ Condições de crescimento:
c
: rochas, piccos,
cultivvada
rios, etc.
e
‐ Inviaabilidade eco
onômica
Razõees que favorrecem a lavoura:
‐ Quando a coleçã
ão silvestre é insustentá
ável
a nívvel ambiental. Coletas excessivas de
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certass espécies co
olocam a messma em risco
o.
‐Demaandas de qualidade
q
poor redução de
variávveis que a natureza impplica, manten
ndo
aspecctos de co
ontrole: o material para
p
começar a planta
ar, tipo de ssolo, exposição
ertilização, éppoca de plan
ntio
solar, irrigação, fe
gem, armaze namento, ettc.
ou colheita, secag

Escolher o culttivo de pla
antas mediccinais
imp
plica diversas decisõess importanttes e
conheecimento prrévio. O tipo
o de lavouraa escolhido pode influe
enciar a quaantidade de horas
dediccadas, a quallidade final, e também o preço.

Os modelos básiccos de lavourra são:
a. Agricultura orggânica (livre de
d produtos químicos).
b. Agricultura tradicional
t
(usando
(
ferrtilizantes, herbicidas,
h
pesticidas, desde que os
intervvalos de seggurança planejados para antes da co
para garanttir a
oleta sejam respeitados,
r
ausên
ncia de resíd
duos no produto e que os níveis de
e resíduos e de contaminnantes estejjam
dentrro do limite estabelecido
e
o).
A disp
ponibilidadee de água:
a. Irriigação e/ou alto volume de chuva (m
menta, erva‐ccidreira, echinacea, etc.)..
b. Condições de seca
s
e baixo índice de ch uvas (tomilh
ho, sálvia, lavvanda, etc.).
A altiitude e latitu
ude (intimam
mente relacioondas à temperatura, e frequenteme
f
ente ao volu
ume
de ch
huvas) condicciona a espécie a ser culttivada.
Solo e condiçõees climática
as: tipo de solo, pH, orientação do solo, exxposição so
olar,
climaatologia e condições amb
bientais, hab itat, etc.
Na comercializaçção, é impo
ortante: escoolher as plaantas com menos
m
conc orrência ou as
planttas mais con
nsumidas ou
u constantem
mente consu
umidas, e ta
ambém busccar clientes em
poten
ncial, estabeelecer contratos de cultivvo, etc.
A escolha de espécies dep
pende se a produção vai
v ser para
a uso domééstico ou para
p
comeercialização. Também vai depender sse as condições ótimas de
d crescimennto necessárias
correespondem ao
o que podem
mos oferecer em nosso te
erreno.
Ondee obter o material
m
para
a plantio, ccomo semen
ntes, estacass, rizomas oou bulbos para
p
planttio, quimiotip
po, variedade, etc.

Quan
nto às tarefass agrícolas, é necessário decider e saber:
aa. O ciclo veegetative (se a planta é aanual, bienal ou multianu
ual).
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b
b. A duração do ciclo de
e cultivo de cada espécie
e (se dura um
m ano, ou m
mais, e nesse
e caso,
do é lucrativvo).
até quand
c. Material para plantio: variedadess locais, seme
entes, bande
eja de mudass, substratoss, etc.
d
d. Escolha do
d lugar.
ee. Design daa plantação: distância enntre fileiras e entre planta
as, número dde fileiras.
f.. Preparaçãão
gg. do solo.
h
h. Demandaas nutriciona
ais (se é neceessário fertiliizar ou não), compostageens.
i.. Como implantar.
ura: quantidades, connsumo, rota
ações,
j.. Organizaççao e gerrenciamentoo da lavou
associaçõ
ões
kk. Racionam
mento de águ
ua: irrigação,, controle daas sondas, etc.
l.. Como con
ntrolar planttas adventíci as (malhas, remoção ma
anual ou meccânica, etc.)
m
m. Controle de saúde: Re
econhecime nto de pragaas e doenças, produtos hhortícolas, ...
n
n. O equipaamento nece
essário, utennsílios e materiais (tratorr, plantadeirra ou semea
adeira,
motoculttivador, fresa
adora, colhe itadeira, etc.) definirá, por
p exemplo,, a distância entre
plantas e entre fileira
as.
o
o. Calendário: plantio, manutenção,
m
, colheita, prrocessamento, etc.
p
p. Locais neecessários para secagem,, destilação, corte, peneiração, etc
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Para conseguir uma nova lavvoura de pla ntas medicin
nais, que corresponda à s demandass de
qualid
dade, é reco
omendado se
eguir as dicass abaixo:
‐ Receeber informaação e treina
amento no aassunto.
‐ Conhecer e visitar
v
agriccultores quee cultivem plantas medicinais, coom resultados
satisffatórios.
‐ Con
nsultar assistêência para a implementaação da novaa lavoura.
‐ Com
meçar com uma
u
pequena extensão de terra (meio hectare – dois hectaares para ob
bter
óleoss essenciais)..
‐ Paraa se especializar, faça o teste com ppoucas espéccies, dominando ao máx imo o proce
esso
de prrodução.
‐ Agriicultura orgâânica envolve
e mais traba lho e horas de
d dedicação
o manual.
‐ Sigaa as Boas Prááticas de Agríícolas (BPA).
‐ Não
o acumule esstoque devido a problem
mas de comerrcialização.
‐ Esteeja atualizado
o no Mercad
do e conheçaa a indústria do consumo
o.
‐ Tenha contatos em centros de pesquisa .
‐ Façaa parte de asssociações de produtoress ou de coop
perativas.
‐ Paraa mecanizar, estude a in
nfraestruturaa para que a lavoura não exceda. A mecanização é
praticcamente esssencial para a disputa coom a concorrrência, pois com
c
uma quualidade simiilar,
a difeerença de preço favorece
e o produto m
mais barato..
ocê decidir plantar divversas espéccies, comecce com pou
ucas unidadees de cada para
Se vo
acom
mpanhar a prrodução e ad
daptá‐la ao r itmo de trab
balho, consumo ou comeercialização, o que
influeencia no totaal de área a ser plantadaa. É melhor começar
c
com
m 3 ou 4 de ccada e máxim
mo de
100 o
ou 200m² e checar o tem
mpo necessáário. A estação de chuva
as é a pior éppoca para plantas
adven
ntícias e dem
manda ainda
a mais tempoo. Apesar de
e que muitass delas podeem ser usada
as por
suas propriedadees ou como compostagem
c
m.
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4. 4.. Plantas medicina
m
is e arom
máticas: fases do culltivo
O passso‐a‐passo para começa
ar uma lavouura de PMAss estão detalhados abaixxo. Começa com
c
a
escolha e preparaação da terra, continua ccom a obten
nção do material e sua im
mplementaçção no
po, seguida de
d manutençção apropriadda, para term
minar com uma boa proddução de ma
atéria‐
camp
primaa de qualidad
de.
4.1. A escolha do
o terreno
É aco
onselhável nãão escolher os
o piores terrrenos. Prefirra evitar terrrenos com: eexcesso de pe
edras,
acessso difícil e co
omplicado, formas
f
irreg ulares que dificultam
d
o manejo, laddeiras acentu
uadas,
solos rasos e salin
nos, etc.
O terrreno ideal: superfície plana,
p
livre dde obstáculo
os, de fácil acesso
a
e com
m forma ma
ais ou
meno
os rectangulaar para facilitar o desingg da plantaçãão, o que po
or sua vez ajjuda a dimin
nuir os
custo
os de produção.
4.2. M
Maquinário e ferramentas
O eq
quipamento necessário
o para dar andamento ao cultivvo de PMA
A (máquina
as de
transsplantação ou de controle de plantaas adventíciaas) não é mu
uito diferent e do utilizad
do em
lavou
uras horticultturais. A níve
el de coleta,, o equipame
ento necessá
ário é mais eespecífico, mas
m há
máqu
uinas no merrcado para esse propósitto.

4.3. Infrastructurra
Depeende dos hecctares plantados, mas a nnecessidade aumenta a partir
p
de meiio hectare.
É neccessário um
m lugar para
a preparar a bandeja de
d mudas e fazê‐las creescer. Tamb
bém é
necesssário um lo
ocal para o armazém dde máquinas, equipame
entos e utennsílios. Preccisa‐se
tamb
bém de um lugar para se
ecar ou dest ilar. Além diisso um luga
ar onde vocêê possa sepa
arar as
partees das plantaas (ex.: o ca
aule das folhhas), e um lugar
l
para cortar ou, see necessário,, para
mistu
urar e empaccotar.
Quan
nto mais pró
óximos cheggarmos do uultimo estágio da linha de produçãoo, e quanto
o mais
próximos estiverrmos do pro
oduto final, mais precissaremos lim
mpar essa innfraestrutura
a para
cump
prir as boas práticas.
p

4.4. P
Preparo da terra
Planttadeiras preccisam de solo
o poroso parra encaixar as mudas.
•

•
•

Fertilizan
nte: se adubo
o ou estercoo forem aplicados, faça‐‐o algumas ssemanas anttes de
plantar. Tenha
T
em mente
m
que PMAs alime
entadas pela chuva tem
m pouca dem
manda
nutricional.
Motoculttivador: o mo
otocultivadoor deixa o solo fino e sem
m plantas advventícias. Esse é o
momento
o para aplica
ar of fertilizannte.
Fresadoraa: se possíve
el, utilize a fr esadora mom
mentos ante
es do plantio .
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4.5. M
Manterial paara plantio
Obter o material para planttio é um paasso muito importante para obter matéria‐prim
ma de
qualid
dade.
Certaas drogas pro
ovindas de plantas podem
m ser encontradas em diferentes esppécies, variedades
e/ou quimiotipos (com dife
erentes com
mposições de ingredients ativos). A que for usada
eia) é a oficiaal.
medicinalmente e estiver incllusa nos livroos oficiais (naa farmacope
O maaterial para iniciar deve estar corretto, caso con
ntrário não poderá
p
ser uutilizado, pois não
passaará no contro
ole de qualid
dade. Esse m
material paraa iniciar pode
e ser obtido por conta própria
ou co
omprado em
m centros de
d pesquisa, universidad
des, ou prod
dutores de sementes ou
o em
viveirros de plantaas especializa
ados em planntas medicin
nais.
Existeem dois métodos fundam
mentais paraa a obtenção e multiplicação de planttas para o cu
ultivo:
• Por semeente (multiplicação sexuaada)
Por estaq
quia (multiplicação assexxuada)
Algum
mas espéciess podem ser obtidas por ambos os métodos.
m
A outras, porém
m, é recomen
ndado
usar a semente, pois esta ge
ermina sem ddificuldades (ex: orégano), enquantoo outras posssuem
um ín
ndice de germinação tã
ão baixo quee é preferível multiplica
ar por estac as (ex.: lava
anda ‐
Lavan
ndula angusttifolia‐).
A épo
oca perfeita para fazer a bandeja dee mudas dep
pende de cada espécie, das condiçõ
ões do
ambiente local ou
u da disponib
bilidade de innfraestruturra adequada (estufas).

4.5.1. Multiplicaçção sexuada
a. A obtençãoo da sementte
A sem
mente pode ser
s adquirida
a por coleta silvestre ou pela compra
a.
A coleeta silvestre deve ser rea
alizada quan do a sementte já estiver madura. Em seguida, deve ser
seca e armazenad
da em local seco
s
e resfriaado (entre 3 e 5°C).
De prreferência, entre
e
em con
ntato com coompanhias de
d sementess silvestres (eespecializadas em
planttas medicinaais) para com
mprá‐las. Alggumas companhias tem variedades sselecionadass para
sua composição química
q
(eg. Pharmasaatt in Germanyy).
É aco
onselhável nãão comprar sementes paara jardinage
em, já que as variedadess à venda nã
ão são
silvesstres e oficiais, mas sim selecionadas
s
s por razões ornamentais
o
s.
Semeentes podem
m ser plantad
das diretameente no campo, ou pode‐se fazer cam
mas de seme
entes.
As plantas não serão iguaiis entre si. Haverá variabilidade, mais ou m
menos acenttuada,
dependendo da espécie.
e
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4.5.22. Multiplicaçção assexuad
da. A obtençção da estacca.
A colheita por esttaca é norma
almente reallizada com plantas
p
multia
anuais, as quuais podem ser:
s
•
•

Plantas de coleta silve
estre
m
Plantas matrizes.

As esstacas são reealizadas em camas de seemente. As plantas obtidas serão id ênticas às plantas
matriizes (clones) e terão um crescimeento inicial mais rápido
o que uma planta obtid
da da
semeente. Se um
ma lesão é feita (um corte no córtex) próximo à basee da estaca
a, nós
estim
mularemos a formação de raízes (aceeleração da divisão
d
celular). Outra foorma de favo
orecer
o enrraizamento é utilizar cerrtos substrattos ou substtâncias tais como
c
hormôônios ou cho
orume
de urrtigas.
oas condiçõees (qualidad
de de planta viva), o ccuidado devve ser
Para obter a plaanta em bo
indisp
pensável. Gaarantia de ággua adequadda, luz, expossição ao sol, nutrientes, ttemperatura
a, etc.,
é indispensável.
4.5.33. Obtenção da
d bandeja de
d mudas.
A bandeja de mudas é a me
elhor opçãoo para: agricultura ecoló
ógica (AE); s olos pobres, com
planttas adventícias ou ervas daninhas; em casos de pouca disponibilida
d
ade de seme
entes,
dificu
uldade de germinação, propagação, vvariabilidade
e genética, hiibridações, eetc.
ois tupos de bandejas de
e mudas:
Há do
•
•

Raíz nua: tem muitas desvantage ns.
Células e mini célulass de mudas: é a melhor opção.
o

A raíz nua tem menos
m
chancce de sobreeviver após a implantaçã
ão. O proceddimento devve ser
feito rapidamente para que a raíz não reesseque. Se a terra estive
er seca, não houver chuvva e a
lavou
ura dependeer de água pluvial
p
(sem irrigação), a raíz não vinga nesse eestágio inicia
al com
ambiente tão secco, já que o tipo de substtrato é totalm
mente modifficado.
Por o
outro lado, com uma bandeja dee mudas (d
de sementess ou estacaas) não há essas
desvaantagens. Um
medecendo bem a célulaa, a raíz tem água suficiente para sobbreviver, o mesmo
m
substtrato é manttido próximo
o à raíz. Não é necessário
o apressar o procedimennto, já que a muda
é rem
movida do alvvéolo e enterrada.
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Como
o fazer nossaa bandeja de
e mudas
Para fazermos no
ossa própria bandeja de m
mudas, precisamos de um
m recipientee, do materia
al e do
tamanho. Pode seer os típicos alvéolos inddividuais, ban
ndejas de po
oliestireno exxpandido (isopor),
coposs para ovos ou garrafas recicláveis; o que estive
er disponível. O substratoo pode ser a terra
que eestiver à mãão, sendo op
pcionais alguumas compo
ostagens e fibras
f
de cocco. O materrial da
plantta usada é o mais importante. Para o sucesso do crescimento
o, precisamoss de um loca
al bem
iluminado, porém
m com pouca
a luz solar diireta, abrigad
do do vento. Se for feitaa uma estufa
a, esta
deve ser irrigada todo dia e o recipientee deve ter um
ma boa quan
ntidade de ssolo para que não
resseeque.
Um b
buraco em todos
t
os reccipientes se faz necessáário para que a água daa irrigação não
n se
acum
mule ou apod
dreça as raízes. Encha o recipiente com o substrato sem apertá‐lo de
emais.
Depo
osite 2‐4 sementes no centro do recipiente e cubra com uma peqquena porçã
ão do
substtrato. No caso de estacas, corte o topo mais delicado
d
de uma planta,, remova a maior
partee das folhas deixando
d
apenas 2 ou 3 mais jovenss e inserte o caule no subbstrato aperrtando
o solo para ter contato
c
direto. Regue ddelicadamentte para que as sementees e a estaca não
saltem
m e mantenha o local se
empre molhaado mas nun
nca encharca
ado. Certifiquue‐se que ha
aja luz
o sufficiente, ou a planta acaba esticanddo e perden
ndo a sustentação. São necessárioss pelo
meno
os 3 meses para
p
transplantar, assim a planta já te
erá desenvolvido raízes o suficiente.
Para projetar a baandeja de mudas, precisaamos saber o que temoss à mão em ccada local.

4.6. A instalação da lavoura no
n campo
A épo
oca de coloccar uma sem
mente ou plaanta no solo é muito importante, esspecialmente
e com
espéccies anuais. Por exemplo
o, o rendime nto de óleo essencial de
e folhas de cooentro será maior
quanto mais cedo
o tiver sido plantando n o campo, e vai ser bem melhor duraante a estaçção de
m estações mais
m secas.
chuvaas do que em
A imp
plantação po
ode ser feita de duas form
mas:
• Implantação com sem
meadura direeta.
muda..
• Implementação com células de m
a direta
4.6.1. Semeadura
ós semear, pressione
p
a tterra suavem
mente,
Para semeadura direta, usa‐sse uma semeeadeira. Apó
para potencializar o contato das
d sementees com o solo
o.
A sem
meadura direeta é normalmente utilizzada para esspécies com sementes laargas e/ou plantas
vigorosas (ex: carrdo ou erva‐d
doce) e em tterras livres de
d pedras ou
u crostas em sua superfíccie.
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Desvaantagens:
‐

‐

‐
‐

Se a espéécie não for muito vigorrosa e se for semeada em
e estação dde chuva e se for
produzidaa numa Agrricultura Ecoológica (AE), é bem possível que pllantas adven
ntícias
tomem co
onta.
As instalaações para o plantio dirreto custam menos do que uma baandeja de mudas,
m
porém, é muito maiss incerta, já que a germinação tamb
bém depend e da chuva ou da
irrigação.. Frequentem
mente, acabaa sendo nece
essário replantar tudo.
São neceessários maiss quilos de ssementes po
or hectare e pode se tor nar bastante
e caro
ou de pouca disponib
bilidade.
des também podem surggir na graduaação do semeador.
Dificuldad

4.6.22. Plantação com mudas..
Nós começamos a partir de
e mudas deesenvolvidass em viveiro
os. O tamannho da plan
ntação
depende do tamaanho da espé
écie e do cam
mpo e condiçções da lavoura.
A im
mplantação é um estágio muito im
mportante. A terra, que
e deve ter ssido previam
mente
trabaalhada, devee estar fofa para
p
então ppassarmos a fresadora com
c
o objettivo de otim
mizar o
trabaalho do agricultor para qu
ue ele fixe beem a célula da
d muda no solo. Imediaatamente anttes de
planttar, devemoss regar a plan
nta para asseegurar que a célula da muda esteja bbem molhada
a.
h
É preferíve
el escolher as mudas mais crescidas e
A plaantação raraamente é homogênea.
desprezar as pequenas. O crescim
mento homo
ogêneo das plantas no ccampo é essencial
para facilitar a coleta.
Se a lavoura for tradicional, normalmennte aplica‐se herbicida pré‐emergent
p
tes, ou uma
a falsa
planttação (regarr para enccorajar a ggerminação de sementtes no cam
mpo e passsar o
moto
ocultivador abaixo)
a
se possível,
p
quaalquer proce
edimento irá prevenir a proliferaçã
ão de
planttas adventícias depois de
d plantar. Se a lavourra for amiga
a do meio‐aambiente, não se
adicio
ona produtos químicos ou
o herbicidass (e nenhum fertilizante químico
q
ou ppesticida).
Uma plantadeira de pomar típico pode seer utilizada. Sempre
S
teste
e‐a antes de começar, ajuste a
distân
ncia entre plantas
p
e enttre fileiras e cheque se a máquina está
e
bem finncada ao solo e a
m, exceto qu
plantta bem eretaa. Essas planttadeiras típiccas de pomares funciona
am muito bem
uando
há peedras e ladeeiras. Você deve
d
saber qque em um terreno lade
eiroso, a plaantadeira de
e duas
fileiraas não funcio
onará bem, já que não esstará bem fin
ncada em um
ma das fileiraas.
4.7. M
Manutenção
o do cultivo
Enten
nde‐se por manutenção
m
da lavoura ttarefas de fe
ertilização, irrigação, e coontrole de plantas
adven
ntícias (ou mato). Depe
endendo daa lavoura se
er orgânica ou
o tradicionnal, as formas de
manu
utenção irão variar.
As attividades de manutenção
o da lavoura mais imporrtantes são: fertilização, irrigação, monda,
m
doenças e pragass, contaminantes e resíduuos.
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4.7.1. O fertilizan
nte
Se a lavoura for ecológica, usa‐se aduubo ou adu
ubo provindo de fazenddas de produção
ecoló
ógica, enquan
nto se for tra
adicional, proodutos quím
micos podem ser usados.
Norm
malmente, feertiliza‐se an
ntes do planntio (no mom
mento de prreparo da teerra) e dura
ante o
cultivvo. Porém, accima de tudo
o, vai dependder da demaanda nutricio
onal da plantta.
Planttas aromáticas (ex.: tomilho, sálvia, etc.) não po
ossuem dem
manda nutric ional grande
e, não
sendo
o necessário
o, portanto,, fertilizar ddemais; Por outro lado, quanto m
mais o camp
po for
fertiliizado, mais plantas
p
adventícias cresccerão.
Existeem muitas plantas que precisam ser regadaas, como a menta, o que aumenta o
rendiimento em biomassa
b
por hectare em
m função da fertilização. Em algumaas plantas, co
omo a
alcachofra, um feertilizante nitrogenado otimiza o re
endimento de
d folhas poor hectare, porém
p
dimin
nui a qualtidaade de ácido
o cafeoilquín ico da folha..

