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Apresentação

As plantas medicinais, aromáticas e condimentares acompanham a humanidade 

desde tempos primordiais e têm sido empregadas em diversas finalidades como medica-

mentos, cosméticos, chás, temperos e, inclusive, em rituais religiosos. Na primeira metade 

do século XX a indústria química - farmacêutica passou a produzir em laboratório subs-

tâncias sintéticas, substituindo o uso das plantas por medicamentos alopáticos e, com isso, 

as plantas passaram a ter uma importância secundária.

No entanto, atualmente o cenário é inverso e as plantas configuram-se como alter-

nativa a substituição de inúmeros produtos sintéticos em diversas áreas, desde a saúde até 

a agrícola. Esse contraposto é estimulado pela redução da eficácia e os efeitos colaterais 

nocivos de muitos medicamentos químicos, pela busca de uma alimentação saudável e 

terapias alternativas, bem como, um estilo de vida com um mínimo impacto ambiental e 

sustentável. Embora o setor hortícola venha percebendo essa demanda, ainda são escassas 

as informações técnicas sobre o manejo da produção de plantas medicinais, aromáticas e 

condimentares.

O cultivo sem solo revolucionou a produção de hortaliças em todos os continentes. 

Esse sistema de cultivo aplicado às plantas medicinais, aromáticas e condimentares pode-

rá contribuir para uma produção maior e mais regular ao longo do ano, tanto para a comer-

cialização na forma de temperos e uso in natura, como também, fonte de matéria-prima 

para a elaboração de subprodutos oriundos desses vegetais.

O objetivo dessa obra é divulgar aos agricultores, estudantes e técnicos, indicações 

para o cultivo em substrato de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, a partir de 

resultados de pesquisas realizadas na Universidade Federal de Santa Maria-RS.
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Prefácio

A demanda por plantas medicinais, aromáticas e condimentares fomenta a pesquisa 
por novas técnicas de cultivo e práticas que favoreçam a produção de princípios ativos. 
Desse modo, esta referência tem o intuito de disponibilizar resultados de pesquisas para 
elucidar inúmeras dúvidas no cultivo de espécies medicinais, aromáticas e condimentares.

A obra Cultivo em Substrato de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares 
está organizada em oito capítulos. O Capítulo 1 contextualiza a importância e o histórico 
de uso das espécies medicinais, aromáticas e condimentares, uma conceituação introdu-
tória sobre o assunto. No Capítulo 2 é referenciada a fisiologia do metabolismo vegetal, 
subdividido em primário e secundário. O Capítulo 3 aborda os métodos predominantes 
de propagação das espécies medicinais, aromáticas e condimentares. O Capítulo 4 enfa-
tiza os princípios de produção em ambiente protegido, demonstrando os fatores primor-
diais que interferem no êxito do cultivo. Complementando o capítulo anterior tem-se o                      
Capítulo 5 destacando o preparo e o manejo da solução nutritiva. Já o Capítulo 6 traz 
os principais cultivos resultantes da pesquisa acadêmica, bem como, a importância e o 
manejo de cada espécie em ambiente protegido. De modo geral, o Capítulo 7 abrange os 
processos de colheita, secagem e armazenamento das plantas, pontos chaves para garantir 
a qualidade pós-colheita. E para finalizar essa obra, o Capítulo 8 discorre sobre os óleos 
essenciais e os métodos de extração comumente utilizados.

Espera-se que esta obra sane muitas das dúvidas relacionadas ao cultivo de plantas 
medicinais, aromáticas e condimentares e todas as interfaces dessa temática, incluindo a 
extração de óleos essenciais, contribuindo também para a disseminação do conhecimento 
produzido nos âmbitos da Universidade Federal de Santa Maria e que seja uma referência 

de apoio e informação a todos os interessados no assunto.

Atenciosamente,
Os Organizadores

Todas as informações contidas em cada capítulo
são de inteira responsabilidade dos autores.

Os Organizadores
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CAPÍTULO 1

 Plantas Medicinais, Aromáticas 
e Condimentares: Importância e 

Contexto Histórico

Fernanda Alice Antonello Londero Backes
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A importância das plantas medicinais, aromáticas e condimentares tem origem com 
a própria existência da humanidade, à medida que foram sendo utilizadas para suprir ne-
cessidades na cura de moléstias, no preparo e conservação de alimentos e em rituais reli-
giosos. O conhecimento sobre o uso e as aplicações das plantas foi sintetizado em vários 
tratados e deixados de herança desde a Antiguidade, na China (2.800 a.C.), Índia (2.500 
a.C.), Egito e Grécia (ALMEIDA, 2011). O interesse pelas especiarias fez surgir as Gran-
des Navegações, tornando os condimentos cada vez mais apreciados na culinária. Desde 
então, esses conhecimentos têm sido transmitidos através das gerações e, na atualidade, 
a população mundial tem se apropriado, cada vez mais, dos inúmeros benefícios que as 
plantas medicinais, aromáticas e condimentares proporcionam à sociedade. 

Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), as pesquisas 
com espécies vegetais devem avançar a fim de que se comprove a eficácia das plantas 
medicinais com fins terapêuticos. A OMS revela que 70 a 90% da população de países em 
desenvolvimento utilizam medicamentos derivados de plantas medicinais. No Brasil, cer-
ca de 82% da população faz uso de algum tipo de produto à base das espécies medicinais 
em cuidados com a saúde (ROSA et al., 2011; BRASIL, 2012). Embora a medicina tradi-
cional seja amplamente utilizada pela população, em muitos países, os produtos ainda não 
são oficialmente reconhecidos por lei (ROBINSON; ZHANG, 2011; RODRIGUES et al., 
2011). No Brasil, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos foi aprovada 
na forma do Decreto Presidencial No 5.813, de 22 de junho de 2006, e tem como principal 
objetivo garantir à população brasileira o acesso seguro e uso racional de plantas medici-
nais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento 
da cadeia produtiva e da indústria nacional (BRASIL, 2006). 

As plantas condimentares, também chamadas de especiarias ou temperos, são re-
conhecidas como ingredientes essenciais no preparo de inúmeras receitas por possuírem 
características organolépticas como aromas, cores e sabores. Em relação às plantas medi-
cinais, são considerados todos os vegetais que produzem substâncias biologicamente ati-
vas utilizadas no preparo de produtos com fins medicinais, podendo auxiliar no combate a 
doenças ou alívio de sintomas específicos, no funcionamento do organismo, estimulando 
as defesas naturais ou suprindo a carência de alguns elementos nutricionais tanto em seres 
humanos quanto em animais. Sua importância deve-se pela presença de substâncias ou 
princípios ativos sintetizados pelas plantas a partir do metabolismo secundário. Os princí-
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pios ativos mais importantes presentes nos vegetais são terpenos, compostos fenólicos e 
compostos nitrogenados e subdividem-se em inúmeras substâncias.

A importância e o consumo das plantas medicinais, aromáticas e condimentares de-
vem-se ao aroma, sabor e propriedades terapêuticas encontradas nas folhas (salsa, ceboli-
nha, orégano, manjericão, alecrim, manjerona, Mentha, melissa), flores (camomila, calên-
dula, capuchinha, alcachofra), frutos (pimenta, pimentão, fisális), raízes (açafrão-da-terra 
ou cúrcuma, gengibre), cascas (limão, laranja, canela), bulbos (alho, cebola) e sementes 
(erva-doce, coentro, funcho, endro). Estas plantas têm sido amplamente utilizadas, tanto 
in natura ou secas, pelas suas inúmeras aplicações como alimento funcional, corante, chá, 
adoçante, fonte de vitamina e suplementos alimentares, água aromatizada, óleo essencial, 
fitocosmético, aromatizante de ambiente, repelente e inseticida natural. Ou seja, uma larga 
escala de utilização desde o âmbito farmacêutico, cosmético, aromacológico até alimentí-
cio, além da sua valorização e importância cultural.

Atualmente são escassas as informações sobre cultivo, colheita, beneficiamento e 
armazenamento de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, bem como, a des-
crição dos métodos de extração de óleos essenciais. Os conhecimentos técnicos são im-
prescindíveis para a obtenção de uma produção comercial rentável e satisfatória, princi-
palmente em pequenas propriedades, além de garantir aos consumidores produtos de boa 
qualidade. Apesar do Brasil possuir condições climáticas favoráveis ao cultivo de diversas 
espécies vegetais, a importação de matéria-prima de plantas como orégano, alcachofra, 
coentro, açafrão-da-terra, alecrim, manjerona, camomila, calêndula, erva-doce, entre ou-
tras espécies, ainda é elevada. 

Os princípios ativos que determinam as propriedades medicinais, aromáticas e con-
dimentares são provenientes de diferentes órgãos das plantas. Por isso, a primeira etapa 
consiste na produção do vegetal em quantidade e qualidade. Muitas dessas espécies vege-
tais são nativas de regiões quentes e secas durante a maior parte do ano, como a bacia do 
Mediterrâneo. O clima dessas regiões difere do Sul do Brasil, onde é predominantemente 
úmido. 

O cultivo sem solo é uma tecnologia de produção que permite maior controle do 
ambiente do que o cultivo convencional no solo. Por ser conduzido em ambiente pro-
tegido, permite amenizar as variações adversas da radiação solar, temperatura do ar, e, 
principalmente, proteger as plantas dos ventos e da precipitação pluviométrica excessiva 
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em volume e intensidade. No cultivo sem solo a nutrição e o fornecimento de água podem 
ser ajustados durante o período de produção através da fertirrigação com solução nutritiva 
completa. O resultado é o maior crescimento e desenvolvimento em menor período de 
tempo como observado na Figura 1.1. 

Figura 1.1 – Plantas de hortelã pimenta (Mentha x piperita) cultivadas nos sistemas                                        
convencional no solo (A) e em substrato (B), 25 dias após o plantio realizado em 21/09/2017. 

Fonte: Backes (2021).
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O crescimento das plantas é resultado da fotossíntese, uma reação química entre o 

carbono atmosférico (CO2) e a água que ocorre nos cloroplastos empregando a energia 

solar. Um dos primeiros produtos dessa reação é a glicose, a qual é em seguida convertida 

em um grande número de compostos intermediários necessários para o funcionamento da 

máquina vegetal. Exemplos desses compostos são os ácidos nucleicos, proteínas, enzi-

mas, ácidos graxos e carboidratos. O conjunto desses compostos participa das etapas do 

crescimento e desenvolvimento vegetal até a síntese dos produtos de interesse agronômi-

co como grãos, frutas, folhas, caules e flores. Esse processo é denominado metabolismo 

primário. Entretanto, existem em muitas plantas outros compostos que não são essenciais 

para o crescimento e desenvolvimento das plantas e não participam diretamente na síntese 

dos produtos agronômicos. Esses compostos têm outras funções fisiológicas que não fa-

zem parte do metabolismo primário. Por esse motivo, fazem parte do metabolismo secun-

dário das plantas (MAFFEI, 2010; KABERA, 2014; TIWARI; RANA, 2015).