4.7.22. Monda
A mo
onda é realizaada entre lin
nhas e entre plantas de uma
u
mesma linha, o tem
mpo necessárrio até
as plaantas, ao creescerem, se juntarem.
Em u
um cultivo ecológico, métodos m
mecânicos são
s
usados para a moonda, tais como
moto
ocultivadoress, fresadorass, etc. Além disso, há a opção de qu
ueimar (monnda térmica) para
ervass daninhas que
q crescem entre as linnhas da lavo
oura. Já na agricultura
a
ttradicional, usa‐se
u
herbiicidas.
Uma maneira de se prevenirr contra planntas adventícias é utiliza
ar mantas dee palha ou outros
o
resto
os vegetais, papel,
p
plásticco ou materi ais biodegradáveis, o que também eevita a evapo
oração
de ággua de chuvaa ou de irriga
ação. Tambéém pode‐se comprar ma
alhas anti ervvas daninhas, que
duram
m mais e perrmitem o aproveitamentto de água de
e chuva, porém o custo é maior.
No caaso do tomillho, o rendim
mento de óleeo essencial (kg / ha) é indiretamennte proporcio
onal à
preseença de plantas adventícias que reduuzem a expossição solar.

4.7.33. Irrigação
A irriigação depeende da dem
manda de ággua da espé
écie, do volu
ume de chuvva local, e/o
ou de
possíível regamen
nto.
A irrigação no cu
ultivo de cerrtas espéciess não afeta a composiçã
ão de ingreddients ativos; pelo
contrrário, otimizaa o rendimento. Por exeemplo, a irriggação na Melissa officinaalis ou na Satureja
monttana aumenta o conteú
údo de óleoo essencial, assim como
o o montannte de folha
as por
hectaare; Já na Origanum
O
vu
ulgare, não aumenta a produção e ainda piorra o cultivo, pois
aumeenta o risco de
d doenças por fungos.
No caaso do estraggão, a produ
ução aumentta se a irrigaçção se der ap
penas em m omentos crítticos (
como
o o período de
d ramificaçã
ão ou a form
mação de bottões de flores) do que se for regado a cada
2 ou 4 dias.
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4.7.44. Pragas e co
ontrole de doenças
O esttado de saúde de planttas e lavouraas é essenciial para se obter
o
um prroduto vegettal de
qualid
dade.
Na aggricultura trradicional, pode‐se usar pesticidas químicos.
q
Po
or outro laddo, em agricultura
orgân
nica, pragas podem ser evitadas
e
de várias formaas: através de
d uma seleçção de variedades
toleraantes, escolha do local (altitude), rotação de culturas, data de introodução, pro
oteção
mecâânica (redes ou malhas), o uso de wrrestling integgrado e de exxtratos de pllantas, e stattus de
frequ
uência e de colheita.
c
Prepa
aração de peesticidas natu
urais com errvas
Qualq
quer lavouraa tem assocciada a ela vvários seres vivos, vegettais e animaais, formand
do um
ecosssistema. Alguns são prejjudiciais e ooutros benéfficos. As plantas podem
m ser suscetíveis a
doenças ou praggas. A prese
ença de aniimais que comem,
c
ataccam ou usaam a lavourra em
benefício próprio
o e, por consequência, aafetam a pro
odução (ex.: caracóis, foormigas, pássaros,
inseto
os: pulgões, moscas bran
ncas, cochonnilhas, lagarttas, ácaros, etc.),
e
são connsiderados pragas.
Uma doença é no
ormalmente causada porr fungos (com
mo mofo) bactérias ou vi rus.
A preesença de vida selvagem
m benéfica coomo joaninh
has, certos pássaros,
p
rãss, vespas, lou
uva‐a‐
deus,, lacrainhas, dragões e lagartos são frequen
ntemente muito
m
intereessantes, po
ois se
alimeentam de an
nimais que causam
c
danoos, como pu
ulgões ou co
ochonilhas. D
Da mesma forma,
f
aconsselha‐se a prresença de flora
f
útil quee aumenta a biodiversida
ade e protegge contra pra
agas e
doenças.
Para se ter uma planta
p
ou lavvoura saudávvel, recomen
nda‐se aplica
ar as boas prráticas detalhadas
abaixxo. É aconseelhável conttrolar certass plantas ad
dventícias, seguir
s
práticcas culturais que
perm
mitam condiçções ambienttais favoráveeis para a saaúde da plan
nta, trabalha r na superfíccie do
solo, fertilizar co
ompostagens, adubos oou adubos verdes, inve
estir em loccais adaptados à
planttação, contro
olar a irrigaçção e adminiistrar a umid
dade, para favorecer a ppresença de seres
vivos benéficos, misturar
m
lavo
ouras e rotaccionar as cultturas correta
amente.
Algum
mas plantas aromáticas, quando planntadas juntas, desempen
nham um im portante papel na
saúdee do pomarr. Por exemplo, a horteelã é um bom repelente de formiigas e insetos do
repollho; A draba é considerad
da repelentee de mosca‐b
branca, pulgã
ão da macieiira e atrai a mosca
m
pretaa dos tomatees; Tagetes (Tagetes ereecta) contro
ola nematódios; alecrim e sálvia rep
pelem
inseto
os da cenoura e repolho; o mastruçoo repele pulggões e a segu
urelha ajuda os feijões.
Preveenir é melho
or que remediar mas, see necessário,, uma vez que hajam prragas ou doe
enças,
temo
os diferentes opções para
p
combattê‐las e reduzi‐las ou eliminá‐las completam
mente.
Podemos eliminaar seres indessejados mannualmente ou
u através de armadilhas,, usar outross seres
que ssão inimigos das pragas (ex.:
(
microorrganismos: bactérias,
b
fun
ngos, etc.) e, se necessário, os
tratamentos podeem ser feitos com extrattos de plantaas (confrei, mil
m em rama,, urtiga, dentte‐de‐
leaõ, valeriana, bardana, cam
momila, calênndula).
Para prevenir que um vegeta
al seja infesttado por fungos, a água não deve foormar poças perto
da planta e é preferível deixa
ar espaço enttre as plantaas. Por outro
o lado, recom
menda‐se o uso
u de
decoccção de cavalinha (Equissetum sp.) ppara se ter um
u vegetal saudável, e tratamentoss com
enxoffre para elim
minar ou prevvenir esporoos de fungos.
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As plaantas mais versáteis
v
e effetivas contrra várias pragas e doenças são extratto de alho (A
Allium
sativu
um) e outraas espécies de
d alho (Alliium ampelop
prasum e Alllium ramosuum), óleo de nim
(Azad
dirachta indica), e óleos essenciais dee menta (Meentha piperitta) e tomilhoo (Thymus vu
ulgaris
e T. zzygis). Microorganismos podem ser uuma boa escolha, Trichod
derma harziaanum e Beau
uveria
bassiiana. Uma pllanta parente é o cinamoomo (Melia azedarach), que adorna muitos parq
ques e
ruas e cujos fruto
os são utilizad
dos trituradoos para o me
esmo propóssito que o nim
m.
Cinam
momo: triturre 250g do fruto e maceere com um litro
l
de água
a por um diaa, filtre, adiciione 2
litros de água e borrife cerca de 30m².
Outro
os extratos que
q parecem
m ser eficazess em certos casos
c
são óle
eo essencial de cravo‐da
a‐índia
(Syzyygium aroma
aticum) e canela (Cinnam
momum casssia, C. verum
m), com cinaamaldeído; (Citrus
(
sinen
nsis) e toranja(Citrus para
adise) rico em
m α‐tocofero
ol, metilpara
abeno, triclossan, herperid
dina e
naringina; de cip
preste (Cymb
bopogon citrratus), de sáálvia‐esclaréiia (Salvia scclarea extracct), de
açafrão‐da‐terra (Curcuma longa),
l
de aabsinto (Arttemisia absiinthium), dee cipreste‐italiano
(Cuprressus semp
pervirens), patchouli
p
(PPogostemon cablin), arrruda (Rutaa graveolenss) ou
segurrelha (Satureeja hortensis), sendo ótim
mos fungicidas e bactericcidas.
Outraas plantas úteis
ú
com princípios pu ngentes são
o páprica (C
Capsicum annnusum, Cap
psicum
frutesscens), plan
ntas ricas em
m saponíniccos como a quilaia (Quillaja sapoonaria), sapo
onária
(Sapo
onaria officin
nalis), Yucca
a (Yucca schhidigera), (Lysimachia fo
oenum‐graeccum) ou ricco em
taninos como a nogueira‐pretta (Juglans nnigra) e Romãã (Punica gra
anatum).

Com a maceraçãão, decocção
o e/ou fermeentação de plantas e quatro prepaarações, pod
demos
conseeguir lavouraas saudáveiss.
Camo
omila é uma grande aliada contra o mofo, cerca
a de 50 gramas de flores secas por littro de
água e diluição de 10% por borrifadas a ccada 2 sema
anas.
Cavalinha para fu
ungos, em geral são sufiicientes 15 gramas
g
da planta seca ppor litro (fervvido e
repou
usado por 24
4 horas, filtrrado e diluíd o 1 litro em 4 litros de água)
á
O cho
orume de urrtiga é fantástico contra pulgões, cerca de 80g da
d planta freesca por litro
o e 5%
de diluição..
Porém
m, a melhorr escolha é nim e alho. U
Um dente de alho partido
o ao meio em
m uma garra
afa de
5 litro
os de água da
d chuva (ce
erca de 50g//L) por algun
ns dias e dilu
uido a 20% por borrifad
das na
plantta e solo po
or três dias seguidos paara combate
er bactérias, fungos, puulgões e ácaros, e
repelle nematódios.
Tintu
ura de própo
olis diluída em
m 1‐5% é ouutra boa opçã
ão, embora seja preferívvel não abussar.
Para fazer essas preparações
p
corretamennte, é aconse
elhável usar água da chuuva, a primavvera é
um m
momento de boa temperratura e o inndicado (15‐2
25°C), preferrencialmentee entre a lua
a nova
e crescente, mistturando uma
a vez ao dia por de 5 a 30
3 dias até as
a bolhas de fermentação não
m (depende da
d temperatuura) Aconsellha‐se a filtra
ar com um ppano de algo
odão e
mais aparecerem
guard
der em garraafas de plásttico em locaal fresco e ao
o abrigo da luz, embaladdo com o no
ome e
data de preparaçção, pois não é recomenndado utilizaar por mais de um ano,, nem dois meses
m
após aberto. Apllique diluído
o entre 5 e 20%, no mááximo 2 apó
ós uma sem
mana, e obse
erve o
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resulttado e as condições
c
da
a praga ou doença e da
d lavoura. É aconselháável não misturar
extratos, para voccê checar se funcionam e calcular as doses e núm
mero de apliccações.
Para preparar a formulação líquida em casa com óleos essenciais,, precisamo
os de
emulsificantes naaturais: lecittina de soja,, cerca de 15% para aju
udar a mistuurar o óleo com
c
a
água.. Outra form
ma é 0,1% de polisorbato 80 em águaa, e para 9,95
5ml dessa soolução adicio
ona‐se
0,0500ml de óleo essencial,
e
aggitando por ccerca de 10 segundos.
s
Este é um Mercado com gran
nde potenciaal, pois a ten
ndência é usa
ar preparaçõões o mais natural
possíível, apesar de
d que a forma de comeercialização é uma barreiira importannte para pequenas
emprresas.
Colheita
4.8. C
Colheeita é o processo pelo qual
q
você addquire a parrte da planta que será utilizada (a droga
vegettal). A drogaa é separada
a diretamentte da plantaa no momen
nto da colheeita (raíz, flo
or), ou
uma parte da plaanta é corta
ada e então a parte official é separa
ada (por exeemplo, caule
es são
olhas que são
o separadas eem outro mo
omento). O método
m
de ccolher depen
nde da
coletados com fo
espéccie e da parte da planta a ser colhidaa.
A épo
oca da colheeita é fundam
mental para obter uma droga
d
vegeta
al de qualidaade. A compo
osição
qualittativa e quantitativa doss princípios ativos varia de acordo com
c
parâmeetros diferen
ntes, a
variabilidade da espécie,
e
as condições do clima e amb
biente, o estado vegetal da planta, a idade
da planta. Tambéém depende
e do lugar doo planeta on
nde é enconttrada, épocaa do ano, ho
ora do
dia, aaltitude e latiitude, tipo de droga ou pparte da plan
nta, status de
e saúde da pplanta, etc.
Há do
ois tipos de colheitas:
c
a coleta
c
silvesttre e a colheiita agrícola.
A colheita agrícola é mais sim
mples de se m
mecanizar, com
c
máquinas especiais e/ou adapta
ações.
Por eexemplo, um
ma máquina de cortar a lfafa se torn
nou um mottocultivador,, colheitadeira de
cereaais ou ceifeiras de forrage
em, ou colheeitadeiras de
e batatas pod
dem também
m ser usadas
A colheita pode ser
s iniciada no
n primeiro oou segundo ano
a de impla
antação e poode ser realizzada
por d
de três a cincco anos, para
a certas espéécies (tomilho
o, segurelha, etc.) e de ooito a nove anos
para outras (alecrrim, lavanda, etc.)
O agrricultor devee saber qual parte
p
da plannta é utilizad
da e quando coletá‐la, ussando os meios
necesssários para separar a drroga do restoo da planta.
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5. Boas práticcas agríco
olas
Este resumo apreesenta recom
mendações aadministrativvas e de pro
odução. Matééria‐prima de
d alta
qualid
dade é o prin
ncipal objetivo.
1. C
CULTIVIO
• Identificação
o botânica precisa do m aterial da planta (sementes e/ou esstacas), e livvre de
d
doença e praaga. No caso de sementees ou estacass derivadas de
d organism os geneticam
mente
m
modificados (OGMs),
(
esta
as devem obbedecer às co
orrentes regu
ulamentaçõees Européiass.
• U
Uso de soloss saudáveis sem contam
minantes ou
u resíduos (ssem lodos dde esgoto, metais
m
p
pesados, sem
m fumigaçõ
ões frequenttes, resíduo
os de pesticcidas, fertiliizantes quím
micos,
feertilizantes que
q produzem chorume, excremento
o humano, ettc.)
• Á
Água de irrigação limpa e livre de co ntaminação orgânica e química
q
(paddrão de qualidade
eestabelecido pela regulam
mentação), e somente o necessário.
• D
Demandas dee solo e clima
a (água, sol, nutrientes) devem ser atendidas.
• EEvite herbicid
das e pesticcidas ao máxximo. Apliqu
ue a dosage
em minima eeficaz. Respe
eite o
p
período de seegurança. Infforme os proodutos utilizaados, a quan
ntidade e datta de aplicaçção ao
comprador.
• SSe a lavourra for orgânica, deve ser realizada de acordo com a regulamen
ntação
corresponden
nte.
2. C
COLETA
• Colete no melhor momento
o para a plannta.
• Colete em cond
dições atmossféricas favorráveis (sem chuva
c
ou um
midade)
• Não
o colete plan
ntas doentes, ou partes ddoentes da planta
p
ou não
o‐utilizáveis.
• Mantenha colheeitadeiras e seus armazééns limpos.
• Con
ntrole contam
minação porr terra e/ou ooutras plantaas (tóxicas).
• Não
o coloque o produto
p
no sol
s ou no chãão.
• Os recipients ussados para a planta colhiida devem se
er limpos (sa
acolas, cestass, reboques)
• Tem
mpo mínimo entre coleta
a e secagem..
• Pro
oteja o produ
uto de chuva, roedores, aaves, animaiss de estimação, etc.
3.
•
•
•
•
•

•

TTRANSFORMA
AÇÃO PRIMÁ
ÁRIA (SECAG
GEM, DESTILA
AÇÃO, ETC.)
M
Mantenha o equipament
e
o e instalaçõões limpos e ventilados.
C
Comece a seccagem rapida
amente e coom duração mais
m longa possível.
P
Proteja o produto de inse
etos, roedorees, aves, anim
mais de estim
mação, etc.
EEvite contato
o direto com o chão.
EEm secadores de ar quente, recomeenda‐se utilizzar butano, propano ou gás naturall, com
ggasoline ou óleo diesel os gases dee combustão não conseguem entrrar na câma
ara de
secagem. São
o altamente recomendaddos os secado
ores solar.
Q
Quando secar com ar que
ente, tempeeratura, umid
dade, tempo
o, etc. devem
m ser monito
orados
e registrados.
R
Remova corp
pos estranhoss e armazenee imediatam
mente o mate
erial seco em
m um recipien
nte.

4.
•
•
•
•

EEMBALAGEM
M E ARMAZEN
NAMENTO
N
Não empaco
ote ou transp
porte o produuto até que o mesmo estteja complettamente seco
o.
O pacote devve ser novo, estar
e
limpo e seco.
A embalagem
m deve ser cla
ara e bem fixxada, e todos os pacotess devem ser iidentificadoss.
O armazém deve
d
estar lim
mpo, seco, veentilado, e a entrada de animais é prroibida.

•
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•
•
•
•

P
Pacotes não devem ser armazenado
a
os no chão (melhor em paletas), ou em contato
o com
p
paredes ou teetos. Devem ser ordenaddos por produto e lotes, para evitar cconfusão.
P
Para evitar co
ontaminação
o cruzada, faaça o transpo
orte em um caminhão ouu recipiente limpo
e seco, bem ventilado
v
porém fechadoo para protegger de sol e chuva.
c
SSe fumigado, deve‐se utilizar um prodduto autorizaado, informa
ando o produuto.
SSe a lavouraa é orgânicca, deve seer armazenaada de aco
ordo com a regulamen
ntação
corresponden
nte (diretivass nacional e européia 2092/91).

5. R
RECURSOS HU
UMANOS
• Cursos especiaalizados reco
omendados:: agrícola, técnicas espe
ecíficas de cultivo de PMAs,
P
botân
nica, higienizzação, melho
or época par a colheita, produção
p
e processamentto, uso corre
eto de
fertiliizantes quím
micos, herbiciidas e pestic idas, etc.
• Pesssoas doentees com feridas, etc. não devem ter co
ontato direto com o matterial da plan
nta ou
devem
m estar prottegidos com luvas, máscaaras, etc.
6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D
DOCUMENTA
AÇÃO
O Produtor deve assegura
ar que evita danos ao haabitat existen
nte.
O processo in
nteiro deve ser
s propriam ente redigido.
SSe a lavoura é orgânica, issso deve ser informado.
Id
dentificação de materiall da planta ((espécie). Paarte da plantta e númeroo do lote. Local da
coleta (zona//país) e data de início (mêês/ano).
TTipo e condiçções do equip
pamento, insstalações, máquinas,
m
locais, etc.
A forma de secagem (nattural, ao sol,, à sombra, com ar quen
nte), e o locaal (no armazzém, a
céu aberto, no chão, em um pláástico, em uma bande
eja) devem ser inform
mados.
TTemperatura, umidade e tempo deveem ser registrados.
C
Condições do
o armazém (ffechado, abeerto). Tempo
o (1 mês, 1 an
no).
TTipo de pacotte (sacola, ca
aixa, reboquee).
TTempo, tipo (caminhão, recipiente) e condiçõess (fechado, aberto,
a
venttilado, com toldo,
com secantess) de transpo
orte.
FFumigações aplicadas no
n armazém
m or transp
porte também devem ser registradas,
in
nformando o produto au
utorizado, quuando, como
o, etc.
In
nforme a experiência
e
e o trein amento do
os funcionárrios. Eles ddevem sabe
er os
reequerimento
os de qualida
ade, farmacoopeias, etc.
V
Você pode reeceber uma visita de insspeção para ser aprovado(a) como ffornecedor(a
a). Um
q
questionário deve ser preenchido e a coleta rep
portada usan
ndo a ficha dde dados téccnicos
p
para cada lote.
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PAR
RTE III. PROCESSA
P
AMENTO E VENDA
A DE PLA
ANTAS M
MEDICINA
AIS E
ARO
OMÁTICAS
S
6. T
Transform
mação de plantas medicina
ais e aromáticas: conserva
ação,
seca
agem, desstilação e extração..
A conservação e transforma
aação de plaantas mediccinais e aromáticas com
meça logo após a
colheeita. Com um
ma planta recém‐colhidaa, pode‐se faazer tudo: infusão, utilizaar como alim
mento
ou co
ondimento, secagem, maceração
m
em
m óleo, vinh
ho ou álcooll para uso innterno ou tó
ópico,
triturração ou liquefação parra tomar ou para fazer cataplasmass, adicionar uma gordurra, ou
outro
os compostos para a pele
e.
mas de transfformação uttilizados a nívveis industria
ais e doméstticos.
Há inúmeras form

Indusstrial

Domééstico

1. extração por percolaçção (solvente
e e calor),
2. microond
das,
3. fluidos su
upercríticos,
4. outros.
1. uso direto
o recém‐colhhida,
2. secagem,
3. congelam
mento,
4. maceraçõ
ões em óleo vvegetal, álco
ool e/ou glice
erina vegetall, e
5. arraste de
e vapor (desttilação de óleos essencia
ais).

Se ho
ouver dúvidaas do que fazzer com uma planta, é prreferível secá
á‐la. Refrigerração pode ser útil
por p
poucos dias, mas outra opção
o
domééstica é colocar a planta recém‐colhhida em uma
a jarra
com água perto da cozinha para tempeera ou decorrar. Congelar é fantásticco, especialm
mente
para as plantas de
d especiaria
as, pois dessaa forma elass não perdem
m o aroma, aapesar da maioria
m
perdeer a texturaa (com exceçção da mannjerona e se
egurelha). Macerações ssão possíveiss com
planttas frescas ou secas, embora
e
quaando frescas elas retêm todos suuas propriedades
energgéticas. Apeesar disso, com alguumas, incluiindo a calêndula, acoonselha‐se secar
parcialmente anttes de macerar em óleoo, pois como as flores po
odem conterr mais de 90
0% de
água quando recéém‐colhidas,, o risco de fuungos é muito alto.
6.1. SSistemas prin
ncipais de trransformaçã o primária
6.1.1. Secagem
ocesso de seecagem pode ser feito nnaturalmente ao sol, à sombra
s
ou fforçado por calor.
O pro
Deve sempre serr feito em locais limpos, sem possíve
el acesso a roedores,
r
annimais domé
ésticos
empo de seccagem, a um
midade relatiiva do ar e o teor de ággua, a
ou avves. A temperatura e te
comp
posição e a estrutura
e
do material a sser seco são os fatores que
q infuenciaam o processso de
secaggem. É essen
ncial que o processo
p
de secagem do
o material co
omece o maais rápido po
ossível
após a coleta. O rendimento
r
de
d plantas seecas é normaalmente cercca de 20% doo material in
nicial.
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Para secar aproprriadamente, basta colocaar a planta à sombra, em
m pequenas ccamadas, em
m local
seco e ventilado.. Em alguns casos, comoo o sabugue
eiro, erva‐cid
dreira ou callêndula, a melhor
m
maneeira é deixá‐los ao sol no
o primeiro ddia, apanhá‐llos ao amanhecer, virá‐llos ao meio‐‐dia e,
antess do anoiteccer começa a umidadee. Deposite‐o
os em caixa
as de papelãão, disposto
os em
pequenas camadas, e deixe‐o
os dentro pa ra que terminem de secar. Para secaar naturalme
ente à
somb
bra, você devve aproveitar para coletáá‐los quando
o o clima estiver favoráveel, sem chuvvas, se
possíível sem chuvvas por uma semana.
Há ou
utros sistemas de secage
em que utilizzam energia para gerar calor,
c
emborra nesse caso seja
essen
ncial controlaar a tempera
atura para nãão degradarr os princípio
os ativos, evaaporação de óleos
essen
nciais ou mo
odificação de proprieda des organolépticas (escurecimento da droga, aroma
a
reduzzido, etc.) Reecomenda‐se não exceeeder 40°C. Energia solar é, sem dúviida, a opção
o mais
econô
ômica comparada com biomassa,
b
gá s ou eletricid
dade.
Quan
ndo a planta estala ao se
er manipuladda, significa que está se
eca e é hora de embalá‐‐la em
jarrass de vidro, sacolas
s
de pa
apel bem veedadas, caixaas de papelã
ão protegidaas com pape
el, etc.
Recomenda‐se arrmazená‐las em uma salla ou despen
nsa, protegid
das de roedoores, luz, um
midade
de dependee de cada planta.
p
Se corretamente
c
e conservad
da, os
e callor. A dataa de validad
princípios ativos demoram a se degenerrar ‐ dois ou
u mesmo três anos. No eentanto, um
ma das
maiores desvanttagens é a aparição d e insetos em
e algumas plantas, inncluindo coe
entro,
camo
omila, angélica, castanhe
eira‐da‐índiaa (Aesculus hippocastanu
h
um), thistle m
marmoset, malva,
m
etc. O ideal, portaanto, é produzir para o cconsumo de um ano.
Com a secagem, obtemos uma droga seeca que pod
derá ser bem
m conservadda e manterr seus
princípios ativoss, além de
e evitar proocessos de degradação, crescimeento microb
biano,
aflato
oxinas, etc. A redução da
a umidade é normalmen
nte feita até se obter um
m teor de um
midade
(perd
da de massa por dissecaçção) de 8‐12%
%.
Quan
ndo seca, seelecione a pa
arte da plannta que seráá usada e re
emova o resstante, ou corpos
c
estranhos que po
ossam ter sid
do incorporaados durante
e a coleta (te
erra, pedras,
s, etc.). Você pode
fazer isso manuallmente com peneiras, m as há máquinas especiais com penei ras, ou colun
nas de
ar qu
ue separam densidades diferentes ppelo fluxo de ar. Adicionando ímãs,, pode‐se se
eparar
resíduos de ferro.
Então
o, dependendo do uso, você
v
pode fazzer:
• Moagem (pó para cáp
psulas ou tabbletes, condiimentos, etc.)
• Trituração (latas, saquinhos para infusão, etc..)

E, finalmente, em
mbalagem e armazename
a
ento rápidos para evitar qualquer
q
conntaminação.
6.1.22 Congelamento
Para congelar, basta
b
coletarr a parte daa planta, lim
mpá‐la e drená‐la. É m
muito prático
o usar
saquiinhos plásticcos do tipo Zip Lock com
m o nome da
d planta e a data. Deppois, é só gu
uardar
rapidamente em um congelador. Plantass congeladass há mais de um ano poddem ser utiliizadas
problemas, contanto
c
que
e a cadeia dee frio não ten
nha sido que
ebrada.
sem p
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6.1.33. Maceração
o
Para macerar em óleo vegeta
al virgem, azeeite de oliva, sésamo ou amêndoas, basta encha
arcar a
partee da planta fresca ou secca em tempeeratura ambiente em pro
oporção quee varie de 5 a 30%
ou atté mais. Isso também é feito
f
se o soolvente for puro álcool ou qualquer ooutro derivado do
mesm
mo (bebidas espirituosas, rum, vod ka ou vinho
o). A quantidade de plaanta e solve
ente é
importante para a concentraçção final de iingredientess ativos.
O pro
ocedimento a ser seguid
do é pesar a planta e o solvente que deixaremoos macerand
do em
um rrecipiente fechado.
f
Recomenda‐see fechar bem, especialmente o á lcool para evitar
evapo
oração, em local coberto
o e nunca d iretamente ao
a sol para não degradaar ingredienttes ou
óleoss. Você podee otimizar a extração de ingrediente
es ativos agittando de tem
mpos em tempos.
Após um tempo, que pode va
ariar de diass a seis mese
es, a maior parte dos com
mponentes já terá
sido eextraída, havvendo duas opções:
o
deixxar bem fech
hado se não for utilizar, oou coar e em
mbalar
em reecipientes menores,
m
50‐‐100ml. Se eescolher a última opção, não abra uum recipientte até
consu
umir o outro
o completam
mente. Isso e stende a vid
da útil do pro
oduto. O abrre‐e‐fecha é como
a maiioria degradaa as preparações.
Em extratos, ao pesar
p
a plantta e solventee, estamos realizando um
ma diluição ddo tipo peso
o/peso
(p/p), ex.: gramass/gramas, em
mbora o voluume do líquid
do também possa ser ca lculado e terremos
peso//volume (p/vv), ex.: g de planta e ml dde solvente. O importante é saber a quantidade exata
de ingredients attivos no extrato, mas a nnível domésttico essa opçção não é poossível, então
o será
onada com a quantidade de extrato obtida
o
útil faazer uma relação da quantidade de pplanta adicio
no final. Com essses dados, podemos foormular e caalcular dosess medicinaiss e dosagenss. Um
extrato líquido de 10% signiffica que, pa ra obter os mesmos ing
gredientes attivos da planta, é
necesssário multip
plicar por 10 a quantidadde do extrato
o.
ual de álcooll puro presen
nte. Por exem
mplo, um álccool de 70 graus =
Em álcool, graus é o percentu
álcoo
ol 70%. Isso significa
s
que,, a cada 1 litrro, 700ml é álcool
á
(etano
ol) e o resto é água.
O con
nteúdo de álcool
á
de beb
bidas fermenntadas (vinh
ho ou cerveja
a) é inferiorr a 15°. Destilados
como
o vodka ou ru
um contêm cerca
c
de 40 ggraus de álco
ool, e aguard
dente e aniseete cerca de 45°.
6.1.44. Destilação de óleos esssenciais
Para destilar corrretamente e para obterr óleos essen
nciais, um alabique espeecial é necesssário,
cham
mado “alambique de colu
una”. A plantta é depositaada na colun
na. Não é o m
mesmo alam
mbique
utilizaado para se obter
o
bagaço
o ou álcool.
Um d
destilador é composto
c
de
e:
•
•
•
•

Caldeira (gerador
(
de vapor).
v
Câmara de
d vapor.
Serpentin
na.
Câmara de
d decantaçã
ão (vaso floreentino).

A câm
mara de vapor contém a droga vege tal. A água da
d caldeira é aquecida ppor um gerad
dor de
calor (por combu
ustível ou bio
omassa), parra produzir vapor
v
que attravessa a cââmara de va
apor e
mite ao óleo essencial
e
serr levado à seerpentina. En
ntão, o gás condensa
c
e a água é sep
parada
perm
do óleo essencial no vaso Florentino.
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Para medir o desttilador, você
ê deve levar eem conta:
‐
‐

A quantid
dade de drogga a ser dest ilada durante os anos de
e produtividaade máxima.
O período
o de coleta de
d cada espéécie a ser desstilada.

Depeendendo da quantidade a ser destil ada, determ
mina‐se o tam
manho do ddestilador. A nível
domééstico, é suficiente uma capacidade de 5‐10 litrros. Em algumas plantass, o óleo essencial
obtid
do é tão pou
uco que o hidrolato
h
devve ser utilizaado. Para uma destilaçãão, frequênccia ou
quantidade media, uma capa
acidade de 500 litros dá co
onta, emborra a nível proofessional exxistam
destiladores com capacidade de 2.000 litrros ou mais.
Uma das perguntas mais frequentes
f
é de qual material o alambiquee deve ser feito.
Frequ
uentemente,, usa‐se o de
d cobre seem coluna, mas
m não é o mais adeqquado. O melhor
m
mateerial, sem dúvvida, é o de aço
a inoxidávvel, pois o óle
eo obtido é de
d melhor quualidade.
A pro
odução de óleo essencial depende dee:
•
•
•
•
•

Variedade.
Parte da planta utiliza
ada.
Condiçõees ambientais, climáticas e da lavouraa (seca ou irrrigada).
Época de coleta.
Tipo de destilação.
d

A parrte da plantta e o seu estado vegettativo são paarâmetros im
mportantes a ser contro
olados
quando extraimo
os o óleo esse
encial. Por exxemplo, o alecrim é melh
hor se destilaado em esta
ado de
dições climátticas, o quim
miotipo, a idaade da plantta, a hora doo dia e lugarr onde
floraçção. As cond
foi co
oletada, etc. também afe
eta.
O alaambique devve estar situa
ado em amb iente ventilaado e com um
ma torneira nas proximidades
para refluxo. Encha o fundo com
c
água, caalculando a quantidade exata, coloqque uma grellha ou
algum
m material que
q deixe o vapor
v
de águua atravessaar e não deixxe a planta eentrar em co
ontato
com a água. Paraa que o vapo
or de água nnão escape, todas as partes são veddadas com fa
arinha
nas ju
untas. Coloca‐se em uma
a fonte de caalor que pod
de ser um fogão a lenha,, elétrico ou a gás,
ma energia renovável. Uma questãão importantte é o refluxxo (serpentiina), onde a água
ou um
gelad
da resfriará o vapor de água
á
para coonvertê‐la em
m água flora
al (hidrolato)) e óleo esse
encial.
Um ttruque utilizzado é coloccar garrafas de 1,5L de
e água cong
gelada para que se reduza o
consu
umo de águaa de refluxo e,
e é claro, a áágua sempre
e pode ser re
eutilizada.
Ao fin
nal do refluxxo, há uma to
orneira atravvés da qual água
á
e óleo são
s expelidoss. Como a maioria
m
dos ó
óleos pesam
m menos do que a águaa (exceto aq
queles de am
mêndoas am
margas, mostarda,
canella, salsa ou cravo) e nã
ão se misturram, eles po
odem ser fa
acilmente seeparados com
m um
decan
ntador: de um lado o óle
eo essencial, que se manttém no topo
o, e do outro o hidrolato.
6.2. P
Packing
ocesso de em
mbalar droga
as vegetais ddeve assegurrar que estass fiquem isolaadas do amb
biente
O pro
exterrno.
Em algumas farm
macopéias, de
etalhes relevvantes são definidos,
d
como na Farm
macopéia Ausstríaca
(OAB
B): “em recip
pientes firme
emente fechaados” (prote
eção adequa
ada contra coontaminação
o com
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outraas substânciaas), “em reccipientes herrmeticamentte selados” (proteção addicional contra os
efeito
os da umid
dade do am
mbiente). Em
m algumas drogas, pod
de estar inddicado “com
m um
desseecante aprop
priado” (flore
es de verbassco), ou tamb
bém “protegido do ataquue e insetos””.
Uma vez que a droga
d
vegeta
al esteja secaa, o tipo de material corrreto é o segguinte: sacolas ou
sacoss de papel ou papelão
o; sacos de celofane; sacos
s
de pa
apel kraft; llatas de plá
ástico,
polipropileno ou poliamida (a
alumínio nãoo é sustentávvel).
Óleoss essenciais e extratos lííquidos deveem ser embalados em recipientes
r
aapropriados (vidro
topázzio ou tamb
bores galvanizados) e armazenado
os na escurridão e a uuma temperratura
consttante (12‐15°C). Polietile
eno, poliproppileno e clorreto de vinila
a não são appropriados porque
absorrvem o óleo essencial da droga e do ambiente.
6.3. R
Rotulação
Uma vez embalad
dos, matérias‐prima deveem ser identtificadas.
Rótullos devem co
onter inform
mações mínim
mas:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nome po
opular da planta.
Nome em
m latim.
Parte usaada.
Apresenttação (se em pó, triturad o, ...)
Número do
d Lote.
Zona e daata (mês e an
no) da colhe ita.
Data de validade.
v
Nome do
o fornecedor.
Peso líquido

Nota Fiscal de re
emessa: é a documentaçã
d
ão que acom
mpanha o pro
oduto, identtifica‐o e deffine‐o.
Ela peermite confirmar a entre
ega do produuto ao consumidor.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

o fornecedor.
Nome do
Endereço
o.
Nome do
o produto.
Lote.
Peso totaal.
Número de
d recipiente
es.
Número de
d ordem.
Número da
d Nota Fiscal de Remes sa.
Data.