Do estrito ponto de vista da produtividade vegetal, os compostos produzidos pelo 

metabolismo secundário poderiam ser considerados como um desperdício de energia. En-

tretanto, todos os processos que ocorrem na natureza estão associados a questões evo-

lutivas. No caso do metabolismo secundário das plantas, constituem um mecanismo de 

proteção contra fatores agressivos do ambiente (abióticos) ou de outros organismos vivos, 

animais ou vegetais (bióticos) que possam representar algum risco ao crescimento e de-

senvolvimento (KABERA, 2014). A humanidade reconhece esses compostos desde os 

tempos primordiais, os quais foram as principais e talvez as únicas fontes de medicamen-

tos durantes milênios (LANGE, 2004; PETROVSKA, 2012).

As substâncias vegetais sintetizadas pelo metabolismo secundário fazem parte de 

três grupos químicos: terpenos, alcaloides (compostos nitrogenados) e fenóis (compostos 

fenólicos) (Figura 2.1) (VERPOORTE, 1998; KABERA, 2014). Os terpenos caracteri-

zam-se pela volatilidade e servem como veículos de comunicação das plantas com outras 

plantas e/ou com os animais. Os óleos essenciais incluem-se nesse grupo. Quando essas 

substâncias entram em contato com o ar atmosférico, principalmente através de ferimen-

tos causados nos órgãos das plantas, são volatilizados e percebidos pelas outras plantas, as 

quais podem ativar mecanismos de inteligência vegetal (TREWAVAS, 2009). Nos insetos, 
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animais herbívoros ou humanos reações diversas de repelência ou atração são provocadas. 

Muitas dessas substâncias são também fitoterápicas, com efeitos antibacterianos, antivi-

rais e antifúngicos. 

Os alcaloides caracterizam-se por serem em grande parte tóxicos, como a atropina, 

morfina, nicotina, solanina e estricnina, embora alguns tenham também propriedades fito-

terápicas (KABERA, 2014). Essas substâncias têm potencial para emprego no controle de 

pragas. Os compostos fenólicos constituem um vasto grupo presente em diversos órgãos 

das plantas, principalmente frutos, com propriedades nutracêuticas. Os flavonoides e os 

taninos incluem-se nessa categoria.

Figura 2.1 – Esquema das rotas metabólicas envolvidas na síntese dos compostos do                 
metabolismo secundário em plantas.

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os dois principais métodos de propagação de plantas medicinais, aromáticas e con-

dimentares são por sementes e por miniestaquia. 

A propagação por sementes é feita de maneira similar à produção de mudas de 

hortaliças em bandejas. Quando são empregadas sementes de pequeno porte e sem peleti-

zação a semeadura é feita manualmente tornando-se uma operação laboriosa. Podem ser 

empregadas bandejas de polipropileno ou isopor com substrato comercial indicado para 

produção de mudas. 

O método mais empregado e de baixo custo para a produção de mudas dessas espé-

cies é a miniestaquia (Figura 3.1). Esse método consiste em extrair ápices caulinares ju-

venis e submetê-los ao enraizamento para formar uma nova muda (Figura 3.1A). O com-

primento e o número de folhas dos ápices extraídos variam entre espécies. A aptidão ao 

enraizamento também varia entre as espécies. Citam-se como exemplo os ápices de hor-

telã pimenta (Mentha x piperita), os quais enraízam com facilidade e aqueles do alecrim, 

os quais necessitam de estímulo hormonal para obter uma taxa elevada de enraizamento.

Figura 3.1 – Miniestacas de manjerona (A) plantadas em bandeja com substrato (B). 

Fonte: Andriolo (2021).

Podem ser empregadas na miniestaquia bandejas similares àquelas utilizadas na 

produção de mudas de hortaliças, com 40 até 128 células por bandeja (Figura 3.1B). 
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Quanto maior o número de células por bandeja menor é o volume de substrato por 

alvéolo. Nesse caso as mudas devem ser repicadas para embalagens maiores ou para uma 

segunda bancada com subirrigação assim que as raízes ultrapassarem o orifício localizado 

na parte inferior do alvéolo.

A maior dificuldade da propagação por miniestaquia consiste em evitar a desidrata-

ção das miniestacas até a emissão de novas raízes. Por esse motivo o sistema de produção 

de mudas deve ser constituído em duas etapas (Figura 3.2). A primeira emprega uma ban-

cada com microaspersão controlado por um programador horário (timer) (Figura 3.2A). 

Devem ser programadas várias irrigações diárias curtas, em torno de 1 minuto cada, de 

forma a manter sempre úmida a parte aérea das miniestacas. Nas épocas do ano com ele-

vada radiação e temperatura e/ou com baixa umidade do ar pode ser necessária à instala-

ção de uma tela de sombreamento ou filme de polietileno sobre a bancada para manter o 

ambiente úmido em torno das bandejas, ou apenas, o aumento do número de irrigações 

diárias.

Figura 3.2 – Bancada com mudas na etapa de microaspersão (A) e subirrigação (B). De-
talhe do enraizamento das mudas na subirrigação (C).

Fonte: Andriolo (2021).
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Assim que forem emitidas as primeiras raízes, as quais podem ser visualizadas no 

orifício existente na parte inferior dos alvéolos das bandejas (Figura 3.2C), as bandejas 

devem sair da microaspersão e passar para uma segunda bancada com subirrigação (Fi-

gura 3.2B). Essa operação é necessária principalmente quando são empregadas bandejas 

com baixo volume de substrato. O baixo volume de substrato contém pequena quantidade 

de nutrientes, alguns dos quais são perdidos pela lixiviação provocada pela microasper-

são. Decorre que o crescimento das mudas fica reduzido ou paralisado se permanecerem 

nessa condição.

Na subirrigação a bancada deve ter uma base plana, nivelada e revestida com filme 

de polietileno transparente, com paredes laterais entre 5 cm e 10 cm de altura. As ban-

dejas são colocadas sobre a bancada e uma lâmina fina de água ou de solução nutritiva é 

mantida na parte inferior. As bandejas permanecem nessa condição até que se complete a 

colonização de todo o alvéolo pelas raízes. Alguns dias antes da repicagem ou plantio as 

bandejas devem retornar para a bancada da microaspersão a fim de estimular a adaptação 

das mudas ao estresse de água. Nesse período as raízes que ultrapassaram o alvéolo pelo 

orifício inferior morrem.
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No Brasil predominam dois sistemas de cultivo sem solo de plantas: a hidroponia 

e o cultivo em substratos. Na hidroponia as plantas são cultivadas diretamente na solução 

nutritiva, sem nenhum meio sólido de suporte às raízes. O material mais empregado para 

suporte das plantas e crescimento das raízes são canais ou tubos de polipropileno colo-

cados sobre bancadas a uma altura em torno de 0,80 m do solo. Nesse sistema a solução 

nutritiva deve ser fornecida às plantas diuturnamente em intervalos curtos de tempo, ge-

ralmente de 15 ou 30 minutos. É um sistema que vem sendo empregado em várias regiões 

brasileiras para o cultivo sem solo de hortaliças folhosas de pequeno porte e período curto 

de crescimento, como alface, rúcula, almeirão e agrião.

No cultivo em substrato as plantas são cultivadas em um substrato sólido e a solu-

ção nutritiva é fornecida em intervalos variáveis de tempo, de acordo com a capacidade de 

retenção de água do substrato e a demanda transpiratória das plantas. Plantas de pequeno 

porte podem ser cultivadas sobre bancadas, enquanto aquelas de porte mais elevado são 

cultivadas na superfície do solo. Neste caso, devem ser feitos camalhões com aproxima-

damente 0,2 m de altura e todo o solo revestido com filme de polietileno opaco, de forma 

a evitar o contato das plantas com o solo e reduzir a evaporação superficial. A superfície 

do solo deve ser rebaixada nas laterais de cada camalhão, formando uma canaleta para 

escoar a solução nutritiva proveniente da drenagem, a qual deve ser recolhida e reutili-

zada. Podem ser empregadas calhas para essa finalidade. Porém, a forma mais simples e 

de baixo custo consiste em canaletas feitas no solo e revestidas com filme de polietileno. 

A localização das fileiras em terreno com declividade de até 3% facilita o escoamento da 

solução nutritiva. 

Plantas de pequeno porte são cultivadas preferencialmente sobre bancadas com al-

tura em torno de 0,80 m do nível do solo. As bancadas podem ser construídas com ripões 

de madeira de aproximadamente 0,25 m de largura. A principal desvantagem da madeira é 

a vida útil curta, que pode ser de apenas de alguns anos quando a madeira é de baixa qua-

lidade. Outra alternativa são as telhas de fibrocimento, revestidas com filme de polietileno 

de baixa densidade. As telhas adaptam-se também para preparar leitos de cultivo e têm 

vida útil mais longa do que a madeira.
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O cultivo em substrato é mais indicado que a hidroponia para as plantas medicinais, 

aromáticas e condimentares. As seguintes razões podem ser apontadas:

a)      Controle da disponibilidade de água em torno das raízes. Grande parte das 

plantas medicinais, aromáticas e condimentares é oriunda de regiões áridas ou semiáridas, 

com baixa umidade do solo. Quando essas plantas são cultivadas com elevada umidade 

em torno das raízes podem ocorrer doenças que provocam a morte das raízes. O cultivo 

em substrato permite manejar a fertirrigação de forma a controlar a umidade em torno das 

raízes. Esse manejo dificilmente pode ser realizado na hidroponia, pois nesse sistema as 

raízes devem estar permanentemente envoltas por solução nutritiva para evitar a desidra-

tação e morte;

b)     Controle da temperatura do meio radicular. O substrato favorece a inércia 

térmica do sistema radicular, enquanto na hidroponia a temperatura das raízes é afetada 

pela temperatura das tubulações e da solução nutritiva. Ao circular no sistema essas tem-

peraturas tendem a entrar em equilíbrio atingindo valores fora da faixa considerada mais 

favorável ao crescimento. Temperaturas abaixo dessa faixa reduzem o crescimento e a 

atividade fisiológica das raízes. Aquelas acima podem provocar hipóxia, morte das raízes 

e ainda favorecer a incidência de doenças radiculares;

c)     Manejo das plantas. O cultivo em substrato permite empregar diversos reci-

pientes para o cultivo das plantas. Quando são empregados vasos ou sacolas a densidade 

de plantio pode ser ajustada à espécie e/ou ao estádio de desenvolvimento. O espaçamento 

entre vasos pode ser menor com plantas de pequeno porte e/ou no início do crescimento e 

ser aumentado à medida que as plantas se desenvolvem;

d)     Risco de morte das plantas. No cultivo em substrato o volume de substrato 

e a frequência das fertirrigações são determinados de forma que as plantas disponham de 

um volume de água suficiente para sobreviver por períodos de até 24 horas sem fertirriga-

ção. Esses períodos são importantes para prevenir a morte das plantas por problemas no 

sistema de fertirrigação;

e)     Versatilidade do método de fertirrigação. No cultivo em substrato a fertirri-

gação pode ser feita por gotejamento ou por subirrigação, ou ambos os métodos simulta-
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neamente. A subirrigação consiste em fornecer a solução nutritiva na camada inferior do 

substrato, a qual umedece a camada superior por capilaridade. O gotejamento adapta-se 

bem nos períodos de baixa demanda de água das plantas e favorece o crescimento nas fa-

ses iniciais de desenvolvimento após o plantio. Entretanto, nos períodos quentes em que é 

elevada a evaporação superficial, a fração de molhamento do substrato pode diminuir e o 

crescimento das raízes ser reduzido. Por outro lado, a subirrigação concentra a umidade na 

camada inferior do substrato e favorece a distribuição homogênea da água nessa camada. 