6.4. A
Armazename
ento
ar a qualidadde do produto durante o armazenam
mento. Entre
e eles,
Diverrsos fatores podem afeta
podemos destaccar os seguintes: mediddas de conservação, tiipo de protteção contra luz,
temp
peratura, umidade, e tam
manho do prooduto trituraado:
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•

•

•

•

•

Medidas de conserva
ação não esstão especificadas em nenhuma farrmacopéia, porém
p
e conta (coomo, onde e por quanto tempo o produto devve ser
devem seer levadas em
armazenaado) ao arm
mazenar e traansportar, assim
a
como o material dde embalage
em de
produtoss de plantas medicinais. Q
Quase todass as drogas vegetais
v
preccisam de pro
oteção
contra a luz, especialmente se foor exposição direta ao so
ol. Isso é porqque a maiorria das
ntas) perdem
m cor, o que dá uma aparência
drogas (eespecialmentte as folhas, flores e plan
dos ingrediientes ativos são
incorreta. Além dissso, os proccessos de degradação
d
os.
acelerado
Temperattura é outro
o dos parâm
metros que mantêm a qualidade dda droga. Nã
ão há
muitos estudos
e
sob
bre drogas vegetais e temperatura, mas quaanto mais frio
f
o
ambientee, melhor a droga
d
será coonservada. O calor altera
a os componnents das dro
ogas e
decai o conteúdo de óleos essen ciais (voláteis) com o au
umento de teemperatura. Além
disso, o calor
c
é um fator
f
que faavorece a co
ontaminação por insetoss e microbio
ológica
(especialm
mente se há umidade naa matéria‐priima ou no am
mbiente).
A umidad
de tem dois efeitos desfaavoráveis naa conservação das drogass. Certas enzzimas,
especialm
mente glicosiidases, comeeçarão a deggradar os components. A
Além disso, há
h um
crescimento de fungo
os e leveduraas, ou outross microorgan
nismos.
O taman
nho da tritu
uração da pplanta seca desempenh
ha um papeel importante na
conservação da drogga. Quanto m
menor a parrtícula (pó) maior
m
a supeerfície. Isso causa
condições desfavorávveis à ação ráápida. Isso deve
d
ser levado em contaa, particularm
mente
em droggas que con
ntenham óleeos essenciaais (menta, camomila, anis‐verde, etc.),
taninos (h
hamamélis, noz,
n etc.) e pprincípios am
margos (centá
áurea, genciaana, etc.).
O melhorr para a consservação de ddrogas vegettais é uma câ
âmara seca, com temperratura
abaixo dee 10 graus e em condiçõees de umidad
de relativa abaixo de 60%
%.

6.5. C
Contaminanttes e resíduo
os
d fatores am
mbientais du
urante
Uma planta, seja silvestre ou cultivada, esstá exposta a uma série de
seu crescimento: terra, ar e água, que poddem carregaar certos polu
uentes:
•
•
•
•
•

Microorgganismos e in
nsetos.
Aflatoxinas.
Metais peesados.
Fitosanitáários, herbicidas. Um prooduto ecológgico não conttém essas suubstâncias.
Radioativvidade.Micro
oorganismos e insetos.

Ao seecar as drogaas, estes con
ntaminantes se tornam redíduos
r
e re
equerem ateenção especiial, do
ponto
o de vista higiênico e toxicológicoo. O númerro de micro
oorganismoss pode aum
mentar
imensamente, em condiçõe
es de secageem lenta e molhada. Não menoss importante
e é a
formaação de toxinas fúngicas (aflatoxinass).
O arrmazenamen
nto e o transporte taambém são
o etapas crríticas. Certaas condiçõe
es de
armazenamento, transporte e temperatuura, e alta umidade relattiva favoreceem o crescim
mento
de in
nsetos e miccroorganismos, especial mente em drogas cuja secagem fooi mal feita.. Se a
embaalagem não estiver correta, contam
minação cruzada, captaçã
ão da umidaade do amb
biente,
torrefação ou oxidação dos óleos ou extraatos podem ocorrer. Um
m armazém, ccom um proggrama
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preveentivo de desinsetizaçção das insstalações, deve
d
assegu
urar que aas drogas sejam
devid
damente embaladas. Um
m caminhão ssem toldo po
ode fazer com
m que a mattéria seca se torne
molhada e perca a qualidade (escurecimeento, degradação dos princípios ativoos, proliferaçção de
micro
oorganismoss, etc.).
O forrma como sãão realizados os processsos previame
ente explicad
dos (da escoolha e prepa
aração
da terra à manuteenção da lavvoura) afetarrá a qualidad
de do produto final.
Ou seja, para a qualidade do
d produto final ser a melhor possível, deve‐‐se considerrar as
seguiintes observaações:
•

•

•

•

A escolhaa incorreta do
d material ppara plantarr terá como consequênc ia uma drogga não
oficial. Também pod
de afetar, deevido à dificculdade de mecanizaçãoo, a presença de
e
e outras planntas. Solos ácidos dem
mais ou bássicos demaiss não
corpos estranhos
permitirãão o correto desenvolvim
mento das esspécies e a produção doss princípios ativos.
a
Uma escolha incorre
eta de altituude, latitude, volume de
e chuva, luz solar, etc., pode
também desencadear o mau deseenvolvimentto.
esíduos acarretará a abssorção pela planta
p
Não conttrolar possíveis contaminnantes ou re
de: metaais pesados e microorgaanismos pre
esentes no solo
s
e na ággua; herbiciidas e
fumigaçõ
ões (pesticidas) do soloo (resquícioss), água (irriigada) ou a r (um camp
po ou
floresta próxima). Uma
U
incorretta aplicação
o de herbiciidas e pestiicidas na la
avoura
favorece a presença de resíduos se os tempo
os estabelecidos não foreem respeitad
dos. A
coleta im
mediata levará ao acúmuulo de resíd
duos de mettais pesadoss, pesticidas,, e/ou
microorganismos durante o proocesso de se
ecagem. É preferível
p
prrevenir e evvitar a
presença de pragas ou
o doenças, ppara não ter que lidar com produtos químicos.
A devida monda, ferttilização e ir rigação asse
egurarão o desenvolvimeento das plantas e
uma pressença homoggênea dos inngredientes ativos, assim
m como a auusência de plantas
adventícias, e a médiia de incidênncia de corpos estranhoss será abaixoo do previsto
o pela
péia.
farmacop
Agricultura orgânica promove
p
meelhor qualidaade.

6.6. D
Documentaçção que deve
e acompanhaar uma maté
éria‐prima
mações acercca da matérria‐prima que é comerci alizada. Dad
dos de
Aconselha‐se fornecer inform
coleta e cultivo
o, método de transforrmação, carracterísticas da planta, armazenam
mento
(estocagem) e transporte devem apareecer. Além dessas informações, é preferível que
q
a
matééria‐prima tenha um bole
etim de análiise.

FICHA
A INFORMATTIVA
‐ Nome da planta em la
atim e varieddade.
‐ Parte da planta
‐ Origem
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Produ
ução
‐
‐

Tipo: coleeta silvestre ou cultivo.
Época de colheita e fa
ase vegetativve da planta na época.

Transsformação: secagem,
s
exttração, destillação
‐

Método empregado,
e
indicando o que, como, quando, ond
de, condiçõees (temperatura e
tempo dee exposição).

Estoccagem:
‐
‐

Condiçõees e tempo de estocagem
m.
Material de embalage
em.

Transsporte:
‐

Tipo, tem
mpo e condições de transsporte.

Trataamentos
‐

Tratamen
ntos fitossan
nitários reallizados (com
m quais produtos, conccentração, como,
quando, onde).
o

Certifficados:
‐
‐
‐
‐
‐

Certificad
do de produtto verde (se disponível).
Certificad
do de lote ho
omogêneo.
Certificad
do de ausênccia de adulteerações e/ou
u falsificaçõess ou contam
minações cruzzadas
(gluten, laactose, etc.)
Certificad
do de ausên
ncia de corppos estranho
os (pedras, terra, ferro,, insetos, ettc.) e
umidade.
Certificad
do de ausênccia de transggênicos e alerrgênicos.

BOLEETIM DE ANÁ
ÁLISE DE CON
NTROLE DE Q
QUALIDADE
‐
‐
‐
‐

Caracteríísticas macro
oscópicas e m
microscópicaas.
Testes (p
perda de ma
assa por seccagem, cinza, corpos esstranhos, ín dice de inch
haço,
amargor, estômatos, saponificaçãão, etc.)
Identificaação (CCF).
Análise de
d substânccias ativas, resíduos (m
metais pesados, aflatoxxinas, pesticcidas,
atividadee radioativa) e contaminaação microbiana.
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6.7. A
Auditoria ou aprovação do
d forneceddor
r
o preenchimento de um formulário para obter mais
O cliente fabricaante pode requerer
inform
mações do fornecedor e até reallizar uma visita
v
para verificar
v
se as instalaçõ
ões e
funcionários segu
uem as norm
mas de qualiddade.
Este fformulário pede
p
informa
ações sobre:
‐ A organizzação.
‐ Os funcio
onários.
‐ As instalaações.
‐ O equipamento.
‐ A documeentação.
o.
‐ O Sistemaa de trabalho
‐ O Fluxo de
d material.
‐ GQ (Garaantia de Qualidade).
‐ A Produção.
‐ O armazeenamento.
Essass informações serão essenciais paara estabele
ecer uma garantia
g
de qualidade, para
classiificar a maatéria‐prima e o fornnecedor com
mo confiáveis, assim como ter total
rastreeabilidade do
o produto.

7. F
Fabricaçã
ão de prrodutos à base de
d planta
as. Boas práticass de
fabrricação.
A produção de produtos à base de plantas dife
ere consideravelmente se for rea
alizada
domeesticamente ou artesanalmente daqquelas fabriccadas a níve
el industrial.. Os ingredie
entes,
méto
odos, equipamento, te
ecnologia e exigências variam im
mensamente.. Mesmo assim,
a
formulações sim
mples e preparações p odem ser feitas para alimentos, cosméticoss, uso
medicinal ou agríícola. A pessoa responsá vel por coloccar o produtto no Mercaddo deve asse
egurar
estab
bilidade e co
onservação duradouras,
d
assim como
o qualidade, eficiência e segurança desse
produ
uto.
As etapas para deefinir um pro
oduto novo ssão as seguin
ntes:
Primeeiramente, devemos
d
sab
ber qual uso daremos ao
o produto, se
eja alimentoo, medicamento
ou co
osmético.
Feito isso, devemos saber que ativida des esperam
mos das pla
antas para que possam
mos
escolher qual inteeressa mais.
Saben
ndo que dro
oga vegetal podemos
p
usaar, devemos verificar se há algum efe
feito indeseja
ado
ou alguma toxicid
dade que invviabilize o seeu uso. Para isso, existem
m bibliografiias ou websites
para consultar.
Uma vez decidido
o qual ou qu
uais planta(s)) iremos usar, devemos escolher
e
a p reparação mais
m
mos utilizá‐la
a (gotas, sprray, esfolianttes,
adequada (infusãão, óleo maccerado, etc.) e como vam
etc.)
Então
o decidimoss as quantid
dades de ca da ingrediente e da prreparação, aassim como as
quantidades a serem consum
midas e o núm
mero de veze
es ao dia.
Devemos começar com a dosagem minima e,
e se não surtir efeeito, aumen
ntar
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gradaativamente. Tenha em mente
m
que ca da pessoa re
esponde dife
erente.
Com relação a criianças, há diferentes form
mas de calcu
ular quantida
ades. A melhhor é pelo pe
eso.
Se co
onsiderarmo
os que as do
oses usuais são para ad
dultos de 60
0‐70kg, podeemos ajusta
ar a
propo
orção com base no peso da criança.
Enquanto o prod
duto é dese
envolvido, é necessário observar as
a normas ddo Controle de
Qualiidade, a quaais especificações o fabbricante ou o produto deve
d
atendeer, qual o te
exto
obriggatório do rótulo, etc.
Por ssua vez, voccê deve penssar no tipo de embalaggem, preço, forma de coomercializaçção,
definição de logo
otipo, registro de marcaa, forma de disseminaçã
ão, redes soociais, plano de
markketing, etc.
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7.1. TTipos de preparações de
e acordo com
m o solvent de
d extração
7.1.1. Sem solven
nte
m caso em que
q nada é utilizado
u
par a extrair, ap
penas a própria planta: é o caso dos sucos
Há um
(Soncchus asper), exsudatos (aguarrás),
(
ppicados (folh
ha de repolh
ho), a polpaa interna da folha
(Aloee Vera), partee do pó seco da planta (juurema‐pretaa), ou usos decorativos oou aromáticos.

7.1.22. Água
A águ
ua é usada em
e uma das formas maiss conhecidass e comuns de
d preparaçãão a nível ca
aseiro,
como
o infusões e decocções da
d planta, freesca ou seca,, inteira ou triturada. Em
m infusões, qu
uando
a águ
ua ferve é jo
ogada na pla
anta e deixa da por alguns minutos enquanto esstá coberta. Já na
decoccção, a plantta ferve junto com a águ a por algunss minutos para extrair meelhor os prin
ncípios
ativos (é feito com
m raízes, cascas e materiiais duros qu
ue requerem calor).
Portaanto, para um
ma flor de ca
amomila ou ffolhas de me
enta, uma inffusão é suficciente. Além disso,
fervêê‐las evaporaa os óleos esssenciais.
Maceeração com água é recomendada quuando o calo
or não é neccessário paraa a dissoluçã
ão dos
ingredientes ativo
os na água. Por exemploo, folhas de uva‐de‐urso (Arctostaphhylos uva‐urssi) são
antisssépticos urin
nários graçass à ubiquinoona (arbutinaa), que é solúvel em ág ua, porém nessas
n
folhas também encontram‐se
e taninos, quue tornam a infusão bastante adstrinngente; Por outro
lado, na maceraçção em temp
peratura am
mbiente, poucos taninos passam paraa a água, po
or isso
deixaar as folhas mergulhadas
m
s em água daa noite para o dia é suficiente. Outrro exemplo são
s os
frutos da roseira brava (Rosa canina), a qqual contêm muita vitamina C que poode ser degra
adada
pelo calor, por issso recomend
da‐se a maceeração.
Essass três preparrações com água podem
m ser consum
midas oralmente, porém
m também podem
p
ser usadas para banhos
b
de im
mersão ou paara cataplasmas, assim como
c
tambéém podemoss fazer
xarop
pes, gargarejjos ou vaporrização. A quuantidade de
e planta por litro ou porr xícara é ind
dicada
em m
monografias específicas e dependee de cada utilização, da
d planta, dda frequênccia do
consu
umo, etc.
7.1.33. Óleo vegettal
q é melho
or virgem e prensado a frio, é a basse para outrras preparaçções.O
O óleeo vegetal, que
ideal é macerar em temperatura ambieente e sem o calor que
e pode degraadar ingredientes
ativos. Às vezes, porém, voccê precisa dee um oleato
o que possa ser obtido eem poucas horas,
h
graçaas ao banho‐‐maria. Apessar de que, para obter uma macera
ação magnífiica de manje
ericão
em azzeite de olivaa para uso alimentício, bbasta um dia.
O óleeo é utilizad
do para que os componnentes ativos ou aromáticos possam
m ser extraíídos e
perm
manecer nelee para uso te
erapêutico, iinterno ou externo,
e
ou para
p
dar sabbor aos alime
entos.
Norm
malmente são necessário
os de 100 a 300 gramas da planta seca por litroo de óleo ve
egetal.
Por eexemplo, óleo de amê
êndoas com
m flores de calêndula é usado dee forma externa,
prefeerencialmentte, devido a suas propriedade
es anti‐inflamatórias, antissépticas e
cicatrrizantess, conferidas pelo
os princípioss ativos das flores.
f
Já a m
manjerona em azeite de oliva é um inngrediente delicioso que decora quallquer legumiinosa.
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Esse óleo vegetaal pode ser a base de ooutras prepaarações. Porr exemplo, óóleo de calê
êndula
como
o ingredientee principal pode
p
formarr parte de um
m ceráceo (hoje chama‐‐se “pomada
a”) ou
óleo de manjeron
na é utilizado
o para fazer m
maionese.
7.1.44. Glicerina, propileno
p
gliicol
Outraas preparaçõ
ões consistem em utilizaar glicerina ou propileno
o glycol paraa fazer o exxtrato.
Um ccosmético paara uso tópicco que é com
mposto por um ativo que confere proopriedades só
ó será
extraído através de um ótimo solvente ppara a pele: óleo vegetal, glicerina oou propileno
oglicol,
sendo
o preferíveiss os dois prim
meiros. Para otimizar a exxtração dos princípios attivos, uma mistura
m
dos ú
últimos dois é normalme
ente feita coom água e até mesmo com álcool. D
Dessa maneiira, os
hidro
oalcoólicos glicerinados
g
nos dá mellhor poder de
d extração e melhora a capacidad
de de
estoq
que, apesar de que o álcool pode sser evaporad
do (mistura = água: álcoool 98°C: glyycerol‐
30:200:25; planta:solvente – 1: 4, tempo m
mínimo de maceração
m
12
2 dias). É recoomendado que
q os
produ
utos cosméticos em contato com a ppele não con
ntenham ma
ais de 1‐5% gglicerol ou exxtrato
de gliicerina hidro
oalcoólica
Há in
númeras prep
parações sem
mi‐sólidas onnde o ingred
diente básico
o é um óleo vvegetal maccerado
(gord
dura). Uma pomada
p
é a mistura
m
de uuma gorduraa com uma re
esina, e por causa da últtima a
consistência é peegajosa. Um kerato é addicionar umaa pequena proporção
p
dee cera (10‐2
20%) a
uma gordura. Um
m bálsamo é um exsuda to de plantaa solúvel em álcool, diferrente da resiina ou
borraacha, contém
m ácidos, sub
bstâncias aroomáticas ou aguarrás, e é aplicado eexternamente e é
utilizaado principaalmente para
a beneficiar o sistema re
espiratório (e
ex.: Bálsamo do Peru, de
e Tolú,
de Liq
quidâmbar e Estoraque)

Um linimento é uma prepara
ação líquida na forma de
d solução ou emulsão. É uma mistu
ura de
extratos, tinturass, e/ou óleoss essenciais, com água, óleo
ó
vegetal e/ou álcool,, para atingir uma
ação rubefaciente quando friccionado à pele. Essa in
ntensa ação vasodilatadoora e analgé
ésica é
ideal para problemas muscula
ares, reumátticos e nevráálgicos (ex.: mentol,
m
aguaarrás, cânfora
a).
Uma pomada co
om uma co
onsistência m
macia e ole
eosa consiste de gorduura (óleo ve
egetal,
glicerrina) ou ceraa de abelha e incorpora um líquido ou
o extrato em
e pó. Três ttipos de pom
madas
do tipo de i ngredientes e do modo de
são d
distinguidas dependendo
d
d preparaçãão:
•
•

•

Soluções (= loções): a substânciaa ativa : é líq
quida solúvel ou sólida nno excipiente
e. São
misturadas frias ou quentes.
Emulsõess (= cremes):: o líquido attivo é insolúvvel no excipiente. Um em
mulsificante (cera,
lecitina, argila
a
branca
a) é necessárrio. A fase aq
quosa (hidrolisada) + oleoosa (óleo ou
u cera)
são mistu
uradas frias e quentes dde duas form
mas: A/O (ág
gua em óleoo) e O/A (óle
eo em
água) dee acordo com as propoorções de cada fase qu
ue compõem
m o crème. Se a
proporção da fase ole
eosa for maiior do que a aquosa, a aq
quosa é adiccionada à ole
eosa e
será A/O (ex.: 15% ce
era de abelh as e 45% ole
eato, 39% extrato aquosoo e 1% bóraxx, óleo
essencial).
ões (= pastas (argilas)): o excipiente fundido
f
é adiicionado ao aativo pulverizado.
Suspensõ

mi‐sólidas quee consistem em uma em
mulsão de m
metilcelulose,, ágar,
Os gééis são prepaarações sem
gelatina, propilen
noglicol ou mucilagens
m
dee linhaça em
m água. Ou se
eja, é uma em
mulsão O/A à qual
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é adiicionado um
m agente gelificante e aggentes umid
dificantes e higroscópicoos, que abso
orvem
água..
7.1.55. Álcool
O álcool é um dos solvents útteis que norm
malmente te
emos em cassa. Uma macceração com vinho
(bran
nco, tinto ou
u rosé) pode
e ser a basee para prep
parar um vin
nho medicinnal ou aperittivo e
tamb
bém um vinagre, dependendo de quaal planta é ussada (ex.: tom
milho e vinh o tinto para vinho
medicinal, genciaana e vinho branco
b
para aaperitivo, estragão e qua
alquer vinho para vinagre
e).
Um m
macerado em álcool será a base dde preparaçõ
ões de uso oral ou tóppico, medicin
nal ou
nutriccional, de usso medicinal interno (azeeitona ou passiflora) ou externo paraa fricções (allecrim
ou lavvanda). Um extrato líquido de vinho ou álcool é raramente utilizado
u
paraa uma prepa
aração
cosm
mética, embo
ora extratoss secos sejaam ocasionaalmente utilizados em proporção muito
pequena (menos de 5%).
Uma tintura‐mãee é definida quando umaa planta secca e álcool de 70 ou 90°°, 01:10 (10 ml de
solveente e 1 gram
ma de droga seca) são m
macerados paara uso hom
meopático. U
Uma tintura é uma
soluçção líquida com droga seca e álcoool de 70 ou
o 90°, 1:5 ou 1;10 poor maceraçã
ão ou
perco
olação. Por exemplo:
e
tin
ntura de cascca de canelaa: 1g da droga vegetal + 5g de álcool 70°
(1:5 = 20%). Um álcool
á
é a mistura da plannta e álcool 80‐96°,
8
1:1 ou
o 1:2, por 8 a 10 dias.
o que també
ém utiliza áálcool é o elixir.
e
Estas são soluçõees hidroalco
oólicas
Uma preparação
adociicadas. A maaioria dos licores digesttivos à base de ervas sã
ão. Para disssolver substâ
âncias
solúvveis em água e álcool (álccool de 18% até 45%), po
odemos adiccionar óleo eessencial, corrantes
ou exxtrato fluido (20‐25%), que adocicam
mos com xaro
ope simples 64%
6 (64g dee açúcar em 100ml
1
de ággua) e pelo menos
m
45%.
.
7.1.66.Com outross ingrediente
es
Catap
plasma: prep
parações sem
mi‐sólidas dee farinhas de
e sementes (linho,
(
mostaarda, feno grego),
folhas frescas piccadas (repolh
ho, cebola), frutas (figoss ou morang
gos), raízes ( bardana, confrei),
argilaas, azeite de olive ou água. Elas são misturadas numa argam
massa até obbter‐se uma pasta
consistente e uniforme atravvés do calor.. Esta é espaalhada com uma espess ura de 1cm entre
dois p
pedaços de pano
p
ou gaze
e de linho ouu algodão, previamente aquecidos e aplicados na
a área
a ser tratada. É aplicado quen
nte e deixadoo até o calorr se dissipar. Leve em connta a temperratura
e a hora da ap
plicação. Po
or exemplo, cataplasmaa de calênd
dula (Calenddula officina
alis) é
cicatrrizante, anti‐‐inflamatório
o, analgésicoo e expectoraante.
Emplastro: são preparações semi‐sólidas
s
s. Vegetais moídos
m
em um
ma argamasssa são mistu
urados
com gorduras ou
u resinas, óle
eo vegetal viirgem ou baanha, ou uma infusão dee uma planta
a com
argilaa até obter‐se uma co
onsistência ppastosa. Ap
plique direta
amente na pele e fixe
e com
bandagem, ou coloque
c
enttre dois teccidos de allgodão e aplique na áárea. Substâ
âncias
rubeffacientes, que irritam a pele com
mo alfafa (M
Medicago sativa) ou vverbena (Veerbena
officin
nalis) são uttilizados. Ind
dicado para joelhos macchucados, po
orém não see deve deixa
ar por
muito
o tempo, poiis podem cau
usar lesões.
Podem ser prepaarados com sucos, folhaas picadas, pó
p vegetal, argilas,
a
óleoos ou infusõe
es, ou
para preparar mááscaras de be
eleza sem uttilidades teraapêuticas..
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Comp
pressas: com
m uma infusã
ão ou decocçção de 50 a 100g
1
de plantta por litro dde água, é filttrado,
para embebedar a compressa
a ou gaze e aaplicar.
Catap
porém muito quente. Embebede
plasma: o mesmo
m
que compressas,
c
E
a gaze e, se óleos
essen
nciais forem utilizados, adicione
a
5 oou 10 gotas por litro de água, e issoo irá impreggnar a
gaze. Aplique dirretamente, o mais quentte que for tolerável, por 15‐20 min utos. Após isso, é
conveeniente esfregar a área com água ggelada, para provocar um
ma mudançaa de circulaçção. É
indicaado para reumatism
mo, dor espasmódicca abdominal e ppara problemas
otorrrinolaringológicos. Você pode usar abeto (Abiees alba), euccalipto (Eucaalyptus glob
bulus),
tomillho (Thymus sp.), pinho (Pinus sp.) ouu tussilago (TTussilago farf
rfara).
Até p
para o uso em
e alimento
os, depende de onde a planta é ad
dicionada (em
m licor, guissados,
maionese, etc.) e como é utiliizado na práttica, um solvvente de extrração é envoolvido.
7.2. C
Como reconh
hecer a qualidade de um
ma planta e suas
s
prepara
ações
Uma das razões que
q afeta a qualidade dee um produtto é o erro de
d identificaçção e, portanto, o
uso d
de uma plantta diferente da
d que deve ria ser utilizaada.
Para reconhecerr a qualidad
de de uma planta ou de suas preparações, as propriedades
organ
nolépticas sãão essenciaiss, ou seja: coor, aroma e sabor.Em diferentes etaapas do processo,
essass propriedad
des podem ser afetaddas: cultivo, colheita, secagem,
s
prrocessamentto ou
estoccagem. Outrro critério de
d qualidadee das preparações é qu
ue estas som
mente contê
êm as
partees da planta utilizada, não
n incluindoo outras partes da plan
nta, ou resq uícios anima
ais ou
minerais.
Um laboratório analítico
a
cerrtifica a qua lidade da planta, especcialmente noo que se reffere à
ausên
ncia de conttaminantes e resíduos, aassim como o nível de conteúdo
c
de princípios ativos.
a
Uma forma de eliminar
e
o rico
r
de resídduos químiccos é produzindo e connsumindo plantas
orgân
nicas.
os um prodduto de quaalidade se os
o processoss de obtenção e
Podemos afirmar que temo
proceessamento fo
orem realiza
ados corretam
mente, e se a planta cum
mprir com a data de con
nsumo
prefeerencial. A reedução do risco
r
de conttaminação microbiana
m
é alcançada pela aplicação de
calor (infusão), remoção de
e água (secaagem), ou adição
a
de substâncias
s
que diminu
uem a
ativid
dade de águaa, como sal, açúcar,
a
vinaggre ou glicerina (produto
os).
7.3. B
Boas Práticass de Fabricaçção
Quase todos os países
p
possuem Boas Prááticas de Fab
bricação; norrmalmente a abordagem
mé
geral,, pensada paara alimentos ou medica mentos.
Para a fabricação
o de Medicam
mentos à basse de Plantass, são obrigatórios na Eurropa:
11. Manual de
d Boas Práticas Agríco las e de Coleta (GACP) para materriais iniciais de
ervas. EM
MEA, 1/8/06
22. Boas Prááticas de Fabricação (H UMAN & VETERINARY).. Parte I e//ou II e Ane
exo 7:
Fabricaçãão de Medica
amentos à baase de Ervass
WHO
O, EMEA, FDA
A, etc., posssuem boas ppráticas e maanuais para produtos à base de ervvas.
Algun
ns deles são:
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GMP: Diretrizes complement
c
ares atualizaadas para a fabricação
f
de medicameentos à base de
planttas.
Depaartamento de
d Coopera
ação Técnicca para Me
edicamentoss Essenciaiss e Medicina
Tradicional
July 22005 WHO
Boas práticas de fabricação
f
e inspeção. G arantia de qualidade de produtos farrmacêuticos.
Um ccompêndio de diretrizes e materiais rrelacionadoss. Volume 2, WHO, Genevva, 2004
Boas práticas de fabricação:
f
orientações
o
ssuplementarres para a fabricação de medicamenttos
à basse de ervas. WHO Anexo 08 1996. Orientações para a avaliação de meedicamentoss à
base de plantas são fornecido
os em Anexoo 11.
Boas práticas agrrícolas e cole
etivas para m
matérias‐prim
mas à base de
d plantas. PPreparado pe
elo
Comitê de matéérias‐primas botânicas da American Herbal Products A
Association em
e
cooperação com a American Herbal Pharm
macopoeia. December 2006
Orien
ntação para a indústria. Produtos
P
Meedicinais Botâânicos. Junio
o 2004 FDA
http:///www.fda.ggov/cder/guiidance/45922fnl.htm
Boas práticas de fabricação
f
attuais em maanufatura. Em
mbalagem, Rotulagem
R
ouu operações de
reten
nção de Suplementos Die
etéticos. FDA
A. Junho 25, 2007. Confo
ormidade: Juune 25, 2008
8; o
2009 o 2010
Guia de Boas Prátticas de Fabrricação” Can adense,2007
7
http:///www.hc‐scc.gc.ca/dhp‐mps/compli‐‐conform/gm
mp‐bpf/docs/gui_0001_ttc‐tm_e.html.
Cuba: Boas Prátiicas de Fabrricação de PProdutos à base de Ervvas, Anexo N
Nº 3 CECME
ED,
6/7/22004. De 16‐2000 Guia de Boas Práticcas para a Faabricação de Produtos Faarmacêuticos.
7.3.1. Normas dee Boa Fabrica
ação
Na Eu
uropa é usad
do o Boas Prráticas de Faabricação (HUMAN & VETERINARY) – em inglês, GPM.
Você pode ler a documenta
ação referennte a Boas Práticas de Fabricação Partes I ou II no
seguiinte link:
http:///ec.europa..eu/health/d
documents/eeudralex/vol‐4/index_en.htm
Nós d
detalhamos o Anexo 7 so
obre Fabricaçção de Medicamentos à base de Ervaas:
dade
Ativid

Boa
Prática Pa
arte II do
Agrícola e de Gu
uia
Coleta
GM
MP†
(GACP)44
4

Parte
Guia
GMP†

Ido

Cultivvo, coleta e colheita de plantass,
algas, fungos e liquens, e coleta dee
datos.
exsud
Cortaar e secagem de pla
antas, algass,
fungo
os, liquens e exsudatos *
Expreessão de plan
ntas e destila
ação **
Cominuição,
processamento
dee
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exsud
datos,
Extração de plantas,
p
fra
acionamentoo,
purifiicação,
concentraçção
ouu
fermeentação de substânciass à base dee
ervass.
Proceessamento posterior
p
para a forma dee
dosagge incluind
do embala
agem cmoo
produ
uto medicinaal

†Notaa explicativa.
A classsificação no GMP
G
de mate
eriais à base dde ervas depe
ende do uso feito
f
dos messmos pelo titu
ular de
autorização de fabric. O mate
erial pode seer classificado
o como uma substância ativa, um prroduto
mediário ou final. É resp
ponsabilidadee do fabrican
nte do produ
uto medicinaal assegurar que a
interm
classifficação do GM
MP seja aplicad
da.
bricantes devee assegurar que essas etappas sejam reaalizadas de acordo com a aautorização/re
egistro
* Fab
egistro
comercial. Para ass etapas iniciais que ocorrrem no campo, como jusstificado na aautorização/re
mercial, as norrmas de Boas Práticas Agríccolas e de Coleta para mate
erial inicial dee origem em plantas
p
comm
herbááceas (GACP) é aplicável. GP
PM é aplicáveel às posteriorrs etapas de co
oleta e secageem.
pressão de pllantas e destiilação, se for necessário que essas ativvidades sejam
m parte
** Reeferente à exp
integrral da colheitta para manter a qualidaade do produto dentro das
d especificaações aprovadas, é
aceitáável que sejaa realizada no
n campo, deesde que o cultivo esteja de acordo com GACP. Essas
circun
nstâncias devvem ser conssideradas exccepcionais e justificadas na
n relevante documentaçção de
autorização/registrro comercial.. Para atividdades realizadas no campo, documenntação aprop
priada,
ole, e validaçãão em conforrmidade com os princípios do GMP deve
em ser asseguurados. Autoridades
contro
regulaadoras podem
m realizar insp
peções dessass atividades se
egundo o GMP para avaliarr o cumprimento do
mesm
mo.

Prem
missas & Equip
ipamento
Área
as de armazanagem
•

•
•
•

evem ser arm
mazanadas em áreas separadas. O armazenam
mento
Substânciass herbais de
deve estar equipado
e
de
e forma a prooteger contrra a entrada de insetos oou outros animais,
especialmen
nte roedore
es. Medidass eficazes devem ser tomadas para preve
enir a
propagação
o de tais animais e micrroorganismos trazidos co
om a substâância herbal,, para
prevenir feermentaçao ou desenvoolvimento de
d mofo e para prevennir contaminação
cruzada. Differentes áreas fechadas devem ser usadas para a quarentenna de substâ
âncias
herbais quee chegarem e para as aprrovadas tamb
bém.
A área de esstoque deve estar bem aaerada e os recipientes
r
lo
ocalizados dee forma a pe
ermitir
a circulação
o de ar.
Atenção especial deve ser prestadda à limpeza e manute
enção das ááreas de esttoque,
o é gerado p ó.
particularmente quando
dições
Estocagem de substânccias herbais e de preparações herbais podem reequerer cond
especiais dee umidade, temperatur a e de prote
eção contra a luz; essas condições devem
d
ser fornecid
das e monitoradas.
.
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Área
a de produçã
ão
•

Provisões específicas
e
devem
d
ser feeitas durantte operaçõe
es de amosttragem, pesa
agem,
mistura e processamen
p
nto de subst âncias herbaais e preparações herbaais sempre que
q se
gerar pó, para
p
facilitar a limpeza e evitar con
ntaminação cruzada, co mo por exe
emplo,
remoção dee pó, instalaçções dedicaddas a esse fim
m, etc.

Equ
uipamento
•

O equipameento, materia
ais de filtraggem, etc. utilizados no processo de faabricação deve ser
compatível com o solve
ente de extraação, a fim de
d prevenir qualquer
q
em issão ou abssorção
oduto.
indesejadass de substânccia que podee afetar o pro

Doccumentação
Espeecificações para
p
materia
ais de íniciaçãão
•

Fabricantes de produto
os medicinaais à base de
d ervas devvem assegu rar que só usam
materiais herbais
h
de in
niciação fab ricados de acordo com
m o GMP e com o dosssiê de
Autorização
o de Comercialização.. Documentação abra
angente em
m auditorias de
fornecedorees de material herbal dee iniciação re
ealizadas po
or, ou em noome do fabricante
de produto
os medicinaiis à base dde ervas, de
evem ser disponibilizadaas. Auditorias de
rastreamento da substância ativa são fundam
mentais para a qualidad e do materrial de
aração
iniciação. O fabricante deve asseg urar que oss fornecedorres da substtância/prepa
herbal estejjam de acord
do com Boass Prática Agríícolas e de Co
oleta.

•

Para cumprir com os requerimenntos especificados desscritos no G
Guia (capítulo 4),
documentaçção para sub
bstâncias/preeparações à base de erva
as devem inccluir:
a. O nome
n
científico binomiall da planta (gênero,
(
esp
pécie, subesppécie/variedade e
auto
or (ex.: Linna
aeus); Outra s informaçõe
es relevantes como o noome da cultivvar e o
quim
miotipo deve
em também ser devidam
mente fornecidos.
b. Dettalhes da origem da plaanta (país ou região de origem, e onde é apliicável,
culttivo, época de colheitta, procedim
mentos de coleta, posssíveis pestticidas
utiliizados, possíível contaminnação radioaativa, etc.);
c. Quaal/quais partte(s) da(s) plaanta(s) é/são
o utilizada(s);
d. Quaando uma planta seca é uutilizada, o sistema de se
ecagem devee ser especifiicado;
e. Uma descrição da
d substânciia herbal e se
eu exame ma
acro e microoscópico.
do apropriad
do, testes dee identificaçção de
f. Testtes de identtificação incl usive, quand
constituintes com
c
conheccida atividad
de terapêuttica, ou inddicadores. Testes
T
ubstância heerbal é suspe
eita de
específicos distiintos são neccessários quando uma su
ser adulterada//substituída.. Uma amostra autêntica de referrência deve estar
ponível para propósitos dde identificaçção.
disp
g. O conteúdo
c
de
e água para substâncias herbais, de
eterminado dde acordo com
c
a
farm
macopéia européia.
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h. Ensaio de comp
ponentes de conhecida atividade tera
apêutica ou, onde aprop
priado,
nar possível contaminaçção de
de indicadores; os devidos métodos paara determin
pesticidas e limites aceitos, de acordo com
c
os méto
odos da farm
macopéia eurropéia
m método vaalidado apro
opriado, salvvo justificaçã
ão em
ou, na falta deste, com um
contrário.
i. Testtes para determinar ccontaminaçãão fúngica e/ou microobiana, inclluindo
aflaatoxinas, outtras micotoxxinas, infesttação de pra
agas e limittes aceitos, como
apro
opriado;
j. Testtes para me
etais tóxicoss e prováve
eis contamin
nantes e addulterantes, como
apro
opriado;
k. Testtes para corp
pos estranhoos, como aprropriado;
l. Quaalquer outro
o teste ad icional de acordo com
m a farma copéia euro
opéia,
mon
nografia geral de substââncias herbaiis ou monog
grafia específfica de substtância
herbal, como ap
propriado.