Por isso, nos meses quentes o emprego simultâneo dos dois métodos pode ser favorável 

ao crescimento das plantas.

4.1. Embalagens para o substrato

Tanto no cultivo sobre bancadas como sobre camalhões o acondicionamento do 

substrato pode ser feito em sacolas, vasos de polipropileno, calhas, slabs (“salsichas” de 

polietileno) ou distribuído diretamente sobre bancadas formando um leito de cultivo.

O tipo de embalagem a ser empregada para acondicionar o substrato depende da 

espécie e do manejo do cultivo. Plantas sensíveis à hipóxia e às doenças radiculares asso-

ciadas ao excesso de água como a salsa, a sálvia e o alecrim devem ser cultivadas em va-

sos, porque essa embalagem permite um melhor controle da umidade em torno das raízes. 

Os vasos de polipropileno empregados para o cultivo de flores também se adaptam para 

o cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. O tamanho do vaso deve ser 

compatível com a espécie a ser cultivada. Porém, o volume mínimo deve ser de 2 dm3, 

mesmo para plantas de pequeno porte. Plantas de porte mais elevado como o alecrim e o 

manjericão podem ser cultivadas em vasos com volumes entre 3 e 4 dm3.

Os slabs são confeccionados com polietileno, têm formato de salsicha e são adqui-

ridos prontos no comércio. Têm formato geralmente cilíndrico ou achatado, com 1 m de 

comprimento, largura entre 0,20 a 0,25 m e altura em torno de 0,2 m. Depois de instalados 

devem ser perfurados na parte inferior para permitir a drenagem da água ou da solução 

nutritiva. Antes do plantio devem ser feitos orifícios na parte superior para receber as mu-

das, no espaçamento adequado para cada espécie. O controle da umidade nos slabs é mais 
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difícil do que nos vasos, devido ao formato achatado e à pequena declividade. Geralmente 

a umidade é mais elevada na parte mais baixa das fileiras. O polietileno degrada-se com o 

passar do tempo, rompe-se e os slabs tem que ser substituídos, gerando resíduos. Plantas 

tolerantes à umidade e/ou estoloníferas como o gênero Mentha podem ser cultivadas com 

o substrato distribuído uniformemente em bancadas, na forma de canteiros elevados. 

4.2. Substratos a empregar

A escolha do substrato depende principalmente das características químicas e físi-

cas, custo e disponibilidade. Um substrato deve ter inércia química, pois os elementos quí-

micos dissolvidos podem reduzir ou aumentar o pH para valores inadequados e também 

provocar efeitos tóxicos às plantas. O substrato não deve conter nutrientes, pois a solução 

nutritiva irá fornecê-los nas concentrações e proporções adequadas. As características fí-

sicas referem-se principalmente à porosidade e à capacidade de retenção de água, as quais 

devem ser adequadas para cada espécie. 

Os substratos podem ser minerais ou orgânicos. A areia é um substrato mineral que 

apresenta boas características para o cultivo de plantas. Seu maior inconveniente é o peso, 

especialmente na capacidade máxima de retenção de água. Os substratos orgânicos pro-

vêm em sua maioria de resíduos vegetais, geralmente submetidos à compostagem. Na re-

gião Sul do Brasil os mais comuns são preparados à base de resíduos florestais e/ou casca 

de arroz, com ou sem a adição de vermiculita e/ou perlita. Sofrem decomposição e aden-

samento com o passar do tempo com alterações principalmente nas características físicas. 

A vida útil de um substrato depende da ocorrência de doenças radiculares, da altera-

ção das características físicas e da salinização. Os substratos inertes podem ser emprega-

dos continuamente por vários anos enquanto não ocorrerem doenças. Os orgânicos devem 

ser parcialmente completados com um volume suplementar pelo menos uma vez ao ano 

e as características físicas novamente determinadas para adequar o manejo da fertirriga-

ção (ANDRIOLO, 2017). Entretanto, em ambos os tipos de substratos pode ocorrer com 

o passar do tempo à acumulação de íons que provocam salinização. O acúmulo de sais 

pode interferir na absorção dos nutrientes, alterar o pH e exercer efeito tóxico ao cresci-
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mento das raízes. Alguns sintomas visuais que indicam que o substrato está salinizado são 

crescimento reduzido, deficiências nutricionais mesmo com emprego de solução nutritiva 

ajustada e necrose nas bordas das folhas.

A salinização do substrato pode ocorrer pelo acúmulo de nutrientes e/ou de ele-

mentos químicos que não são nutrientes. Estes provêm principalmente da água de baixa 

qualidade empregada no preparo da solução nutritiva. Os principais são o sódio e o cloro, 

mas podem também ocorrer o ferro e o manganês. A depender do período de tempo e da 

concentração, os íons podem reagir entre si, formando agregados que precipitam. A des-

salinização do substrato é difícil de ser realizada porque a dissolução de sais precipitados 

é lenta e exige volumes elevados de água. Uma forma de reduzir a salinização oriunda de 

íons nutrientes é o cultivo temporário de alguma espécie com elevada produção de massa 

seca como milho, milheto ou sorgo. Durante o período de cultivo somente água deve ser 

fornecida, de forma que as plantas extraiam do substrato os nutrientes que necessitam para 

o crescimento. Após esgotar os nutrientes presentes no substrato, mesmo que parcialmen-

te, as plantas morrem, são eliminadas e o substrato pode ser novamente empregado. Esse 

método não se aplica quando a salinização provém de íons não nutrientes. Nesse caso o 

substrato deve ser substituído. Retirar o substrato das bancadas e/ou vasos e deixá-lo ex-

posto às chuvas durante alguns meses também pode reduzir a salinização.

4.3. Etapas da instalação da lavoura em substrato

4.3.1. Vasos

Os vasos preenchidos com substrato devem ser dispostos sobre brita, a fim de fa-

cilitar a drenagem da solução nutritiva na parte inferior (Figura 4.1). O fornecimento da 

solução deve ser feito na superfície, empregando fitas gotejadoras ou microtubos do tipo 

espaguete.
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Figura 4.1 – Cultivo em substrato empregando vasos.

Fonte: Andriolo (2021).

4.3.2. Leito de Cultivo

O leito de cultivo assemelha-se a um canteiro. Deve ser feito sobre uma superfí-

cie sólida. As telhas de fibrocimento adaptam-se bem para essa finalidade e devem ser 

revestidas com um filme de polietileno transparente de 80 micras, o mesmo empregado 

para cobertura de túneis baixos. Sobre o filme coloca-se nas calhas uma camada de brita 

número 2, empregada na construção civil (Figura 4.2A). Esta camada destina-se a facilitar 

a drenagem da solução nutritiva. 
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Figura 4.2 – Preparo do leito de cultivo: revestimento da telha e camada de brita (A). 
Preparo do leito de cultivo: colocação dos ripões e da tela (B). 

Fonte: Andriolo (2021).

No entorno da telha são colocados ripões de eucalipto de 5 cm de largura e sobre a 

brita e os ripões uma tela mosquiteira ou anti-afídeo (Figura 4.2B). O substrato é distribuí-

do uniformemente sobre a superfície da tela, formado um leito de cultivo. A fertirrigação 
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é feita através de fitas gotejadoras distribuídas na superfície do substrato (Figura 4.3). O 

volume de substrato a ser empregado depende das características físicas do material e da 

espécie que vai ser cultivada. A metodologia para dimensionar uma lavoura em substrato 

pode ser encontrada na literatura (ANDRIOLO, 2017).

Figura 4.3 – Preparo do leito de cultivo com a colocação das fitas gotejadoras. 

Fonte: Andriolo (2021).
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4.3.3. Sistema misto

Este sistema combina os dois anteriores. Os vasos são colocados sobre o leito de 
cultivo (Figura 4.4). É indicado para plantas de porte intermediário, como o alecrim e a 
malva, e/ou que não toleram excesso de água. A maior parte do sistema radicular cresce no 
interior do vaso, onde a umidade pode ser facilmente controlada. Outra parte do sistema 
radicular cresce no leito de cultivo através dos orifícios inferiores do vaso. Esse sistema 
aumenta a inércia da temperatura em torno das raízes e o volume de água disponível, re-
duzindo o risco de perda da lavoura por panes no sistema de irrigação.

Figura 4.4 – Preparo do sistema misto formado por vasos sobre o leito de cultivo. 

Fonte: Andriolo (2021).
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A qualidade da água é o primeiro fator a ser considerado antes do preparo de uma 

solução nutritiva. Mananciais diversos podem ser empregados, como rios, arroios, sangas, 

açudes ou poços. Resíduos sólidos devem ser eliminados. No caso de haverem resíduos 

em suspensão, um reservatório de decantação e limpeza pode ser necessário. O emprego 

de substâncias químicas para purificação da água deve ser evitado porque essas substân-

cias podem apresentar efeitos tóxicos às plantas.

5.1. Preparo da solução nutritiva

O pH da água deve situar-se próximo da neutralidade. Mananciais de águas alca-

linas são frequentes em várias regiões do Rio Grande do Sul (RS). Nesse caso deve ser 

feita uma análise química para determinar os íons presentes, os quais devem ser levados 

em consideração no preparo da solução nutritiva. O pH deve ser corrigido a partir de uma 

curva de titulação, de forma que os valores na solução nutritiva se situem entre 5,5 e 6,5. A 

redução do pH pode ser feita principalmente com ácido fosfórico (H3PO4) ou ácido nítrico 

(HNO3). As quantidades de nutrientes acrescentadas à agua através desses ácidos também 

devem ser levadas em conta no cálculo da solução nutritiva.1

A composição da solução nutritiva deve ser buscada na literatura para a espécie e 

o local em que vai ser feito o cultivo. Entretanto, são escassas as indicações de soluções 

nutritivas ajustadas para o cultivo sem solo de plantas condimentares, aromáticas e medi-

cinais. Em não havendo indicações para a espécie de interesse, emprega-se uma solução 

genérica (Tabela 5.1). 

A quantidade de cada um dos fertilizantes que compõem a solução nutritiva pode 

ser dissolvida em balde e em seguida virada diretamente no reservatório, o qual deve estar 

cheio. Outra forma, principalmente em lavouras grandes, consiste em preparar soluções 

estoque concentradas. Nesse caso devem ser utilizados três reservatórios separados para 

as soluções contendo fosfatos, cálcio e micronutrientes, respectivamente. O volume de 

cada solução estoque a ser misturado com a água de irrigação deve ser calculado levando 

em conta a vazão do sistema, a condutividade elétrica (CE) da solução de aporte às plantas 

1  A metodologia para correção do pH da água e cálculo da solução nutritiva pode ser encontrada 
em Andriolo (2017).
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e a concentração de cada solução estoque. A condutividade elétrica é proporcional à quan-

tidade total de íons dissolvidos na água, incluindo também aqueles que não são absorvidos 

pelas plantas.