Quaalquer tratamento utilizzado para rreduzir conttaminação fúngica/micr
f
robiana ou outra
infeestação devee ser docume
entado. Espeecificações e procedimen
ntos devem eestar disponííveis e
devvem incluir deetalhes do processo, testtes e limites para resíduo
os.
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Insttruções de prrocessamentto
•

•

•

•

As intruçõess de processsamento devvem descreve
er as diferen
ntes operaçõões realizadas com
a substânciaa herbal com
mo limpeza, ssecagem, tritturação e peneiração, e iincluir o tem
mpo de
secagem e temperatura
as, e métoddos utilizados para contrrolar o tamaanho do corrte ou
tamanho daa partícula.
Particularmente, deveria haver insstruções escrritas e registros, a fim de assegura
ar que
m cuidadosam
mente exam inados para assim
cada recipieente de substância herbaal estivessem
detectar qu
ualquer adultteração/subsstituição ou presença de
e corpos estrranhos, tais como
pedaços dee metais ou vidro, partees de animaais ou excrement, pedraas, areia, etc., ou
apodrecimeento e sinais de degradaçção.
As intruções de processsamento devvem também
m descrever peneiração segura ou outros
o
d remoção
o de corpoos estranho
os e procedimentos aapropriados para
métodos de
limpeza/seleção de ma
aterial de plaanta antes do
d armazena
amento da ssubstância herbal
h
u antes do in
nício da fabriicação.
aprovada ou
Para a pro
odução de uma
u
preparaação herball, instruçõess devem inccluir detalhe
es do
solvente, tempo e te
emperatura de extração, detalhess de quaisqquer estágio
os de
os utilizados.
concentraçãão e método

ntrole de qua
alidadel
Con
Amo
ostragem
•

•

•

•

Devido ao fato
f
de substâncias herbbais medicinais serem he
eterogêneass na natureza, sua
amostragem
m deve se
er realizadaa com cuidado especial por fuuncionários com
conhecimen
nto apropriiado. Cada lote deve
e ser iden
ntificado coom sua própria
documentaçção.
Uma amosttra de referência do matterial de plan
nta é necessária, especiaalmente nos casos
em que a substância he
erbal não esstá descrita na farmacop
péia européiia ou em outras 6
mbro. Amosttras de material da pplanta inteira são
farmacopéiaas de um estado‐mem
requeridas se
s pós são uttilizados.
Funcionário
os do Controle de Qualid ade devem ter
t conhecim
mento particcular e experriência
em substâncias herbais,, preparaçõees herbais e//ou produtoss medicinais à base de ervas a
econhecer adulterações
a
s, a presençça de
fim de reaalizar testes de identifficação e re
crescimento
o fúngico, inffestações, nãão‐uniformid
dade no material final ouu inicial, etc.
A identidad
de e qualid
dade de subbstâncias he
erbais, prep
parações herrbais e pro
odutos
medicinais à base de ervas deve m ser dete
erminadas de acordo coom o corrente e
relevante guia europeu de qualidadde e especifiicações de produtos
p
meddicinais à ba
ase de
ervas e produtos medicinais à basse de ervas tradicionaiss e, quando relevante, com
c
o
P Eur. Monographs.
específico Ph.
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8. M
Mercado e comercia
alização. L
Legislação
o, normass e certificcações
8.1. O
Organização do setor de plantas meddicinais e aromáticas
a
de com
mpra e vendaa (marketing), influenciaddo pelo amb
biente
O meercado é o conjunto de atos
(socio
oeconômico,, legal, politico, conjunntural, cultural, demogrráfico, tecnoológico, etc.). Em
outraas palavras, dependendo
d
o do mercadoo e das caraccterísticas am
mbientais, coondições esp
peciais
podem ser criad
das para po
oder‐se com prar e vend
der. Liberda
ade para enntrar ou deiixar o
coméércio pode esstar sujeito a regulamenttos rígidos.
m com difeerentes funções e
O meercado cobrre grupos de pessoas qque compram e vendem
interaações:
• produtores,
• fabricantes,
• distribuid
dores (atacad
distas, vareji stas, pontos de venda, etc.),
• prescritores (influênccia no consum
mo),
• compradores e consu
umidores.
Os aggentes envolvidos na pro
odução e com
mercialização
o de produto
os herbais sã o os seguintes:
PROD
DUTORES
‐ Coleta (seecagem)
‐ Cultivo (ssecagem)
TRAN
NSFORMADO
ORES E COLET
TORES DE MA
ATÉRIA‐PRIM
MA SECA
‐ Atacadisttas de planta
as (planta secca)
‐ Indústria de extração (extratos)
‐ Destilado
ores (óleos esssenciais)
INDÚ
ÚSTRIAS QUE UTILIZAM MATÉRIA‐PRI
M
IMA (planta seca, extrato
os, óleos esseenciais):
‐ Indústria de ordenam
mento (embaaladores)
‐ Fabricanttes de prod
dutos alime ntícios, chá, infusões, especiarias e condimentos,
suplemen
ntos, aditivoss.
‐ Fabricanttes de mediccamentos.
‐ Fabricanttes de cosmé
éticos.
‐ Fabricanttes de aroma
atizantes.
‐ Indústria de perfumaria‐detergênncia
‐ Fabricanttes de fertilizzantes ou proodutos fitosssanitários
‐ Fabricanttes de forraggem, pré‐missturas ou aditivos de alim
mentação aniimal

WHO
OLESALE DISTTRIBUTION:
‐ Importers – Exporterss
‐ Dealers
RETA
AIL DISTRIBUTTION:
‐ Controlleed trade (pha
armacies, he rbalists)
‐ Uncontro
olled trade (ssupermarketts, shops, direct sale)
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E os p
produtos aro
omáticos e medicinais
m
à bbase de ervaas são:
MEDIICINAL
‐ Medicam
mentos sem prescrição
p
mentos herba
ais tradicionaais.
‐ Medicam
‐ Homeopaatia

PERFFUMARIA E COSMÉTICO
OS
‐
‐
‐

Cosméticcos
Óleos esssenciais
Perfumarria: detergen
ntes e odoriz adores

ALIM
MENTO
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Chá e infu
usões
Temperos e condimentos.
os prontos pa
ara o consum
mo (erva de condimento
c
fresco).
Alimento
Complem
mentos alime
entares.
Aditivos.
Bebidas.

OUTR
ROS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Extratos para
p
agriculttura.
Forragem
m animal.
Suplemen
ntos alimenttares para annimais de esttimação.
Manteriaais de constru
ução.
Materiaiss têxteis ou utensílos
u
Corantes//pigmentos.
Extratos para
p
pigmen
ntação de pe les.
Jardinageem.

Mercado mu
undial de pla
antas medici nais e aromá
áticas
8.2. M
O meercado mund
dial de plantas medicinaiis e aromáticcas em todos os segmenntos (com exxceção
da so
oja e algas) contribui co
om cerca de 83.000 milhões de dólares em toddos os segm
mentos
(Grueenwald, 2010
0). Depende
endo do segm
ment, o cresscimento é constant, abrrangendo de
e 3% a
12% aao ano.
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A disttribuiçao do mercado mu
undial é com
mo a seguir (ggráfico 1):
GRÁFFICO 1: Distrribuição do mercado
m
mu
undial

Fo
onte: Ervas Gllobais e o Merrcado Botânicco; Dr. Joer Grruenwald, 20110.

As diiferentes áreas de conssumo no m
mercado mun
ndial são co
ompostas poor quarto se
etores
principais:
•

Ervas e teemperos.

•

Óleos esssenciais..

•

Extratos (princípios
(
attivos, medic amentos e suplementos).

•

Produtoss vegetais fre
escos.

8.2.1. Ervas e tem
mperos
Planttas ou partees de planta
de alimentoos e bebida
as destinadaas para a preparação
p
as são
cham
madas de esp
peciarias ou temperos aaromáticos, por causa de
d suas caraccterísticas de cor,
arom
ma ou sabor. Podem estar frescos ou secos, inteiros, picados ou moídos. Ao incorporrá‐los,
alimeentos e bebidas se torna
am mais des ejáveis e sab
borosos e, como resultaado, faz‐se melhor
m
uso d
deles (ex.: fo
olhas de tom
milho e floress de cravo‐d
da‐índia). Esp
pécies herbááceas que ve
em de
zonass temperadas são com
mumente chhamadas “ervas”, enquanto semenntes de esp
pécies
tropiccais são conh
hecidas como “especiariaas”.
Um condimento
o preparado
o é o prodduto obtido
o da misturra de diverrsas espécie
es ou
condimentos entre si, e/ou outras
o
substââncias alimentícias (ex.: temperos
t
naaturais como
o sal e
vinaggre)
Sua ccomercializaação é norm
malmente naa forma secca, fatiado ou
o pulverizaado. Os tem
mperos
podem vir de várrias partes da
d planta: caasca, botões,, flores, folhas, rizomas, raízes, seme
entes,
estigm
ma e estilo, e topos da planta.
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Duran
nte o períod
do de 2005 a 2009 a proddução de ervvas e temperros aumentoou 2,1% por ano,
a
e
volum
me de crescim
mento de 6,2
2%
TABEELA 4: Dadoss de produçã
ão mundial dde temperos
TONELAD
DAS
Produçãoo ( t )
2005
7.053.6771
2006
7.228.5667
2007
7.519.9448
2008
7.604.2113
2009
7.800.7779
Fontee: Elaboração
o própria basseada no FA OSTAT, 2010
0.
ANO

SUPERFÍCIE
S
( ha )
5.246.666
5.185.576
5.348.744
5.336.041
5.538.012

Os m
maiores merrcados no mundo
m
do ccomércio de
e temperos são Estadoos Unidos, União
Europ
péia, Japão, Singapura
a, Arábia SSaudita e Malásia.
M
Oss países foornecedores mais
importantes são China, Índia
a, Madagascaar, indonésiaa, Vietnam, Brasil, Espannha, Guatem
mala e
Sri Laanka.

TABEELA 5: A evollução mundiial da produçção de temp
peros.
2007
TEMP
PERO (t)
2005
2006
Anis, anis estrelaado, erva‐do
oce,
392.0332
418.1
197
408.1
196
coenttro.

20088

2009
9

415.0027

425..068

Malaaguetas e pim
mentas

2.692..085

2.818
8.093

2.993
3.417

2.9422.521

2.95
59.283

o‐da‐índia
Cravo

105.1003

89.28
87

108.8
894

110.3364

110..239

Genggibre

1.321..245

1.490
0.510

1.555
5.707

1.6055.444

1.61
18.627

Mosttarda, semen
nte

562.6111

452.2
283

403.8
846

512.8847

661..326

Pimeenta‐do‐reino
o (Piper spp..)

436.2880

442.1
112

425.8
810

414.8849

414..075

Horteelã

69.3400

91.62
25

73.86
65

72.3335

72.3
335

Outraas espécies

1.466..999

1.418
8.187

1.541
1.203

1.5211.761

1.53
30.761

Baun
nilha

7.976

8.273
3

9.010
0

9.0655

9.06
65

7.053..671 7.228
TOTA
AL
8.567 7.519
9.948 7.6044.213 7.80
00.779
Fon
nte: Elaboraçção própria baseado
b
no FFAOSTAT, 20
010.

Dentrre as espéccies mais produzidas
p
m
mundialmente estão malagueta,
m
ppimentas secas e
gengiibre. Quanto
o à evolução
o anual de pprodução de temperos, a mostarda é o que mais tem
aumeentado a área e a quantid
dade produzzida em 2009
9.
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TABEELA 6: Área dos
d tempero
os mais impoortantes mun
ndialmente.
SURP
PERFÍCIE (ha))
2005
2006
2007

20088

2009
9

Anis,, anis estrellado, erva‐
docee, coentro.
Malaaguetas e pimentas

567.0667

597.514

618.9
943

634.7715

625..217

1.763. 261

1.830.518

1.909
9.589

1.8300.597

1.83
32.471

Cravo‐da‐índia
Genggibre
Mosttard, semen
nte
Pimeenta‐do‐rein
no(Piper sp
pp.)
Hortelã
Outrras espéciess
Baun
nilha

467.5001
364.6996
720.1995
5.52.4440
3.150
7.31.9 31
76.4255
5.246..666

368.384
417.598
617.296
566.956
3.380
707.130
76.800
5.185.576

376.5
520
416.8
872
616.4
408
548.2
237
2.960
0
777.1
167
82.04
48
5.348
8.744

385.0030
421.3336
683.6606
505.7768
2.9700
789.9921
82.0998
5.3366.041

384..950
427..423
845..442
547..200
2.97
70
790..241
82.0
098
5.53
38.012

TOTA
AL

Fontee: Elaboração
o própria basseado no FA OSTAT, 2010
0.
nciais
8.2.22. Óleos essen
as são
Óleoss essenciais são produttos químicoos sintetizados pelas plantas. Essass substância
extraídas por deestilação a vapor e seuus compone
entes são utilizados
u
peelas indústrias de
produ
utos naturaiss, aromatera
apia, etc.
A quaantidade de óleo essenciial nas plantaas varia de acordo com a espécie, va riando de 0,01% a
2%, ccalculado pello peso de errvas frescas ddestiladas.
Mais de 200.000 toneladas de
e óleos essennciais são produzidos mu
undialmentee.
Está demonstrad
do abaixo qu
ue existe um
m aumento significativo nos anos reecentes atin
ngindo
2.5000 milhões de dólares em 2007 (últimaa informação
o registrada)).
As 122 essências mais
m importa
antes, com uuma produçãão de mais de
d 1000 toneeladas, repre
esenta
95% d
do volume de
d óleos esse
enciais produuzido, incluin
ndo laranja, Mentha
M
arveensis e limão.
nciais mais im
mportantes rrepresentam
m quase 75% do valor tot al mundial. Quase
Q
Os 188 óleos essen
90% do consumo
o mundial de
d óleos esssenciais e absolutos oco
orrem em aapenas 13 países,
p
lideraados pelos Esstados Unido
os e China, qque juntos de
etêm 44% do
o consumo m
mundial.
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F
FIGURA
2: Evvolução da pprodução mu
undial de óle
eos essenciaiis

Source
S
:
FA
FAOSTAT, 201
10

TABEELA 7: Produção mundiall dos princippais óleos esssenciais em 2008.
O ESSENCIAL
ÓLEO

PR
RODUÇÃO (tt)

ÓLEO
O ESSENCIAL

PPRODUÇÃO (t)

Laran
nja

35
5000

Outro
os mints

11000

Eucallipto Citriodo
ora
Sassa
afrás
Cedro
o chinês
Litsea
a cubeba
Nativve mint
Cedro
o do Texas
Anis estrelado
e
Tange
erina
Cedro
o da Virgínia
a

11000
11000
8800
7760
7750
5550
5500
4460
3300

Menttha arvensis
32
2000
Limão
o
92
200
Eucallipto (Globulus)
40
000
Horteelã
33
300
Limão
o verbena
18
800
Cravo
o‐da‐índia
18
800
Lima
18
800
Lavan
ndina
11
100
Patch
houli
10
000
Fontee: CIEFH‐ CEP
PPARM, 2010

8.2.33. Extratos (in
ngredientes ativos, meddicamentos e suplemento
os)
O exttrato de planta é definido como o produto secco ou líquido
o obtido de plantas ou parte
delass com várioss procedimentos e com vários solve
entes. Extrattos de plantaas medicinais são
de doençass. Por
amplamente utilizados como suplemenntos alimenttares e no tratamento
t
mplo, valerian
na, raíz de Ecchinacea, ginnseng, hortellã, matricária
a, etc.
exem
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Em teermos geogrráficos, o Mercado munndial de suplementos à base
b
de ervaas é liderado
o pela
Alemanha (26%),, Ásia (19%), Japão (17%
%), França (13%), resto da Europa (122%) e América do
Nortee (11%).
G
GRÁFICO
3: Principais
P
prrodutores de
e extrato a nível
n
mundiaal.

Fonte: Dr. JJoerg Gruenwald, 2010.
Ginseeng, Ginkgo e Noni são as
a plantas paara extratos mais utilizad
das a nível m
mundial, atin
ngindo
49% do total enttre as três. Por sua vez,, os países exportadore
e
s de plantass de extraçã
ão são
lideraados pela Ch
hina, Estados Unidos e A
Alemanha. Os
O Estados Unidos
U
é o ppaís com o maior
valor unitário atin
ngindo 8000 $/ton.
GR
RAFICO 4. Pla
antas para eextratos maiss utilizadas a nível munddial

Fonte: Dr. Joerg Gruen
nwald, 2010
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RESUMO DA TABE
ELA DE
– PRO DUÇÃO
ERV
VAS E
m 2009 de 77800779 t e 5538012
9 Produção mundial em
Mercados
s
principais
: EUA, UE,
9
9 Principaiss fornecedores: China, India,
uzidos munddialmente: malaguetass, pimentas secas e
9Temperos mais produ
ÓLEEOS
m 2007 de 2224000 t e 2500
2
milhõe
es de
9 Produção mundial em
ncipais: larannja, menthaa arvensis e
9 Óleos esseenciais prin
EXTTRATOS
J
(17%
%)
9 Principais produtoress: Alemanh a (20%), Ásia (19 %) e Japão
m
G
Ginseng, Gin
nkgo and
9 Principaiss extratos medicinais:
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8.3. M
Mercado eurropeu de pla
antas mediciinais e aromáticas.
8.3.1. Hervas e teemperos
O meercado da Un
nião Européia
a de temperros e ervas crresceu de 26
65 mil tonela das em 2003
3 para
336 m
mil toneladass em 2008. O país consuumidor principal da União
o Européia é a Alemanha
a, que
detém
m 19% do to
otal de conssumo de tem
mperos da União
U
Europé
éia, seguida pelo Reino Unido
(16%), Romênia (14%) e Hunggria (12%).
Os paaíses da Uniãão Européia mostram di ferentes evo
oluções no mercado
m
de eervas e temp
peros.
Em alguns, seu consumo decclina, enquannto outros, como
c
a Espa
anha, tem si do um dos países
p
com o maior cresscimento do consumo noos últimos an
nos.

t
na
a Europa,
TABELA 8: Consumoo de ervas e temperos
Ano
os 2004‐20088 em milhare
es de tonela
adas.
PAÍSEES

2004
4

2005

2007

2008

Média anu
ual de
mudança %

Reino unido
Alem
manha
Romênia
Hunggria
França
Holanda
Espanha
Bélgiica
Polônia
Suéccia
Áustria
Itáliaa
Repú
ública Tchecca
Dinamarca
Gréccia
Uniãão Européia 27

42,4
53,7
40,9
56,4
14,7
17,8
4,8
11,7
9
5,1
1,5
8,2
8,4
5,3
4,4
320,6

45,5
48,1
52,6
53,2
53,1
63,1
41,2
40,1
37,8
55,1
38,2
38,2
17,2
15,5
20,2
19,1
14,3
22,6
16,4
12,4
13,2
10,6
10,1
10,8
9,6
8,9
10,5
5,9
6,8
7,6
5,7
5,7
7,1
7,9
6,9
6,6
8,4
8,2
7,1
4,2
5,1
4,3
4,0
4,5
4,4
338,2
314,1
332,6
Fontee: FAOSTAT, 2010.

58,8
53,1
43,1
40,6
22,1
20,8
20,5
10,3
9,4
7,7
6,8
6,4
5,8
5,1
4,6
336,1

8,7
‐0,3
1,3
‐7,9
3,0
‐1,3
31
‐3,0
‐0,7
9,8
2,3
‐5,9
‐8,0
‐2,3
1,6
1,2

2006

Produ
ução
Tradicionalmentee, a maioria da produçãão de ervas e temperos concentra‐sse em regiõ
ões de
climaas moderado
os e semitrop
picais.
De accordo com o Centro de Comércio
C
intternacional (Internationa
(
al Trade Cennter – ITC), ervas e
mento, sup
temp
peros são produzidos principalmeente em países
p
em desenvolvim
prindo
aproxximadamentte 55% do mercado
m
muundial. Pouccas ervas e temperos sãão produzidos na
Europ
pa.
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A pro
odução de ervas
e
e temp
peros atingiuu 154 tonelaadas como podemos verr no Gráfico 5. De
acord
do com o FAO
OSTAT, a ma
aioria dos tem
mperos prod
duzidos na Eu
uropa estão concentrado
os nos
paísees do leste europeu
e
com
mo a Romênnia, Hungria e Bulgária. Embora a Espanha tam
mbém
desem
mpenhe um importante
e papel, essees três paíse
es do leste europeu
e
são responsáveis por
88% d
da produção
o da União Eu
uropéia.
Gráfiicoc 5. Evolu
ução de supeerfície e prod
dução europ
péia de tempperos.

Fontee: FAOSTAT, 2010
Da prrodução totaal da Uniao Européia,
E
62%
% são pimen
ntas (diferentte Capsicum
m genera), 33% são
semeentes de tem
mpero e 5% são outros ttemperos ain
nda a serem
m classificadoos. A produçção de
baunilha é quase insignificantte, com pequuenas produções em Porrtugal.

Coméércio exteriorr
Com aproximadamente 28% do total de importaçõess da União Européia de eervas e temp
peros,
pimenta inteira ou
o triturada é o produtoo mais impo
ortado, com a Alemanhaa responsável por
32% d
do maior importador.
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Grráfico 6. Imp
portações euuropéias de ervas
e
e temp
peros em 20008

Fonte: FAO
OSTAT, 2010..
TA
ABELA 9. Imp
portações euuropéias de ervas e temp
peros em 20008
PROD
DUTO
COME
ERCIO (Mill. €)
E
PRODUÇÃO (Mill. kg)
VALOR DE
U
UNIDADE (€//kg)
Pimeenta‐do‐reino
o
183,7
60,9
3,00
Pimeenta

133,5

70,5

1,99

Vagens de baunillha

30,1

1,6

188,8

Canela

15

10,5

1,44

Cravo
o‐da‐índia

7

2,0

3,55

Noz‐m
moscada/Macis

30,8

5,4

5,77

Cardaamomo

11

1,6

6,99

31,0

1,66

40,4

40,3

1,00

Açafrrão

62,6

0,141

4444,0

Cúrcu
uma

8,7

8,5

1,00

Mistu
ura
de 11,7
especciarias
Outraas especiariaas
45,8

3,9

3,00

19,3

2,44

TOTA
AL

255,6

2,55

Semeentes
especciarias
Genggibre

de 51

631,3

Fontee: FAOSTAT, 2010
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8.3.22. Óleos essen
nciais
O meercado princiipal de óleoss essenciais m
mira na perfumaria e fragrâncias, cuiidados com a pele
e cab
belos e aromaterapia.
Em 22008, o merccado de cosm
méticos atinggiu 68 bilhões € em ven
ndas de vareejo, com a Frrança,
Alemanha, Reino
o Unido, Esspanha e Ittália sendo os líderes de mercaddo com 72% de
particcipação no mercado.
m
Dado
os precisos so
obre o consu
umo de óleoos essenciais não estão disponíveis, ddesde que mais de
3.0000 plantas são
o utilizadas para
p
extrai‐loos, porém ap
penas ficamo
os sabendo dde cerca de 300
3 no
mercado mundial.
Coméércio estrang
geiro
G
Gráfico
7. Importações e uropéias de óleos essenciais em 20008

Fontee: EUROSTATT 2010.
mportações européias
e
crresceram en tre 2004 e 2008
2
em 6,3
3% em term
mos de valor e em
As im
0,9% em termos de
d volume de importaçã o, indicando
o um aumentto geral nos preços.
Os prrincipais imp
portadores de
d óleos esssenciais e ole
eorresinas na
n União Eurropéia são França
F
(26% do total dee importaçõe
es da UE), R
Reino Unido (19%), Alem
manha (19%),, os Países Baixos
B
(9,2%
%), Espanha (6,8%)
(
e Itália
a (4,3%).
.
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TA
ABELA 10: Im
mportações dde óleos esse
enciais da Eu
uropa em 20009.
PR
RODUTO

(Miilhões €)

(M
Milhares de t)

Óleo essencial de
e laranja

2 2000

57

Óleo essencial de
e limão

50000

71

Óleo essencial cíttrico, outross

40000

72

e hortelã
Óleo essencial de

30000

54

Óleo essencial, outros mints

30000

34

Óleo essencial, outros

155000

301

na
Resin

10000

11

Extraatos de oleorrresina

222000

149

TOTA
AL

755000

749

Fontee: EUROSTATT 2010.

G
Gráfico
8. Exp
portações euuropéias de óleos essencciais em 20008.
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PROD
DUTO

TA
ABELA 11: Exxportações dde óleos esse
enciais da Eu
uropa em 20009.
(Milhares de t)
(Milhhões €)

Óleo essencial de
e laranja

2600

27,5

Óleo essencial de
e limão

1800

51,5

Óleo essencial cíttrico, outross

800

31,1

e hortelã
Óleo essencial de

500

8,5

Óleo essencial, outros mints

400

8,2

Óleo essencial, outros

4400

226

na
Resin

400

10,5

Extraatos de oleorrresina

5700

68,2

TOTA
AL

16600

431,55

Fontee: FAOSTAT 2010.
2

O principal exporrtador da UE
E foi a Françaa, representando 33% das exportaçõões da UE. Outros
O
grand
des exportad
dores são Re
eino Unido (116%), Alemaanha (14%), Itália (10%), Espanha (8,,2%) e
os Paaíses Baixos (8,1%).
(
A Alemanha co
ontinua a crescer
c
em importânciaa, porém também
t
a Itália e Bu
ulgária
demo
onstram um crescimento
o forte. Os pprincipais de
estinatários foram EUA, Alemanha, Suíça,
Françça, Japão, Reeino Unido e Irlanda.
Canais de negócio
os
negócio de exportação de óleos eessenciais, há quarto ca
anais difere ntes: agentes ou
No n
correetores, impo
ortadores ou
u comercianntes, a indússtria de transformação (importado
ora de
transsformação), e os fabrican
ntes do prod uto final. A estrutura
e
commercial iluustrada na figgura a
seguiir está em constante mudança. Os canais de distribu
uição e funnções específicas
menccionadas não
o estão tão claros quantoo parecem.
No eentanto, entre sessenta e oitentaa porcento do comérccio de óleoos essenciais vai
diretaamente doss produtoress ou exportaadores paraa importadores de tran sformação, como
multiinacionais dee fragrânciass e flavorizanntes.
O m
mercado de óleo essen
ncial está ffragmentado
o nos segu
uintes setorres de merrcado:
arom
materapia, co
osméticos na
aturais de cuuidado pessoal, produto
os farmacêutticos, perfum
mes e
fragrââncias, e beb
bidas.
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Gráfico 6. Canais dee distribuição
o de óleos esssenciais

Agen
nte
atacadista

/

Comerciantte / importad
dor

Proccesso industrrial

Cosméticoss, farmacêu
uticos e
indústrias alimentícias
a

Reexxportação

Comércio de varejo

Reexport

PRO
ODUTOR ESTR
RANGEIRO/ Exportador

Evolu
ução de preço
os
É mu
uito difícil peerceber a evvolução geraal de óleos essenciais, devido
d
ao grrande núme
ero de
óleoss essenciais comercializad
c
dos.
ntanto, podee‐se dizer que o nível de preço de óle
eos essenciaiis é influenciiado por:
No en
•

•

Fatores de
d qualidade: determinaddos pelo paíss de origem, clima, colheeita, concenttração
de ingredientes e método
m
de extração. As
A quantidades produzzidas tem grande
g
influênciaa nos preços de óleos esssenciais.
Fatores econômicos:
e
Baseado noo fornecimen
nto e deman
nda. O forneecimento dep
pende
do tamaanho e ren
ndimentos de colheitaas atuais, estoques dde comerciantes,
processad
dores e conssumidores finnais, e da existência de substitutos siintéticos.

outro lado, em
e lavouras produzidas oorganicamen
nte, certifica
ação de com ércio equitativo e
Por o
(paraa alguns prod
dutos) coleta
a silvestre, m
matérias‐prim
mas tem uma grande inffluência no preço.
p
Essess produtos sãão vendidos a preços maaiores do que
e aqueles pro
oduzidos connvencionalmente.
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TABELA DE RESUMO

– MERCADO EUROPEU
E

ERVA
AS e TEMPEROSS
•

Demanda/importação:

•

9 Priincipais produto
os: Pimenta, pi mento‐do‐reino, açafrão, gengibre, noz‐mosscada.
9 Priincipais países de
d importação:: Alemanha, Paííses Baixos, Reino Unido.
Fornecimen
nto/exportação
o:
9 Priincipais produto
os: mistura de ttemperos, sem
mentes, cápsico e açafrão
9 Priincipais países de
d exportação: Holanda, Alem
manha, Espanha
a.,

ÓLEO
OS ESSENCIAIS
•

Demanda/importação:
9 Priincipais produto
os: extratos dee oleorresina,óleo essencial de
e laranja, óleo eessencial de lim
mão

•

9 Priincipais países de
d importação:: França, Reino Unido, Aleman
nha
Fornecimen
nto/exportação
o:
9 Priincipais produto
os: extratos de oleorresina, óleo essencial de
e laranja, óleo eessencial de lim
mão.
9 Priincipais países de
d exportação: França, Reino Unido, Alemanha

EXTR
RATOS
•

Demanda/importação:

•

9 Priincipais produto
os: Ginkgo, Hyypericão, Valeriiana
9 Priincipais países de
d importação:: Alemanha, Fraança, Itália
Fornecimento/exportação
o:
9 Priincipais produto
os: Ginkgo, Hyypericão, Valerriana
9 Priincipais países de
d importação:: Alemanhã, Bu
ulgária, Polônia
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8.4. LLegislação e administrações responssáveis
S
8.4.1. América Ceentral e do Sul
Agriccultura
Webssites dos Min
nistérios da Agricultura:
A
• Brasil http://www.agricultura.govv.br/
• Costa Ricca http://www.mag.go.crr/
h
moa.gov.jm//
• Jamaica http://www.
Mediicamentos
Organização Pan‐americana da
d Saúde (OPPAS)
• http://ww
ww.paho.orgg/hq/?lang=ees
Serie PA
ARF networkk – Documeento Técnicco Nº 10. Grupo
G
Pan‐A
Americano de
Harmonizzação Regula
amentar de M
Medicamenttos sobre o Registro
R
de M
Medicamentos.
Requisito
os de registro
o de medicam
mentos nas Américas.
A
20
013
(Página brasileira:
b
htttp://www.paaho.org/bra//)
Brasil
•

Agência Nacional
N
de Vigilância
V
Sa nitária http://portal.anvvisa.gov.br/

Costa
a Rica
Medicamentos,
Regulameento de Reggistro, Contrrole, Importaação e Publiicidade de M
Decreto Executivo
E
nº 28.466‐S Veersão 18 do padrão.
p
https://w
www.ministeriodesalud.ggo.cr/index.p
php/regulacio
on‐de‐la‐saluud/autoridad
d‐
reguladora‐de‐medicamentos
Jama
aica
• Regulameento de alim
mentos e meddicamentos, 1975
• Regulameentos de Farmácia, 19755
ação
Saúdee e Alimenta
Webssites dos Min
nistérios da Saúde
S
e Alim
mentação:
Brasil
•
•

ww.saude.go
ov.br/
http://ww
http://bvvsms.saude.ggov.br/

a Rica
Costa
• https://w
www.ministeriodesalud.ggo.cr/
Jama
aica
• http://mo
oh.gov.jm/
ac.org/es/paais/jam
• http://plaataformacela
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Proteeção dos alim
mentos:
Brasil
•

•

69, Normas Básicas de
e Alimentos http://www
w.anvisa.govv.br
Lei No. 986 de 196
N 1.428/M
MS de 1993, Regulamento Técnico pa
ara a Inspeçãão Sanitária de
Portaria No.
Alimento
os. Portaria No.
N 326/SVSS/MS de 199
97, Aprova o Regulamennto Técnico de
Condicõees Higiênico‐ssanitárias e Boas Práticas de Fabricação para Esttabelecimenttos
Produtores/Industrializadores de Alimentos Agência
A
Nacional de Vigillância Sanita
aria
(ANVISA)
Ministério da Agriculttura e do Forrnecimento

Costa
a Rica
• Regulameento Técnico
o nº 100 de 1997 sobre
e rotulagem de alimentoos pré‐embalados.
Lei Geral de Saúde, artigos
a
196 a 238 Decretto nº 26556‐‐S, autoriza o uso de corrantes
sintéticoss e naturais nos alimenntos, desde que cumpra
a o que estáá estabelecid
do no
Decreto Nº 26559‐M
MAG‐S do Codex Alim
mentarius, empresas ouu plantas para o
processamento de Alimentos, produtos e subproduttos de origgem animal, que
estabeleccem o Sistem
ma de Análisee de Riscos e Controle Crítico (SARCPPC), estão su
ujeitos
a auditorria, inspeção e controle ppelo Ministérrio da Agricultura e Pecu ária.

Jama
aica
• Regulameentos sobrre alimentaação e medicamentoss, 1975 SSaúde Pública
(Regulam
mento de Manipulação de Alimento
os), Normass de 1998 ((Rotulagem de
Alimento
os Processados), Lei de CConservação
o e Prevençã
ão de Infesttação de 197
74,
1973 Reggulamento de
e Conservaçãão e Prevençção de Infesttação de 19773, 1973
8.4.22. Europa
Mediicamentos
• http://ww
ww.ema.europa.eu/emaa/
ww.emcdda..europa.eu/
• http://ww
Alimeentos e Agriccultura
• http://ec.europa.eu/ffood/index__en.htm
ww.efsa.euro
opa.eu/
• http://ww
Conseervação das espécies
• CITES Agrreement – Regulamento
R
o 338/97 de 9 de dezembro de 19966, Regulamen
nto
865/2006
6 de 4 de ma
aio 2006 e ouutros.
ervação da V
Vida Selvagem Européia e Habitats N
Naturais (Bern,
• Convençãão de Conse
1982)
• CE Diretivva dos Habitats, leis de cconservação da natureza e de espéciees
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8.4.33. Internacion
nal
Conseervação das espécies
• CITES: Convenção de coméércio internacional de
d
espéciess ameaçad
das
ww.cites.orgg
http://ww
B
1979, Rio Janeiro 11992, Johane
esburg 2002
• Acordo: Berna
o Nagoya. 29
9 de Outubroo, 2010
• Protocolo
nais, 1993, 20
003 (WHO, IU
UCN, WWF)
• Diretrizess de Conservvação de Planntas Medicin

8.5. C
Certificaçõess
(
silvesstre e cultivoo)
8.5.1. Produção (coleta
Ambiiente:
• ISO 1400
00 (um pad
drão internaacional de gestão amb
biental publlicado em 1996).
1
http://ww
ww.iso.org/iso/iso140000
Certifficação de co
oleta silvestre:
• http://ww
ww.ceres‐cert.com/sp_reecoleccion_ssylvestre.htm
ml
• Em termo
os ecológicoss:
http://ww
ww.imo.ch/imo_servicess_wildcollecttion_es,2911
15,22157.htm
ml
Cultivvo:
• GLOBAL G.A.P.:
G
http:///www.globaalgap.org
• Plantas medicinais:
m
GACP
G
(Good A
Agricultural and
a Collectio
on Practices)). Em espanh
hol:
WHO Direetrizes de Bo
oas Práticas A
Agrícolas e de
d Coleta (BP
PAR) para Plaantas Mediciinais
http://ap
pps.who.int/m
medicinedoccs/es/d/Js5527s/ .
Produ
ução orgânicca::
• ECOCERTT: http://www
w.ecocert.coom/es/agricu
ultura‐ecolog
gica
• DEMETER
R (agricultura
a biodinâmicca):
http://ww
ww.demeterr.net/certificcation/standaards/production
h
.aiab.it/
• Associazione Italiana per l’Agricolltura Biologicca (ITALIA): http://www.
NO UNIDO): hhttps://www
w.soilassociattion.org/whaat‐we‐do/orgganic‐
• Soil Assocciation (REIN
standardss/soil‐association‐organiic‐standards//farming‐gro
owing‐standaards/
• BIOSUISSSE (Suiça): htttp://www.biio‐suisse.ch//
j
de aagricultura eccológica)
• JAS (Padrrão agrícola japonês
http://ww
ww.ecocert.ccom/es/regl amento‐japaaneso‐jas
C
do Sul: http://engllish.mafra.go
o.kr/
• MAFRA Coréia
english.mafrra.go.kr/
• ACO Austtrália (Certificado Orgâniico da Austráália): http://e
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8.5.22. Fabricação
o de produto
os
Mediicamentos:
• GMP (Good Manufacturing practiices – Boas Práticas
P
de Fa
abricação) d e produtos à base
e Fabricação
o (GMP) paraa medicamen
ntos à
de ervas:: WHO Diretrizes de Boaas Práticas de
base de ervas
e
(2007; 92 páginas) http://apps..who.int/medicinedocs/een/d/Js14215e/
• GACP (BP
PAR).
• ICH (Consselho Interna
acional de Haarmonização
o de Requisittos Técnicos para Registrro de
Produtoss Farmacêuticos para Usoo Humano ):
http://ww
ww.ich.org/p
products/guiidelines.html

Alimeentos:
• HACCP (A
Análise de Pe
erigos e Ponttos Críticos de
d Controle).
• O padrão
o internacion
nal ISO 220000 especifica os requerimentos parra um sistem
ma de
administrração de alim
mentos segurro.
Veterrinária:
•

GMP+ (Certificação no
n setor de aalimentação animal). Ap
provado peloo “Animal Fe
eed
elo “Productt Board Anim
mal
Sector Ceentral Collegge of Expertss 20/5/2005.. Adotado pe
Feed” 7/6
6/2005. Data
a efetiva 1/11/2006. Oferrece um sistema de garaantia integra
ado
de qualid
dade baseado
o no ISO 90001:2000, HAC
CCP e ISO 22000.