Tabela 5.1 – Composição da solução nutritiva genérica indicada para o cultivo em                   
substrato de plantas medicinais, aromáticas e condimentares na região Sul do Brasil. 

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L-1)

NO3 H2PO4 K+ Ca2+ NH4
+ Mg2+ SO4

2

12,6 2,0 6,0 3,0 2,6 1,5 1,5

Quantidades de Fertilizantes (mg L-1)*

KNO3 Calcinit® MgSO4

NH4H2PO4 
(MAP)

Fe CE de referência Faixa de pH

606,6 648,3 369,6 230,1 1,0 1,0 - 1,5 dS m-1 5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando 
a composição iônica indicada em mmol L-1. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo 
dos fertilizantes os resíduos de NH4NO3 provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a 
ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. 
KNO3: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO4: sulfato de magnésio; NH4H2PO4 (MAP): 
monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pelo autor.

Para determinar a quantidade de fertilizante em gramas e de acordo com o volume 

de solução nutritiva basta multiplicar o valor do nutriente em miligrama por litro pelo 

volume (quantidade de solução nutritiva a ser preparada) e dividir por 1000. Exemplo: 

(606,6 mg L-1 de KNO3 x 500 litros)/1000 = 303,3 gramas de KNO3 para preparar 500 

litros de solução nutritiva. 

O nitrato (NO3) é a forma preferencial de absorção do nitrogênio (N) pelas plantas. 

Entretanto, o emprego de parte do N da solução nutritiva na forma amoniacal tem, entre 

outros efeitos, a vantagem de retardar o aumento do pH da solução. Isso ocorre porque a 

absorção do nitrato pelas plantas aumenta o pH enquanto a absorção do amônio diminui. 

Por isso, tanto o pH como a CE no reservatório principal devem ser medidos frequente-
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mente. Quando o pH atingir valores acima de 6,5 deve ser corrigido, de forma similar aos 

procedimentos adotados para a correção do pH da água, no entanto, raramente ocorre a 

diminuição do pH da solução nutritiva durante o período de crescimento das plantas com 

a solução indicada nas Tabela 5.1 e 5.2.

Os micronutrientes são adicionados após a dissolução dos fertilizantes correspon-

dentes aos macronutrientes e apresentam uma quantidade fixa independente da formula-

ção da solução nutritiva. Dessa forma, é utilizada uma formulação padrão premix, con-

tendo todos os micronutrientes (Tabela 5.2). Então, para cada litro de solução nutritiva 

emprega-se a proporção de 0,1 mL da solução padrão de micronutrientes. O ferro (Fe) não 

deve ser misturado à solução premix e sim, fornecido separadamente na forma de quelato, 

na quantidade de 1 mg de Fe por litro de solução nutritiva.

Tabela 5.2 – Formulação padrão premix de micronutrientes para o preparo das soluções 
nutritivas.

Sais % do micronutriente Quantidade (mg L-1)

Molibdato de sódio 40 0,07

Ácido bórico 17,5 2,4

Sulfato de cobre 25,0 0,2

Sulfato de manganês 32,0 1,6

Sulfato de zinco 23,0 1,0

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.2. Manejo da solução nutritiva

O fornecimento da solução deve ser feito em sistema fechado, isto é, após circular 

pelo substrato o volume drenado deve retornar ao reservatório de estocagem para ser reu-

tilizado. Em cada fertirrigação deve-se sempre acrescentar um volume adicional de dre-

nagem, denominado coeficiente de drenagem. Esse coeficiente situa-se geralmente entre 
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20 a 30% do volume transpirado no período desde a última fertirrigação. A drenagem é 

necessária para reduzir a salinização do substrato. A metodologia para o manejo da fer-

tirrigação pode ser encontrada na literatura especializada sobre o assunto (ANDRIOLO, 

2017).

No cultivo em sistema fechado deve-se definir o número de bancadas que podem 

ser fertirrigadas por um mesmo reservatório e o período de tempo durante o qual a solução 

pode ser reutilizada. Nesse sistema existe o risco de proliferação rápida de doenças radi-

culares. Por isso, recomenda-se empregar um mesmo reservatório para grupos separados 

de bancadas. Normalmente esses grupos são definidos de forma a escalonar o plantio e a 

colheita segundo um cronograma de produção. Dessa forma um grupo pode ser colhido 

enquanto o(s) outro(s) está(ão) em crescimento.

O período de tempo de reuso da solução depende da extração de nutrientes e do nível 

tecnológico empregado. A solução nutritiva pode ser reutilizada indefinidamente quando 

são disponíveis equipamentos e softwares para medir a concentração dos nutrientes e 

corrigir automaticamente a composição. Esses equipamentos são indispensáveis quando 

são empregadas soluções estoque concentradas. Quando a solução nutritiva é prepara-

da dissolvendo os fertilizantes diretamente no reservatório na concentração normal, as 

correções podem ser feitas diretamente nesse reservatório. Esse reservatório é conectado 

diretamente na rede hidráulica através de boia, de forma que permaneça sempre cheio. 

Quando são empregados substratos orgânicos, a correção pode ser feita quando a CE me-

dida no reservatório atingir valores baixos em torno de 0,5 dS m-1 ou quando forem perce-

bidos visualmente sinais de redução de crescimento ou distúrbios nutricionais nas plantas. 

Uma quantidade de cada um dos fertilizantes é adicionada, de forma a restabelecer a CE 

original. Como a proporção dos nutrientes na composição da solução nutritiva é diferente 

da proporção de extração pelas plantas, é possível que com o passar do tempo ocorra acú-

mulo de alguns nutrientes no substrato. A análise química do substrato pode fornecer uma 

indicação da situação. Havendo acúmulo, os procedimentos para dessalinização descritos 

no Capítulo 4 podem ser aplicados.
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O fornecimento da solução nutritiva às plantas pode ser feito por fitas gotejadoras 

ou tubos capilares finos conhecidos como espaguete. As fitas gotejadoras são adquiridas 

prontas no comércio com distâncias variáveis entre os gotejadores. Quando é empregado 

o leito de cultivo, distâncias curtas entre 0,10 m e 0,20 m proporcionam uma fração de 

molhamento mais elevada. Quando são empregados vasos, sacolas ou slabs, a distância 

entre os gotejadores deve ser compatível com o recipiente e deve ser previsto pelo menos 

um gotejador para cada planta. As fitas gotejadoras são versáteis, de fácil instalação e 

operam com baixa pressão no sistema de fertirrigação. São, entretanto, passíveis de en-

tupimento por impurezas e/ou deposição de sais e são normalmente substituídas após um 

ano de uso. Os tubos espaguete são indicados para o cultivo em vasos, sacolas ou slabs. 

Devem ser conectados a um tubo semirrígido de polietileno e necessitam de pressão mais 

elevada no sistema do que as fitas gotejadoras. Também são passíveis de entupimento. 

Preparo e Manejo da Solução Nutritiva



Cultivo em Substrato de Plantas Medicinais, Aromáticas e CondimentaresCultivo em Substrato de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares 36

CAPÍTULO 6

 Implantação e Manejo 
dos Cultivos

Viviane Dal-Souto Frescura
Cassiane Ubessi

Rogerio Antonio Belle
Jerônimo Luiz Andriolo

Suany Maria Gomes Pinheiro

10.48209/978-65-89949-25-7



Cultivo em Substrato de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares 37

Este capítulo descreve as ações primordiais referentes ao cultivo de algumas espé-

cies medicinais, aromáticas e condimentares em substrato quanto sua finalidade e manejo, 

visando à otimização da produção de massa fresca e óleo essencial. 

6.1. Alecrim (Rosmarinus officinalis)
Viviane Dal-Souto Frescura

O alecrim é uma planta perene originária da região Mediterrânea pertencente à fa-

mília Lamiaceae. Possui porte subarbustivo lenhoso, ereto, de até 1,5 m de altura, folhas 

lineares, coriáceas e aromáticas, flores azulado-claras e pequenas. As folhas dessa espécie 

são utilizadas como condimento e no preparo de chá (LORENZI; MATOS, 2008). São 

ricas em compostos fenólicos como ácido rosmarínico, ácido clorogênico, ácido cafeico 

e ácido carnósico, canferol, quercetina e rutina (FRESCURA et al., 2013), conferindo ao 

extrato efeito antioxidante (SILVA et al., 2011). Das folhas e das flores é extraído o óleo 

essencial, empregado na indústria alimentícia, farmacêutica e de cosméticos constituído 

principalmente por cânfora, 1.8 cineol, α-pineno, β-myrceno, verbenona, β-pineno, dentre 

outros compostos químicos (FRESCURA et al., 2018). 

A propagação do alecrim pode ser realizada por estacas apicais em bandejas de 

polipropileno com alvéolos de 3 dm3 e com substrato orgânico. Em períodos quentes as 

bandejas devem permanecer em bancadas com microaspersão e com períodos de irriga-

ção frequentes para evitar a desidratação e senescência das estacas. O período de tempo 

na microaspersão é variável e deve terminar quando aparecerem às primeiras raízes nos 

orifícios inferiores das bandejas, como descrito no Capítulo 3. O excesso de umidade no 

substrato pode causar a morte das mudas e as mesmas podem ser transplantadas quando 

estiverem enraizadas e com o surgimento de novas folhas. 

A época mais favorável para o plantio das mudas nas bancadas de produção no RS 

ocorre entre setembro e novembro, pois o crescimento e desenvolvimento são favorecidos 

em temperaturas entre 20 e 25 °C. O plantio pode ser realizado em vasos com volume em 

torno de 4 dm3 contendo substrato. É indicada densidade de 12 vasos por metro quadrado, 
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o que é possível com espaçamento de 30 cm entre vasos e 27 cm entre fileiras (Figura 6.1). 

A parte aérea pode ser colhida cerca de 90 dias após o plantio. Porém, para a extra-

ção de óleo essencial é indicado maximizar a produção de massa fresca realizando a co-

lheita um ano após o plantio das mudas. Além disso, a produção de óleo essencial é maior 

em plantas mais velhas. O corte nas plantas deve ser realizado após a terceira gema axilar 

visível, deixando-se algumas folhas remanescentes para aumentar a capacidade de rebrota 

das plantas. A produção média de folhas nesse sistema de cultivo é de 245 g planta-1 de 

massa fresca e 65 g planta-1 de massa seca. O rendimento de óleo essencial é de aproxima-

damente 4,53 g planta-1, com base na solução nutritiva descrita na Tabela 6.1.

O alecrim não apresenta muitos problemas com pragas, porém, pode ocorrer o apa-

recimento de pulgões e cochonilhas. Para o controle dessas pragas pode ser pulverizada 

uma mistura de água e detergente neutro na concentração de 20 mL L-1, em três aplicações 

com intervalos de 15 dias entre elas.