méticos:
Cosm
• Padrão COSMOS.
C
Certificações dde cosmético
os naturais e ecológicoss. https://cosmos‐
standard.org/
Certifiicação
dde
cosm
méticos
naturais
n
e
ecoló
ógicos
• ECOCERTT.
http://ww
ww.ecocert.ccom/es/cosm
meticos‐natu
urales‐y‐ecologicos
ERT / COSMO
OS)
• Controle IMO (ECOCE
ww.imo.ch/logicio/pmwss/indexDOM
M.php?client_
_id=imo&pagge_id=cosme
etic&l
http://ww
ang_iso639=en
NO UNIDO): hhttps://www
w.soilassociattion.org/whaat‐we‐do/organic‐
• Soil assocciation (REIN
standardss/soil‐association‐organiic‐standards//health‐beau
uty‐standardds/
os verdaddeiros de cosméticos naturaiss e orgânicos:
• NATRUE – Amigo
ww.natrue.o
org/
http://ww
a). Certific ação de cosméticoss naturais e ecoló
ógicos:
• COSMEBIIO (França
http://ww
ww.cosmebio.org/
C
ais. http://w
www.kontrollierte‐
de Cosmétticos Natura
• BDIH (Allemanha). Certificação
naturkosmetik.de/e/iindex_e.htm
m
Qualiidade:
• ISO 9001:2000 (Sistem
ma de geren ciamento de
e qualidade)
Ecoló
ógico:

72
Herb
bal Innitiative ffor Youth – brid
dging the ocean
n
Capacity Building
B
Projecct, Ref. No.: 5669353-EPP-1-2
2015-2-SK-EPP
PKA2-CBY-ACP
CPALA
ww
ww.herbs4youth
h.eu

•

•
•
•

EU EcoLaabel (rótulo ecológico). EU label aju
uda a identifficar produtoos e serviço
os que
possuem impacto am
mbiental red uzido em to
odo o seu ciclo, da extraação de mattérias‐
p
pela produção,, chegando ao
a seu consumo e descaarte. Reconh
hecido
primas, passando
em toda a Europa, EU Ecolabel é um rótulo voluntário para
p
a promooção de exce
elente
p
ser connfiado. http:///ec.europa.e
eu/environm
ment/ecolabe
el/
meio‐ambiente que pode
O
http://www.
h
usda.gov/wp
ps/portal/usda/usdahom
me?navid=organic‐
USDA Orgânico:
agriculturre
DEMETER
R (produção biodinâmicaa):
http://ww
ww.demeterr.net/certificcation/standaards/processsing
Associaçãão de Produttos Naturais (U.S.): http:///www.npainfo.org/

Oportunidad
des de negóccio para joveens
8.6. O
A pro
odução de plantas
p
medicinais é luccrativa quando o valor agregado
a
é dado à produção
primáária, ou seja,, um produto
o final ou serrviço é come
ercializado.
Necessidades não
o atendidas ou nichos dde mercado podem ser detectados se um estudo de
mercado anteriorr for realizad
do. Por exem
mplo, produto
os muito esp
pecíficos com
m qualidade extra,
ecoló
ógicos, difíceis de encontrar ou de altto consumo, etc.
Porém
m, também é possível fornecer
f
um serviço relaacionado a plantas
p
e edducação, inclluindo
treinaamento, dissseminação, conselhos, eetc., voltados a um públlico interess ado no assu
unto e
utilizaando diferen
ntes metodo
ologias. Um exemplo se
eria o reconhecimento e identificação de
espéccies botâniccas acompanhados de explicações acerca de seus usos em passeio
os na
naturreza, promo
over converssas e oficinaas. Criar um jardim aromático é ouutra opção, assim
como
o pesquisa de conhecim
mento etnoobotânico daa área e de
esenvolvimeento de pro
odutos
relaciionados.
Pesso
oas são benss intangíveis de alto valoor em um negócio e são
o precisamennte essas pe
essoas
que eengajam pro
ojetos com energia. O m arketing é uma das maiss complexas áreas e, por isso,
treinaar a boa com
municação é importante.
Ativid
dades de dessenvolvimento de potenccial estão de
escritas abaixxo para:
•
•
•

Juventude urbana (cu
ultura herball para a saúd
de);
Juventude rural (coleta e cultivo dde ervas para o consumo
o e mercado local);
Organizaçção social da juventudee (uma coop
perativa produzindo ervvas para ven
ndas a
granel ou
u para produtos para o coonsumidor fiinal).
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Organização

Costa Rica
C
C
Costa
Rica Rainforest
O
Outward
Bound School

Brazil
Go Brazil

Tópicco

Esportes radiccais

Eles recebe
em jovens de
e
todo o mundo, que vem
m
estudar o idioma
i
ea
cultura

Trein
namento

Jo
ovens da cidade
c
que
vãão acampar e praticar
attividades na
a natureza.
A
Aprender
a conhecer as
ervas e seu
us usos e
preparações,
assim
co
omo fazerr cultivos
domésticos ou jardins.
V
Viagem
de
reeconhecimen
nto
de
flora
med
dicinal
e
alimentar: id
dentificação
e usos.

Ativid
dades
poten
nciais

Oficinas de preparações
O
co
om ervas para uso
alimentício, medicinal
m
e
co
osmético.
Jaardim de plantas úteis

Jamaicca
Jamaicca 4H Club

Escolaa de agricultu
ura
e econnomia
domésstica para
jovenss com
dificulldades
financceiras.
Eles
po
ossuem
um Treinaamento
de profisssional.
programa
responsabilidade so
ocial
com comu
unidades locais
para
desenvolver
atividades econômicas,
locais,
regionais
ou
nacionais.
Identificação da flora
Identifficação da flora
local.
local.
Recuperaçção de
conhecime
entos
etnobotânicos e
científicos..

Recupperação de
conheecimentos
etnob otânicos e
científficos.

Elaboração
o de
preparações

Elaborração de
prepa rações

Colheita su
ustentável e
cultivo eco
ológico em
maior escaala.

Colheiita sustentávvel
e cultiivo ecológico
o
em maaior escala.

8.6.1. Atividades potenciais
Viageem de reconh
hecimento de plantas meedicinais e allimentícias: Identificação
I
o e usos.
Esta atividade co
onsiste em viagens
v
seguuindo um itin
nerário que pode ser deefinido ou não.
n
O
trajetto de cerca de 2 quilômetros, circul ar, deve esttar próximo às instalaçõees. Neste to
our, os
estud
dantes devem
m indetificar plantas se lvagens que crescem na
a área. Cadaa planta com
m usos
medicinais pode ser identifica
ada no local ou pode‐se elaborar um
m documentoo escrito de apoio
para o educador e assistente
es, onde as plantas, seu
us nomes em
m latim, nom
mes popularres, as
partees aproveitad
das e proprie
edades podeem ser descritas.
É neccessário levaa rem conta
a que cada estação do ano será diferente
d
noo que se reffere à
floraçção, cenário
o, etc. Pode ser usado ppara trabalhaar outros asssuntos da nnatureza, ou fazer
crosss training, com arte retratando vestim
mentas, arqu
uitetura popu
ular, etc.
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Calcu
ule o tempo necessário para a viaggem com traanquilidade. Para uma bboa qualidade de
apren
ndizagem, o número de participantes
p
s deve ser em
m torno de 15
1 pessoas.
O principal objetiivo é dividir conhecimennto, conscien
ntizar e educcar, para forttalecer o link com
a natureza.
Deve‐se estabeleecer se a ativvidade será ppaga ou grattuita. Freque
entemente, recomenda‐‐se ter
algum
m tipo de segguro que cub
bra acidentees ou que expliquem antecipadamennte se há qua
alquer
risco..
Indique como oss participanttes devem sse vestir, se
e devem carrregar cameeras, cadernos de
anotaações, tesouras ou qualq
quer outro m
material.
Outro
o aspecto fu
undamental é o calendá rio de saídas, a difusão do mesmo, o gerenciam
mento
das in
nscrições. É importante ter pronta a documentaação de apoio que será ddada aos alunos, a
emisssão de certifficado de parrticipação e o treinamentto do educad
dor.
Uma vez que tud
do esteja orgganizado e ffor hora de partir, é me
elhor fazer uuma apresen
ntação
iniciaal explicando
o o propósito
o da viagem,, situando oss participantes na área ggeográfica em
m que
estão
o, resumindo
o o que será visitado,
v
aprresentando o guia, etc.
Então
o, conforme as espéciess forem encoontradas, é necessário parar
p
e espeerar para tod
dos os
particcipantes quee chegarem começarem
m a explicar sobre a esspécie da pl anta, a descrição
morfo
ológica, aneedotas, nome
es, usos, preeparações, etc.
e Ao térm
mino das expplicações, re
eserve
temp
po para pergguntas e parra todos tiraarem fotos calmamente.
c
Você pode então prosseguir
para a próxima planta.
Quan
ndo conhecermos bem o trajeto, poddemos estudar outro, com
m outras pla ntas.
na de preparrações com ervas
e
para ussos alimentíccios, medicinais e cosmétticos.
Oficin
As ettapas para organizar
o
um
ma oficina sãão: escolherr o tópico, definir
d
o tem
mpo necessá
ário e
estipular dia e ho
ora.
Para realizar essaa oficina, é necessário deefinir o objettivo, para en
ntão propor o treinamento e a
meto
odologia. As oficinas são
o maneiras m
muito práticaas de transm
mitir conheciimento, enquanto
os alunos observvam e particcipam fazenddo preparações. É prefe
erível começçar o treinam
mento
com uma parte teórica que
e permita enntender “o que e o po
orquê”, paraa então realizar o
“com
mo”.
É preeferível defin
nir o nível de
e treinamentto, concordaando se é voltado para inniciantes, pe
essoas
com u
um certo nívvel ou profisssionais
a dos materriais, porque
e uma
O preeço da oficina deve serr definido, eespecialmentte por causa
oficin
na prática po
ode envolverr investimenttos menoress se for demonstrativa (oo educador realiza
r
as preparações e as pessoas observam), ou maiores investimento
os se for parrticipativa e todos
os alu
unos realizarrem a ativida
ade.
nsmissões, redes
r
sociaiss e base de dados
Divulgação é essencial para o compareciimento. Tran
são b
bens.
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O pro
ofessor é dee igual impo
ortância, e d eve ter um conhecimen
nto abrange nte das plan
ntas a
serem
m utilizadas,, dos ingredientes, métoodos de elaboração, compreensão do significado de
cada etapa, e, aciima de tudo,, dos conselhhos e utilidad
des, conservação e uso seeguro e racio
onal.
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Jardim
md e plantass úteis
Um jaardim é umaa criação qu
ue represent a o autor, é sua marca digital, sua aassinatura. É uma
idéia que condiciiona e modu
ula um cená rio, cuja inte
enção principal é embellezar o lugarr. Este
jardim
m, se tambéém é feito com
c
plantas úteis e adaaptadas ao local, terá baaixa manute
enção.
Portaanto, irá promover
p
su
ustentabilidaade, biodive
ersidade e parâmetro s de integgração
territtoriais, incluindo elementtos para o coonhecimento
o ambiental.
Para organizar um
m jardim com
m plantas úteeis, é essenccial conhecerr com quais eespécies com
meçar.
Nós rrecomendam
mos começarr um experim
mento com algumas.
a
O ideal é fazerr uma lista co
om as
favorritas, classificcando aquelas que demaandarem água de um lado e aquelass que resistirem á
seca do outro laado. Destaque também as plantas que são an
nuais, e com
mo serão feitas a
rotaçções familiarres todo ano
o (a ordem sseria o segu
uinte: se com
meçarmos coom umbelífe
eros e
liliaceeae, são segguidas por solanaceae, depois leguminosas e crucíferos são plantad
dos, e
finalizzamos com quenopodiac
q
ceae e cucurrbitaceae).
ê deve tirar medidas do
o espaço qu
ue você irá oocupar. O id
deal é
Para começar o design, você
mazeer um rascun
nho especificando que ttipo de expo
osição solar está dispon ível, orienta
ação e
inclin
nação, se é um local expo
osto ao ventto ou uma via de passage
em, se tem áágua disponíível, …
Conh
heça a situaçção das torneiras ou oorganização do sistema de irrigaçãoo, tipo de solo
s
e
substtrato necessáário, composstagem e loccal das bande
ejas de muda
as, onde guaardar os uten
nsílios,
etc.
Este jardim pod
de ser organizado de m
maneiras simples ou complexa,
c
ppor temas, cores,
formaatos, em fileeiras, canteirro de flores oou espirais, tendo
t
como apoio a geoografia e desenhos
com outras estruturas, etc.
do teerreno, tirand
do proveito de
d camadas diferentes, combinando
c
e
Quan
ndo definind
do um cante
eiro, devem os consideraar deixar esspaço suficieente ao red
dor da
plantta, levando em conta o tamanho dda planta ad
dulta, assim como a alttura, assim todos
pegarrão luz do so
ol. A maioria
a das plantass aromáticass gostam de sol e toleraam a seca e pouca
fertiliização.
Além disso, pod
demos aprovveitar as fo rmas de ce
ertas plantass úteis paraa utilizá‐las como
coberrtura, tapeçaaria, trepade
eira ou canteeiros.
Planttas aromáticas com gran
nde beleza oornamental: Salvia sclare
ea, lilás (Syrringa sp.), Viioleta,
mil‐em‐rama, sileene, absinto
o, artemísia, torga (Calluna vulgariss), alho (Alliium sp.), girrassol,
calên
ndula, santo
olina (Santo
olina chamaaecyparissus), lavanda (Lavandula latifolia), limão
verbeena, orégano, alecrim, rosa, arrudaa, sabugueirro, louro, tíllia, azeitonaa, cipreste, murta
(Mirttus communis), juniper (Juniperus ssp.), vitex (V
Vitex agnus‐castus), Sapponaria officcinalis,
Celtiss australis, Amaranthuss sp., manj ericão, boca‐de‐leão (A
Antirrhinum majus), Beegonia
gracillis (Begonia x tuberhybrrida), borraggem, Cucurbita maxima, cebolinha, cravina (Dia
anthus
sp), m
malva (Malvva sylvestris)) e malva‐roosa (Alcea ro
osea), altéia (Althaea offficinalis), esstevas
(Cistu
us sp.), crataegus (Crataeegus sp.), maadressilvas (LLonicera sp.), cardos e m
muitas outras
Calen
ndário em zo
onas tempera
adas:
• Primaverra: Semeadura da plantaa com semen
ntes ou esta
acas. Preparee o solo. Revise o
sistema de
d irrigação. Adicione coompostagem
m. Planeje e transplante
t
llevando em conta
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•
•
•

os requeerimentos da
d planta a perspectivaa geral da plantação. Controle plantas
adventícias e malhass.
agas e
Verão: irrrigação, protteção contra o sol, colheita e transformação. Conntrole de pra
doenças. Controle de
e plantas advventícias e malhas. Colete
e sementes.
Outono: colheita e transformaação. Cortess. Arrange a área dee plantas anuais.
e sementes.
Compostagem. Colete
a sementess bem. Proccure por no
ovas plantas . Planeje esspaço,
Inverno: mantenha as
rotação e associação de espécies..

Em ááreas tropicaais, será neccessário levaa rem contaa a estação de chuvas para começçar as
planttações e paraa saber adeq
quadamente o ciclo vegettative das esspécies nativvas.
Identtificação da flora
f
local
É esssencial para quaisquer atividades,
a
ssejam viagen
ns de reconhecimento oou atividade
es em
jardin
ns botânicos.
É reccomendado consultar livvros sobre fflora ou web
bsites de bo
otânica para conhecer a flora
local..

peração de conheciment
c
to etnobotânnico.
Recup
Estud
dos etnobottânicos estudam a relaçção entre sociedades
s
do
d ser hum ano e planttas. É
evideente a impo
ortância de etnobotânica
e
a pela sua recuperação
o de conheccimento loca
al, um
conheecimento po
opular que é necessário para preserrvar e retorn
nar à sociedaade descone
ectada
do m
mundo naturaal, adquirindo consciênciia da preservvação e consservação do ambiente natural
e cen
nários, assim como conhe
ecimento traadicional.
Etnob
botânica utiliza o conheccimento de ppessoas com cultura de plantas,
p
elaboora um herb
bário a
partirr do materiaal de planta
a, e analisa os resultado
os. Tudo issso complem entado com
m uma
invesstigação bibliiográfica dass espécies dee planta da re
egião.
Elabo
oração de preeparações trradicionais.
Baseaada no conh
hecimento ettnobotânico,, contrastada com biblio
ografia, folheetos informa
ativos,
oficin
nas ou produ
utos podem ser
s desenvollvidos para comercializaçção posteriorr.
ou media esccala.
Coletta sustentáveel e cultivo eccológico em pequena e/o
Veja PART I e II.
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8.6.2. Como convverter a idéia
a em realidaade professio
onal: requerimentos legaais
Uma profissão vo
oltada à pro
odução de pplantas para o consumid
dor final reqquer treinam
mento,
experriência e con
nhecimento. O ultimo deeve ter natureza técnica, comercial e legal.
Produ
utos herbaiss no mercad
do são distribbuídos por muitos setores, a maiorria deles basstante
legislado.
A forrma mais siimples de começar
c
é pproduzindo matéria‐prim
ma, pois estta possui poucos
requeerimentos. Subsequenttemente, oou simultaneamente, a elaboraçãão de pro
odutos
alimeentícios ou co
osméticos é uma possibiilidade. A escolha da dro
oga vegetal, uum biocida ou
o um
pesticcide significca um inve
estimento m
muito alto. Porém se os recursoss, funcionárrios e
installações estiveerem disponííveis, é obviaamente posssível.
Para poder comeercializar, um
ma autorizaçãão sanitária das instalações que disttribuem, esto
ocam,
embaalam, fabricam e/ou im
mportam um
m alimento, medicamen
nto ou cosm
mético, devve ser
solicittada, indican
ndo que tipo
os de produttos pretende
e‐se vender. A distribuiçãão e terceiriização
de attividades é a forma mais simples dde obter auttorização. Ass outras opçções compliccam o
conteeúdo da mem
mória de solicitação, deseenhos, sistem
ma de garantia de qualiddade, etc
As op
pções de ded
dicação profe
essional são diversas; alggumas idéias estão abaixoo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultivo
C
V
Venda
de sem
mentes
V
Viveiro
especiializado
Jaardineiro
D
Devenvolvime
ento de equippamento
In
nstalador de irrigação
C
Coleta
silvestrre
D
Destilação
de óleos essencciais e extraçãão de ingredientes ativos
V
Venda
de prod
dutos frescoss: Fourth rangge
V
Venda
de plan
ntas secas
E
Embalagem
e rotulação
P
Produção
de produtos
p
alim
mentícios
Fabricantes de
e chá, especiaarias e tempe
eros, suplementos alimenntares, outross.
Fabricantes de
e ração, pré‐m
misturas ou aditivos
a
de ra
ação.
Fabricação de
e cosméticos
Fazer extratoss para agriculltura: fertilizaantes.
D
Distribuidor
de matérias‐pprimas: extrattos de plantass secas, óleoss essenciais.
D
Distribuidor
de produto
C
Comércio,
ven
ndas
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_1831‐03.pdf
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Frencch reseach in
nstitute on MAPs.
M
Docum
mentation, cu
ultivation bro
ochure.
B‐CTFC http:///apsb.ctfc.ca
at/
APSB
Reseaarch área on
n cultivation and
a wild colllection of MA
APs.
Agrosscope http:///www.agrosscope.admin .ch/org/inde
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