Tabela 6.1 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de alecrim em ambiente 
protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L-1)

NO3 H2PO4 K+ Ca2+ NH4
+ Mg2+ SO4

2-

8,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 1,0

Quantidades de Fertilizantes (mg L-1)*

KNO3 Calcinit® MgSO4

NH4H2PO4 
(MAP)

Fe CE de referência Faixa de pH

404,4 432,0 246,3 115,0 1,0 1,0 - 1,5 dS m-1 5,5 – 6,5

* Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando 
a composição iônica indicada em mmol L-1. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo 
dos fertilizantes os resíduos de NH4NO3 provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a 
ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. 
KNO3: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO4: sulfato de magnésio; NH4H2PO4 (MAP): 
monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pela autora.
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Figura 6.1 – Plantas de alecrim cultivadas em vasos de 4 dm3 aos 50 dias após o plantio 
realizado no dia 21 de agosto de 2012 (A) e aos 90 dias após o plantio realizado em 26 de 
janeiro de 2013 (B).

Fonte: Frescura (2021).
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6.2. Calêndula (Calendula officinalis)

Cassiane Ubessi

A calêndula é uma espécie medicinal utilizada também para fins ornamentais du-

rante a estação fria no Sul do Brasil, inclusive com variedades desenvolvidas exclusiva-

mente para a ornamentação de jardins. Suas finalidades terapêuticas são encontradas ex-

clusivamente nos capítulos florais, que variam a coloração do amarelo ao laranja. Possuí 

propriedades antiespasmódica, anti-inflamatória e cicatrizante, como também, proprieda-

de antioxidante, capaz de rejuvenescer a pele (GRANDI, 2014). Apresenta uma ínfima 

concentração de óleo essencial nos capítulos florais, com elevado valor de mercado. Já as 

flores secas são preparadas para uso por meio da infusão juntamente com óleos vegetais 

carreadores, como o óleo de amêndoa doce, girassol e até mesmo soja. 

O cultivo em ambiente protegido favorece a qualidade dos capítulos florais, o ma-

nejo das plantas e a colheita das flores, visto a altura da bancada de cultivo que permite o 

trabalho em pé, ao contrário da colheita agachada no cultivo a campo. Também é uma es-

pécie que tolera o adensamento entre plantas, podendo ser cultivada com um espaçamento 

de 30 cm entre vasos nas bancadas de cultivo (Figura 6.2). 

Figura 6.2 – Cultivo de calêndula em ambiente protegido. 

Fonte: Ubessi (2021).
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O substrato de cultivo deve ser bem drenado com o fornecimento equilibrado da so-

lução nutritiva descrita na Tabela 6.2. A calêndula não tolera umidade em excesso, porém 

não resiste à falta de água. A adição de nitrogênio favorece o crescimento em altura das 

plantas e maior produção de flores. A propagação pode ser realizada por sementes ou pela 

aquisição e mudas. 

A floração ocorre em plena primavera e a colheita dos capítulos florais é realizada 

quando os mesmos estiverem completamente abertos e formados, lembrando que as flores 

abrem com o aumento da luminosidade e fecham ao final da tarde, ou seja, a abertura floral 

é regulada pela luminosidade. Após a colheita os capítulos florais podem ser consumidos 

in natura ou secos em temperatura ambiente para posterior uso. É uma espécie anual com 

plantio em meados de julho e com florescimento na primavera até início do verão.

Tabela 6.2 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de calêndula em ambiente 
protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L-1)

NO3 H2PO4 K+ Ca2+ NH4
+ Mg2+ SO4

2-

9,4 1,4 5,0 2,2 1,4 1,0 1,0

Quantidades de Fertilizantes (mg L-1)*

KNO3 Calcinit® MgSO4

NH4H2PO4 
(MAP)

Fe CE de referência Faixa de pH

505,5 475,2 246,3 161,0 1,0 1,0 - 1,5 dS m-1 5,5 – 6,5

* Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando 
a composição iônica indicada em mmol L-1. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo 
dos fertilizantes os resíduos de NH4NO3 provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a 
ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. 
KNO3: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO4: sulfato de magnésio; NH4H2PO4 (MAP): 
monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pela autora.
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6.3. Camomila (Chamomilla recutita)

Cassiane Ubessi

A camomila pertence à família Asteraceae sendo uma espécie medicinal anual com 
flores reunidas em capítulos florais, as quais são utilizadas com fins medicinais. Apresenta 
como principais funções terapêuticas a atividade anti-inflamatória, antisséptica, carmi-
nativa e sedativa, encontradas no chá e também no óleo essencial que tem como analitos 
majoritários o α-bisabolol e seus óxidos de α-bisabolol A e B, e camazuleno (GUPTA et 
al., 2010). O camazuleno é responsável pela coloração azul do óleo essencial e é obtido 
durante o processo de extração pelo aquecimento e conversão da matricina em camazule-

no (Figura 6.3B).

Figura 6.3 – Semeadura (A), óleo essencial (B), fase vegetativa (C) e de floração (D) da 
camomila cultivada em substrato.

Fonte: Ubessi (2021).

* A Figura (D) retrata o início da terceira colheita, dia 25/10/2016, com semeadura em 08/08/2016 em 
substrato.
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A camomila é uma cultura que apresenta uma ampla adaptabilidade quanto ao pe-

ríodo de semeadura em ambiente protegido. É recomendável a semeadura entre maio a ju-

nho, porém no cultivo sem solo esse intervalo pode ser prolongado até o início de agosto. 

As sementes não devem ser enterradas no momento da semeadura, pois são fotoblásticas 

positivas e necessitam de luz para a germinação. A semeadura deve ser feita diretamente 

no local de cultivo, pois não tolera transplantio por mudas. Devido ao minúsculo tamanho 

da semente é impreciso determinar quantas são colocadas no momento da semeadura. 

Dessa forma, é indicado colocar uma porção pequena de sementes (Figura 6.3A) e, após 

a emergência, realizar o raleio selecionando no máximo duas plantas por vaso, em lados 

opostos. O espaçamento indicado é de 30 cm entre vasos na bancada (Figura 6.3C). O leito 

de cultivo também pode ser empregado mantendo uma densidade de plantas similar àquela 

em vasos. Pois, elevada densidade de plantas no leito de cultivo favorece o acamamento.

A camomila apresenta um ciclo médio em torno de 180 dias, quanto mais tarde for 

realizada a semeadura menor é o período vegetativo e logo se inicia a floração, principal-

mente quando a semeadura é realizada ao final de julho – início de agosto. A colheita é 

recomendada quando as flores liguladas (“pétalas brancas”) estiverem em uma posição de 

180°, momento indicativo da máxima concentração de princípios ativos na flor (Figura 

6.3D). As flores da camomila respondem a luminosidade diária, e abrindo as flores ligu-

ladas à medida que aumenta a incidência luminosa na parte da manhã e fechando ao final 

da tarde.

O cultivo em ambiente protegido amplia o período de semeadura e aumenta o nú-

mero de colheitas, podendo ser realizadas até cinco colheitas, enquanto que no cultivo 

convencional, a campo, são feitas no máximo três. A produção média de capítulos florais 

nesse sistema de cultivo é de aproximadamente 60 a 70 g, contudo, o tamanho e a massa 

dos capítulos florais decrescem com o aumento do número de colheitas. O teor de óleo es-

sencial corresponde a 0,39% por grama de massa fresca e, convertido a hectare, equivale 

a 2,69 L ha-1. Essa produção foi obtida com a solução nutritiva indicada na Tabela 6.3 e 

com a cultivar Mandirituba. 
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Tabela 6.3 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de camomila em ambiente 
protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L-1)

NO3 H2PO4 K+ Ca2+ NH4
+ Mg2+ SO4

2-

9,5 0,8 6,0 1,75 0,8 1,25 1,25

Quantidades de Fertilizantes (mg L-1)*

KNO3 Calcinit® MgSO4

NH4H2PO4 
(MAP)

Fe CE de referência Faixa de pH

606,6 378,0 307,9 92,0 1,0 1,0 - 1,5 dS m-1 5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando 
a composição iônica indicada em mmol L-1. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo 
dos fertilizantes os resíduos de NH4NO3 provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a 
ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. 
KNO3: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO4: sulfato de magnésio; NH4H2PO4 (MAP): 
monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pela autora.
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6.4. Hortelã pimenta (Mentha x piperita)

Jerônimo Luiz Andriolo

O gênero Mentha (Lamiaceae), também popularmente conhecido no Brasil como 

hortelã, é utilizado para fins medicinais e alimentícios (GRISI et al., 2006). Uma das prin-

cipais espécies é a Mentha x piperita (peppermint), um híbrido resultante do cruzamento 

da Mentha aquatica e da Mentha spicata (SATO et al., 1996). O mentol é o principal 

componente do óleo essencial de hortelã pimenta (> 50%), armazenado principalmente na 

parte abaxial das folhas (DESCHAMPS et al., 2006). 

O Brasil já foi o maior produtor mundial de óleo essencial de menta. Na primeira 

metade do século passado a produção brasileira representou aproximadamente 70% da 

produção mundial, concentrada no estado do Paraná (CLARK, 1998). Nas décadas se-

guintes a produção declinou, devido à concorrência do óleo sintético, de outras culturas 

como a soja e da queda de produtividade pela ocorrência de doenças (CZEPAK, 1995).

É uma planta perene com crescimento de estolões. A propagação é vegetativa, tanto 

por segmentos do estolão como por ápices caulinares (Figura 6.4A/B). As mudas pro-

duzidas a partir dos ápices das hastes jovens, cortadas com aproximadamente 5 cm de 

comprimento e portando apenas duas a três folhas enraízam facilmente. Podem ser pro-

duzidas em bandejas da mesma forma como as mudas de hortaliças, em bancadas com 

microaspersão. As mudas produzidas desta forma são mais homogêneas do que aquelas 

produzidas por segmentos do estolão. Pode ser produzida durante todo ano, com redução 

do crescimento no inverno e aumento na primavera-verão.

Embora seja uma planta perene, recomenda-se a substituição das plantas após um 

ano de cultivo. O plantio pode ser feito em vasos ou em leito de cultivo. Nos vasos os 

estolões crescem sem enraizar e a emissão de folhas nos estolões é retardada. Uma pri-

meira poda dos estolões pode ser feita aproximadamente 30 dias após o plantio no verão 

e 45 no inverno, para estimular o crescimento da planta-mãe. A poda estimula a emissão 

de ramificações secundárias as quais aumentam a fração de folhas em relação às hastes. 

Podem ser empregados vasos de 3 a 4 dm3, no espaçamento de 30 cm entre fileiras e vasos, 

fertirrigados por fita gotejadora (Figura 6.4B/C). 
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O plantio também pode ser feito em leito de cultivo, no mesmo espaçamento e 

empregando igualmente fitas gotejadoras. Nesse sistema os estolões enraízam e emitem 

hastes e folhas em cada nó, colonizando toda a superfície do leito. A fração de folhas pode 

ser mais elevada do que no cultivo em vasos. A desvantagem desse sistema é a maior di-

ficuldade em controlar a umidade do substrato e o menor arejamento da área foliar, que 

podem favorecer a ocorrência de doenças tanto da parte aérea como das raízes. A solução 

nutritiva tanto para o cultivo em vasos como em leitos está determinada na Tabela 6.4.

Figura 6.4 – Mudas de hortelã pimenta produzidas em bandejas com substrato por enrai-
zamento de ápices caulinares (A/B) e o rebrote em vasos com volume de 4 dm3 aos 30 dias 
após a colheita da parte aérea (C). 

Fonte: Andriolo (2021).
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Tabela 6.4 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de hortelã pimenta em                  
ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L-1)

NO3 H2PO4 K+ Ca2+ NH4
+ Mg2+ SO4

2

12,6 2,0 6,0 3,0 2,6 1,5 1,5

Quantidades de Fertilizantes (mg L-1)*

KNO3 Calcinit® MgSO4

NH4H2PO4 
(MAP)

Fe CE de referência Faixa de pH

606,6 648,3 369,6 230,1 1,0 1,0 - 1,5 dS m-1 5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando 
a composição iônica indicada em mmol L-1. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo 
dos fertilizantes os resíduos de NH4NO3 provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a 
ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. 
KNO3: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO4: sulfato de magnésio; NH4H2PO4 (MAP): 
monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pelo autor.
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6.5. Lavanda (Lavandula angustifolia; Lavandula dentata)

Cassiane Ubessi

A lavanda ou alfazema é uma espécie medicinal e aromática amplamente conhecida 

pelo seu poder calmante e cicatrizante encontrado no óleo essencial, oriundo das flores e 

folhas. Existem diversas espécies de lavandas, com destaque para Lavandula angustifolia 

ou Lavandula officialis conhecida mundialmente por suas propriedades terapêuticas e a 

Lavandula dentata, cultivada no Brasil. A lavanda tradicional ou verdadeira é a espécie 

Lavandula angustifolia ou Lavandula officialis, a qual apresenta um óleo essencial com 

elevada quantidade de acetato de linalina e baixos teores de cânfora (≤ 0,5%) (TISSE-

RAND; YOUNG, 2014), no entanto, não é cultivada no Brasil e somente na França e 

demais países europeus. A Lavandula dentata é adaptada às condições ambientais brasi-

leiras, sendo cultivada desde o sul do país até São Paulo e Minas Gerais. O óleo essencial 

dessa espécie contêm elevados teores de cânfora e reduzidos percentuais de acetato de 

linalina. O mesmo comportamento é observado para os óleos essenciais oriundos de La-

vandim, que são híbridos derivados do cruzamento das espécies Lavandula angustifolia e 

Lavandula latifolia.

A Lavandula dentata também pode ser cultivada em ambiente protegido (Figura 

6.5). As bancadas de cultivo devem ser altas (0,80 - 1 m de altura) para proporcionar a 

circulação de ar entre as plantas. O espaçamento atribuído compreende distâncias supe-

riores a 30 cm, para evitar a senescência das folhas e ramos basais. Esse arranjo também 

proporciona melhor arquitetura de planta, ou seja, aumenta o número de ramificações, 

assemelhando-se a uma condição de campo. Quanto à irrigação, a lavanda é uma espécie 

que não tolera excesso de água e dessa forma, a irrigação não deve encharcar o substrato, 

principalmente se apresentar uma elevada capacidade retenção de água. A solução nutriti-

va para o cultivo de lavanda está descrita na Tabela 6.5.
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Figura 6.5 – Cultivo de Lavandula dentata em ambiente protegido. Folhas (A) e                               
inflorescência (B) da espécie.

Fonte: Ubessi (2021).
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Tabela 6.5 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de lavanda (Lavandula                 
dentata) em ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L-1)

NO3 H2PO4 K+ Ca2+ NH4
+ Mg2+ SO4

2-

8,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 1,0

Quantidades de Fertilizantes (mg L-1)*

KNO3 Calcinit® MgSO4
NH4H2PO4 

(MAP) Fe CE de referência Faixa de pH

404,4 432,0 246,3 115,0 1,0 1,0 - 1,5 dS m-1 5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando 
a composição iônica indicada em mmol L-1. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo 
dos fertilizantes os resíduos de NH4NO3 provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a 
ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. 
KNO3: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO4: sulfato de magnésio; NH4H2PO4 (MAP): 
monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pela autora.

A propagação da lavanda é realizada por meio de miniestaquia e o plantio pode ser 
realizado a partir de março até meados de julho. Recomenda-se a colheita entre seis me-
ses (dependendo do desenvolvimento da planta) a um ano após o plantio. Quanto maior 
o intervalo entre o plantio e a colheita maior é o acúmulo de princípio ativo. Podem ser 
realizados um ou dois cortes (flores e galhos) por ano, lembrando que, apenas um corte 
anual promove maior acúmulo de princípios ativos no óleo essencial, garantindo quali-
dade. O rendimento de massa fresca (flores e folha) pode chegar a 1,2 kg planta-1 em um 
único corte anual. A escolha do momento ideal para fazer um único corte deve priorizar a 
floração, pois esse é o momento com a maior concentração de princípios ativos nas flores. 
Durante a colheita não é indicado a retirada total dos ramos que devem ser podados na ter-
ceira ramificação a partir do início da ramificação (MAMBRÍ, 2016). Após a colheita, os 
ramos devem ser submetidos à pré-secagem na sombra, em temperatura ambiente, por um 
período de um a quatro dias e, posteriormente, armazenados em temperatura ambiente por 
um período maior de tempo até o momento da extração do óleo essencial, que representa 
a principal finalidade do cultivo de lavanda.
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6.6. Manjericão (Ocimum basilicum)

Jerônimo Luiz Andriolo

O manjericão (Lamiaceae) é uma planta perene semi-arbustiva. No Sul do Brasil 

a cultivar Basilicão é a mais cultivada (KUHN, 2018). As folhas são empregadas como 

condimento e também para produção de óleo essencial, rico em linalol, utilizado como 

componente na indústria de cosméticos (FAVORITO et al., 2011). Essa espécie ao ser 

submetida a podas sucessivas da parte aérea, aumenta a fração da massa seca no caule. 

Por isso, no cultivo sem solo deve ser cultivada como planta anual, com substituição das 

plantas por mudas novas. Na região Central do RS o plantio pode ser realizado nos meses 

de outono e o período de crescimento e produção ocorre durante todo o ano. As plantas 

devem ser substituídas todos os anos.

A propagação pode ser feita com mudas produzidas a partir de estacas herbáceas. 

As estacas são retiradas das hastes em brotação de plantas sadias e vigorosas. Emprega-se 

preferencialmente a parte mediana de hastes com aproximadamente 30 cm de comprimen-

to, descartando-se terço superior e inferior. As folhas desenvolvidas devem ser retiradas, 

deixando-se apenas as gemas com folhas primordiais para evitar a desidratação da estaca. 

O comprimento das estacas pode ser de aproximadamente 10 a 15 cm. O plantio pode ser 

feito em badejas de polipropileno com alvéolos de entre 150 e 200 cm3, com substrato 

orgânico. O plantio é feito com dois a três nós inseridos no substrato e um a dois nós na 

parte aérea. Após o plantio as bandejas devem ser mantidas por alguns dias na microas-

persão, para evitar a desidratação da parte aérea. A frequência das microaspersões deve 

ser ajustada de acordo com a demanda evaporativa da atmosfera e permanecer até que 

sejam visíveis as primeiras raízes nos orifícios existentes na parte inferior das bandejas. 

Nessa fase a microaspersão deve ser reduzida para manter apenas a umidade no substrato 

ou substituída pela subirrigação.

As mudas podem ser plantadas quando o torrão do substrato se mantiver intacto ao 

ser retirado do alvéolo (célula da bandeja). É mais adequado o plantio em sistema misto, 

empregando vasos de 3 a 4 dm3 sobre um leito de cultivo de pelo menos 15 cm. O plantio 

somente em vasos é desaconselhado devido ao risco de tombamento das plantas, as quais 
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podem ultrapassar 80 cm de altura. Podem ser empregadas distâncias entre 30 cm entre 

plantas e 50 cm entre fileiras, com irrigação por fitas gotejadoras (Figura 6.6) para o for-

necimento da solução nutritiva apresentada na Tabela 6.6.

Figura 6.6 – Manjericão cv. Basilicão cultivado em substrato aos 21 (A) e aos 40 dias (B) 
após o plantio realizado em 28/03/2018.

Fonte: Andriolo (2021).
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Tanto para o uso condimentar ou para extração de óleo podem ser realizados vários 

cortes sucessivos ao longo do ano. O primeiro corte deve ser efetuado quando as plantas 

tiverem alcançado a altura de pelo menos 30 cm. Cortes precoces reduzem o crescimento 

posterior da planta. Cortes tardios aumentam a produção de hastes e caule e reduzem a 

fração de folhas e flores que são as partes comerciais da planta. Em cada colheita a altura 

de corte de cada haste deve ser definida de forma que fiquem pelo menos três a quatro me-

ristemas secundários para que a planta reinicie o crescimento. Cortes drásticos retardam 

a retomada do crescimento, diminuem a produção acumulada ao longo do ano e podem 

provocar a morte das plantas. 

Tabela 6.6 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de manjericão em ambiente 
protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L-1)

NO3 H2PO4 K+ Ca2+ NH4
+ Mg2+ SO4

2-

8,0 1,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,5

Quantidades de Fertilizantes (mg L-1)*

KNO3 Calcinit® MgSO4
NH4H2PO4 

(MAP) Fe CE de referência Faixa de pH

404,4 432,0 123,1 115,0 1,0 1,0 - 1,5 dS m-1 5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando 
a composição iônica indicada em mmol L-1. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo 
dos fertilizantes os resíduos de NH4NO3 provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a 
ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. 
KNO3: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO4: sulfato de magnésio; NH4H2PO4 (MAP): 
monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pelo autor.
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6.7. Manjerona (Origanum majorana)

Jerônimo Luiz Andriolo

A manjerona (Lamiaceae) é uma planta perene de pequeno porte empregada como 

condimento ou para fins medicinais (VAZ; JORGE, 2007). O crescimento ocorre pela 

emissão de novas hastes e rebentos em torno da planta-mãe, formando uma touceira. 

Com o passar do tempo às hastes e raízes mais velhas morrem e o crescimento da planta                        

diminui. Por isso no cultivo em substrato as plantas devem ser substituídas anualmente.

A propagação pode ser feita com mudas obtidas a partir do enraizamento das hastes 

de plantas matrizes em bandejas de polipropileno com alvéolos entre 150 e 200 cm3 com 

substrato orgânico. Emprega-se a parte apical das hastes de plantas vigorosas e sadias, 

com aproximadamente 10 cm de comprimento. As folhas são retiradas e dois a três nós 

são inseridos no substrato, deixando-se outros dois ou três na parte aérea. Nos períodos 

quentes do ano a microaspersão é necessária até que ocorra o enraizamento das miniesta-

cas.

O plantio pode ser feito o ano todo. Porém, a época mais favorável é o início 

do outono para obter elevada produção de massa verde na primavera e no verão. O                                       

emprego de vasos é preferível porque permite um melhor controle da umidade em tor-

no das raízes, no espaçamento de 30 cm entre plantas e entre fileiras (Figura 6.7), como           

também a distribuição da solução nutritiva indicada na Tabela 6.7. 

A colheita é feita quando surgem os primeiros sinais de senescência nas folhas                   

localizadas na base das hastes. As hastes são cortadas a aproximadamente 10 cm de                     

altura, de forma que permaneçam pelo menos quatro a cinco meristemas sem dormência 

nas axilas de folhas verdes. O rebrote ocorrerá nesses meristemas. O número total de cor-

tes ao longo do ano depende principalmente da temperatura. No verão é possível realizar 

cortes em plantas jovens a intervalos de aproximadamente 30 dias.
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Figura 6.7 – Plantas de manjerona aos 7 (A) e 25 dias após o plantio (B). Detalhe da folha 
da espécie (C).

Fonte: Andriolo (2021).

Tabela 6.7 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de manjerona em ambiente 
protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L-1)

NO3 H2PO4 K+ Ca2+ NH4
+ Mg2+ SO4

2-

12,6 2,0 6,0 3,0 2,6 1,5 1,5

Quantidades de Fertilizantes (mg L-1)*

KNO3 Calcinit® MgSO4
NH4H2PO4 

(MAP) Fe CE de referência Faixa de pH

606,6 648,3 369,6 230,1 1,0 1,0 - 1,5 dS m-1 5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando 
a composição iônica indicada em mmol L-1. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo 
dos fertilizantes os resíduos de NH4NO3 provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a 
ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. 
KNO3: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO4: sulfato de magnésio; NH4H2PO4 (MAP): 
monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.8. Pimentas (Capsicum sp.)

Rogerio Antonio Belle

Pimenta é o nome comum dado a várias plantas cujos frutos são usados como con-

dimentos e geralmente apresentam o sabor picante. As pimentas aqui apresentadas se 

referem unicamente as espécies pertencentes ao gênero botânico Capsicum nativas das 

Américas. Essas plantas podem ser classificadas em domesticadas semi-domesticadas. 

Domesticada significa que houve uma seleção para as características de interesse e essas 

plantas não são capazes de sobreviver naturalmente. Já as semi-domesticadas expressa 

que a seleção é ainda parcial na eliminação de diferenças importantes entre as espécies 

selvagens, assim como sobre a dispersão (REIFSCHNEIDER, 2000). 

As pimentas são caracterizadas por apresentar sabor picante que é determinado pela 

presença de níveis variáveis de capsaicina, substância que produz a sensação de queima-

ção ou ardência. Tecnicamente este efeito é chamado de pungência. A capsaicina é encon-

trada em maior concentração nas nervuras do fruto e nas sementes. Sua ação consiste em 

provocar a aceleração do metabolismo com a dilatação dos vasos capilares, aumentando 

assim o fluxo e a oxigenação da área. As terminações nervosas são estimuladas assim 

como o sistema imunológico. Têm acão anti-inflamatória, bacteriana e cicatrizante. No 

conhecimento popular têm a reputação de limpar os vasos sanguíneos e aumentar a lon-

gevidade. 

Dentre as 27 espécies de Capsicum conhecidas, somente cinco foram totalmente 

ou parcialmente domesticadas para cultivo, que são as seguintes (HORTAS.INFO, 2018):

a) Capsicum annuum: Esta espécie de pimenta é a mais cultivada. As flores surgem 
solitárias nos nós e geralmente são brancas. Pertencem a esta espécie os cha-
mados pimentões, frutos grandes e aromáticos que geralmente não apresentam 
capsaicina, embora haja cultivares com picância.

b) Capsicum baccatum: O que a distingue são as flores brancas com manchas ama-
relas ou esverdeadas. Fazem parte desta espécie a pimenta dedo de moça, cuma-
ri, cambuci, chapéu de bispo, pitanga e a Lemon Drop.

c) Capsicum chinense: Os frutos normalmente têm um aroma característico, há 
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duas ou mais flores brancas por nó, sendo que as anteras das flores são roxas. São 
desta espécie as pimentas mais picantes conhecidas.

d) Capsicum frutescens (pimenta): É típico desta espécie os frutos crescerem ere-
tos. Há duas ou mais flores por nó e as flores são branco-esverdeadas ou amare-
lo-esverdeadas, com anteras roxas ou azuladas. Inclui a malagueta, a tabasco, e 
algumas ornamentais que também são comestíveis e picantes.

e) Capsicum pubescens: é a espécie mais diferente, as folhas são pubescentes (têm 
pelos) e suas sementes são escuras. Suas flores são roxas. É considerada a pi-
menta mais difícil de cultivar.

As pimentas são plantas que crescem em condições de clima tropical e subtropical 

quente. São sensíveis a geadas mesmo leves e as temperaturas baixas (menores de 15 °C), 

algumas espécies morrem e outras entram em dormência perdendo folhas e paralisando 

por completo o crescimento e a floração no período frio, plantas velhas são mais resisten-

tes. 

A condição ambiental ótima caracteriza-se por temperaturas entre 16 - 35 °C com 

radiação solar direta sobre as plantas. Temperaturas acima de 35 °C comprometem a for-

mação dos frutos, sendo a temperatura ideal a de 27 °C (CLOCK, 2009). Há cultivares 

da espécie C. pubescens que crescem melhor em condições de temperaturas abaixo da 

temperatura ideal, não suportando geadas e longos períodos de baixas temperaturas. Na 

maioria das espécies de pimenta as plantas são anuais, mas podem sobreviver, quando em 

boas condições, por dois, três ou mais anos e algumas se tornam verdadeiros arbustos. Já 

a germinação ocorre sob condições de altas temperaturas (25 a 30 °C) entre uma a duas 

semanas (EMBRAPA, 2007). 

No cultivo protegido deve ser observado que a cobertura de polietileno esteja limpa 

para evitar sombreamento o qual pode provocar o estiolamento e tombamento das plantas 

e frutos menos pungentes. Na propagação das pimentas, o método mais indicado é por 

sementes, em recipientes a meio centímetro de profundidade. O transplante em lugar defi-

nitivo pode ser realizado quando as mudas apresentarem em torno de 10 cm (4 a 6 folhas). 

É importante que as sementes utilizadas tenham qualidade sanitária para evitar que sejam 

transmitidas viroses e outras doenças que podem estar veiculadas às sementes infectadas. 
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O espaçamento entre plantas pode variar de 30 a 70 cm e entre linhas de 60 a 120 

cm, em função das espécies e/ou cultivares (Figura 6.8). Quanto maior o porte e volume 

da copa, maiores serão os espaçamentos, assim como o tamanho dos vasos, que podem 

variar de 3 a 5 dm3. O tutoramento deve ser providenciado logo após o plantio, utilizando 

estacas ou fios (horizontais ou verticais) para evitar o acamamento e/ou quebra das plan-

tas. A solução nutritiva que pode ser fornecida para o cultivo de pimenta está demonstrada 

na Tabela 6.8.

Figura 6.8 – Plantas de pimentas cultivadas em substrato fertirrigadas com solução                    
nutritiva completa.

Continuação..
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Fonte: Belle (2021).

A colheita pode ter início de 80 até 150 dias após a semeadura, dependendo da espé-

cie, cultivar e das condições de cultivo. Os frutos podem ser colhidos verdes ou maduros, 

os quais podem apresentar a coloração vermelha, roxa, laranja ou amarela dependendo da 

espécie. A colheita e o manuseio dos frutos das pimentas com alta pungência devem ser 

realizados com o uso de luvas e não fazer contato com os olhos, boca e nariz para evitar 

“queimaduras” causadas pela capsaicina. A utilização de álcool auxilia na higienização. 

Nestas condições de cultivo a qualidade dos frutos é elevada e a produção se prolonga por 

um longo período. 
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Os frutos podem ser comercializados in natura, secos inteiros, secos moídos ou em 

conserva imersos em óleo ou vinagre com outros condimentos.

Tabela 6.8 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de pimentas em ambiente 
protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L-1)

NO3 H2PO4 K+ Ca2+ NH4
+ Mg2+ SO4

2-

12,0 2,0 6,0 3,0 2,0 1,5 1,5

Quantidade de Fertilizantes (mg L-1)*

KNO3 Calcinit® MgSO4
NH4H2PO4 

(MAP) Fe CE de referência Faixa de pH

606,6 648,0 369,5 230,0 1,0 1,0 - 1,5 dS m-1 5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando 
a composição iônica indicada em mmol L-1. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo 
dos fertilizantes os resíduos de NH4NO3 provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a 
ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. 
KNO3: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO4: sulfato de magnésio; NH4H2PO4 (MAP): 
monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pelo autor.
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6.9. Salsa e cebolinha (Petroselinum sativum; Allium fistulosum)

Jerônimo Luiz Andriolo

A salsa (Apiaceae) é cultivada principalmente como hortaliça condimentar para 

consumo verde, embora também produza óleo essencial nas folhas e nas sementes. A 

comercialização no Brasil é feita em maços mistos com cebolinha (Alliaceae). A salsa 

crespa (Petroselinum crispum) também pode ser empregada como condimento, porém 

sua importância comercial é pequena no Brasil. O desenvolvimento da salsa ocorre em 

duas fases, vegetativa e reprodutiva. A fase vegetativa transcorre nos meses de inverno e 

primavera, com a emissão de folhas. As baixas temperaturas no inverno podem induzir 

a passagem da fase vegetativa para a reprodutiva, com a emissão de hastes florais e pro-

dução de sementes no final da primavera e início do verão. Por esse motivo, indica-se o 

replantio todos os anos no final do verão, com mudas oriundas da semeadura em badejas 

de produção de mudas de hortaliças.

A cebolinha é uma planta perene que cresce durante todo o ano na região Sul do 

Brasil. Novos rebentos são emitidos a partir da planta-mãe e aqueles mais velhos podem 

morrer com o passar do tempo. Escamas acumulam-se na base das plantas, formando um 

ambiente propício para a infestação de pragas e doenças. Por este motivo, recomenda-se 

também a substituição das plantas no final do verão com mudas produzidas em bandejas.

Os resultados de Schmitt et al. (2016) mostraram que a produção de maços                          

mistos pode ser feita pelo plantio de mudas de ambas as espécies uma ao lado da outra,    

no mesmo vaso de cultivo (Figura 6.9/Figura 6.11C). Podem ser empregadas mudas pro-

venientes de um alvéolo de salsa e um alvéolo de cebolinha (Figura 6.9), ambas produzidas 

separadamente em bandejas de produção de mudas comerciais. No momento da colheita, 

o maço pode ser feito com uma única operação de corte, reduzindo a mão de obra necessá-

ria para o preparo do produto comercial. O manejo das plantas e a colheita são facilitados 

pelo plantio em vasos de aproximadamente 3 dm3. Os vasos permitem também um melhor 

controle da umidade em torno das raízes, reduzindo o risco de podridões radiculares, as 

quais podem ocorrer nas plantas de salsa principalmente no período de primavera-verão. 

Podem ser feitos vários cortes sucessivos ao longo do ano.
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Figura 6.9 – Plantio de mudas de salsa e cebolinha no mesmo vaso de cultivo.

Fonte: Andriolo (2021).

No plantio para produção de maços mistos o espaçamento deve ser de pelo menos 

40 cm entre fileiras e 30 cm entre vasos na fileira. Após o primeiro corte podem ocorrem 

diferenças na taxa de crescimento do rebrote entre as duas espécies, com dominância da 

salsa sobre a cebolinha (Figura 6.10). Essa dominância pode ser reduzida empregando-se 

um espaçamento maior entre fileiras, de forma a diminuir o sombreamento da salsa sobre 

a cebolinha.

O plantio de cada uma das espécies pode ser feito também em vasos separados             

para formação manual do maço comercial após a colheita, da mesma forma como no 

plantio convencional no solo (Figura 6.11A/B). Nesse método pode ser empregado o                

espaçamento de 30 cm entre fileiras e entre plantas, bem como, a solução nutritiva apre-

sentada na Tabela 6.9.
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Figura 6.10 – Cultivo consorciado de salsa e cebolinha no mesmo vaso para produção de 
maços mistos.

Fonte: Andriolo (2021).

Figura 6.11 – Cultivo isolado de cebolinha (A) e salsa (B). Cultivo consorciado de salsa 
e cebolinha no mesmo vaso para produção de maços mistos (C).

Fonte: Andriolo (2021).
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Tabela 6.9 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de salsa e cebolinha em                 
ambiente protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L-1)

NO3 H2PO4 K+ Ca2+ NH4
+ Mg2+ SO4

2-

5,7 1,2 3,2 1,2 1,2 0,6 0,6

Quantidade de Fertilizantes (mg L-1)*

KNO3 Calcinit® MgSO4
NH4H2PO4 

(MAP) Fe CE de referência Faixa de pH

323,5 270,0 147,8 138,0 1,0 1,0 - 1,5 dS m-1 5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando 
a composição iônica indicada em mmol L-1. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo 
dos fertilizantes os resíduos de NH4NO3 provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a 
ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. 
KNO3: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO4: sulfato de magnésio; NH4H2PO4 (MAP): 
monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pelo autor.
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6.10. Sálvia (Salvia officinalis)

Suany Maria Gomes Pinheiro

A sálvia é uma planta perene pertencente à família Lamiaceae originária da região 

Mediterrânea. É um subarbusto lenhoso ramificado que alcança, em média, uma altura de 

50 a 70 cm. As folhas são utilizadas como condimento e na preparação de chás. Das folhas 

e das flores é extraído o óleo essencial, empregado na indústria alimentícia, farmacêutica 

e de cosméticos constituído principalmente por cânfora, α e β tujona, 1,8 cineol, β - cara-

riofileno, viridiflorol e linalol (GARCIA, 2014). Essa espécie tem crescimento e desenvol-

vimento na faixa de temperaturas entre 20 a 25 °C. Não tolera excesso de umidade, a qual 

está associada com doenças que ocasionam podridão nas raízes e hastes. Dessa forma, o 

cultivo em ambiente protegido e em substrato é mais indicado, além de proporcionar me-

lhor planejamento relacionado à produção no decorrer do ano.

O plantio pode ser feito em vasos com substrato orgânico, com volume entre 3 e 

4 dm3 por vaso, empregando mudas enraizadas produzidas em bandejas (Figura 6.12C).            

O espaçamento depende do número de cortes realizados ao longo do ano. Ao menos 20 

cm entre fileiras e 30 cm entre plantas, uma vez que em espaçamentos menores ocorre 

adensamento, prejudicando o crescimento e desenvolvimento das plantas. O plantio deve 

ser feito preferencialmente no início da primavera e o período de crescimento estende-se 

até o final do verão. No outono e inverno o crescimento é reduzido e são maiores os riscos 

de doenças radiculares devido à dificuldade de controle da umidade no substrato. Assim, 

indica-se o descarte de plantas velhas no final do verão. 

Quanto à colheita, o primeiro corte pode ser realizado a partir dos 50 dias após o 

plantio. A altura do corte é de aproximadamente 10 cm de altura do substrato, deixando 

pelo menos quatro gemas axilares, permitindo que as plantas rebrotem para uma nova 

colheita. Entretanto, no segundo corte é interessante que esse seja menos intenso, manten-

do-se algumas folhas remanescentes para aumentar a capacidade de rebrota das plantas, 

o mesmo deve ser feito em plantas mais velhas, as quais não conseguem rebrotarem se 

o corte for drástico. A produção média de massa fresca e seca de folhas de sálvia, nesse 

sistema de cultivo, é de aproximadamente 300 g planta-1 e 43 g planta-1, respectivamente. 
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O óleo essencial apresenta um rendimento de 0,85 mL planta-1. Esses resultados são refe-

rentes à aplicação da solução nutritiva abordada na Tabela 6.10. 

Quanto ao ataque de pragas a cultura da sálvia não apresenta grandes problemas. 

No entanto, deve-se se atentar para o aparecimento de pulgões e mosca branca, sendo o 

primeiro mais recorrente. Para o controle dessas pragas pode ser utilizado um extrato a 

base de alho e cebola, aplicados diretamente nas plantas com uso de um borrifador a cada 

sete dias.

Figura 6.12 – Sálvia cultivada em vasos com 3 dm3 aos 22 (A) e 31 (C) dias após o plantio 
realizado em 17/09/2016. Sálvia em floração (B).

Fonte: Pinheiro (2021).
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Tabela 6.10 – Composição da solução nutritiva para o cultivo de sálvia em ambiente             
protegido.

Concentração Iônica de Macronutrientes (mmol L-1)

NO3 H2PO4 K+ Ca2+ NH4
+ Mg2+ SO4

2-

8,0 0,7 5,0 1,5 0,7 1,2 1,2

Quantidade de Fertilizantes (mg L-1)*

KNO3 Calcinit® MgSO4
NH4H2PO4 

(MAP) Fe CE de referência Faixa de pH

505,5 324,0 308,0 80,5 1,0 1,0 - 1,5 dS m-1 5,5 – 6,5

*Quantidades sugeridas de fertilizantes. Outros fertilizantes podem ser empregados, sempre observando 
a composição iônica indicada em mmol L-1. Para produção comercial foram desconsiderados no cálculo 
dos fertilizantes os resíduos de NH4NO3 provenientes do Calcinit®. A quantidade de micronutrientes a 
ser adicionada compreende 0,1 mL da solução padrão (Capítulo 5) para cada litro de solução nutritiva. 
KNO3: nitrato de potássio; Calcinit®: nitrato de cálcio; MgSO4: sulfato de magnésio; NH4H2PO4 (MAP): 
monoamônio fosfato. CE: condutividade elétrica. Fonte: Elaborado pela autora.
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7.1. Colheita das plantas medicinais, aromáticas e condimentares

O momento ideal de colheita é variável para cada espécie, conforme sua utilização 

e de acordo com o órgão vegetal que armazena os compostos com fins terapêuticos, aro-

máticos ou condimentares. No entanto, há uma regra geral que o momento de colheita 

consiste no período de maior concentração de princípios ativos, o qual é variável confor-

me o órgão de reserva. No Quadro 7.1 está exemplificado o período de colheita conforme 

a parte vegetal utilizada.

Quadro 7.1 – Período de colheita de cada órgão vegetal. 

Órgão Vegetal Período de Colheita

Flores No início e durante a floração

Folhas, ramos e caules Antes do florescimento

Casca No início da floração

Raízes e rizomas Quando a planta completar o ciclo (dormência)

Sementes e frutos Quando maduros

Fonte: adaptado de Azevedo & Moura (2010).

O período de colheita está relacionado com a distribuição de fotoassimilados pela 
planta, que são transferidos dos órgãos fotossinteticamente ativos (fontes) para o consumo 
ou armazenamento (drenos) de outros órgãos. Os órgãos fontes são aqueles responsáveis 
pela fotossíntese, principalmente as folhas. Os órgãos drenos são aqueles consumidores, 
como caules, raízes e flores, e aqueles de estocagem como frutos, sementes, rizomas, bul-
bos e tubérculos. Isso explica a colheita de folhas, ramos e caules antes da floração, pois 
estão armazenando fotoassimilados que serão destinados para a floração e frutificação. 
Durante a fase reprodutiva, inclusive, em algumas espécies, o crescimento e desenvol-
vimento da parte vegetativa são suspensos a fim de favorecer o processo reprodutivo.                 
No caso das raízes e rizomas há o acúmulo de fotoassimilados durante todo o ciclo, pois 
ao final do ciclo ou após o período de dormência esses órgãos serão utilizados como fonte 
de nutrientes para a geração de uma nova planta. Assim, a colheita desses órgãos deve ser 
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realizada no final do ciclo, durante o período de dormência e antes do início da emissão 
de brotos.

Portanto, além do período de colheita é aconselhável conhecer as fases do desenvol-
vimento do vegetal de interesse, para a compreensão e planejamento do momento ideal da 
colheita a fim de garantir a qualidade do produto final. Além disso, deve-se evitar a colhei-
ta de plantas doentes, com órgãos deformados ou senescentes, com manchas ou avarias 
nas partes de consumo, como o ataque de pragas e doenças. Também, órgãos sujos com 
terra, arreia ou poeira, lembrando que essa situação é comum no cultivo a campo e é mi-
nimizada no cultivo em ambiente protegido. O melhor horário para a colheita é no início 
da manhã, em que há temperaturas amenas e evita-se, assim, a perda de princípios ativos 
e após secar o orvalho, para reduzir a ocorrência de fungos que levam a deterioração do 

material vegetal.

7.2. Secagem das plantas medicinais, aromáticas e condimentares

O processo de secagem tem como finalidades evitar a degradação do vegetal após 

a colheita, promover a estabilização dos princípios ativos e prolongar o tempo de armaze-

namento e consumo do vegetal. Com a remoção da água do vegetal ocorre a inibição da 

atividade enzimática e com isso há a estabilização dos princípios ativos.

Porém, antes de iniciar o processo de secagem as plantas devem ser selecionadas, 

removendo as partes indesejadas. Além disso, é indicado dividir a planta por segmentos: 

folhas, caules, raízes e flores. A mistura de espécies diferentes durante a secagem deve ser 

evitada, pois cada órgão e espécie apresenta uma temperatura adequada de secagem. A 

separação das espécies também evita interferências no aroma de cada planta. 

Há dois tipos de secagem recomendados: natural e artificial. 

7.2.1. Secagem natural

A secagem natural é uma técnica simples e comumente utilizada, principalmente 

para consumo doméstico das espécies. Ademais, garante excelente aroma e qualidade do 

material vegetal quando feita adequadamente. A desvantagem dessa técnica é o longo 
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período de tempo até a obtenção do material seco, que não convém para fins industriais e 

grandes quantidades de material vegetal.

A secagem natural deve ser realizada à sombra, em um ambiente seco e com circu-
lação de ar. O material vegetal não pode ser exposto diretamente ao sol, pois o aquecimen-
to irá promover a volatilização de alguns princípios ativos, atenuando o aroma e promo-
vendo alterações na coloração. Geralmente o material seco a pleno sol acaba escurecendo, 
apresentando tons de verde escuro com um aspecto de vegetal queimado. Para uma seca-
gem natural eficiente o material deve ser espalhado em uma fina camada ou pendurado por 
maços em um varal ou suportes de madeiras como exemplificado na Figura 7.1. 

Figura 7.1 – Secagem natural de plantas penduradas em varal. 

Fonte: Elaborado pela autora.

7.2.2. Secagem artificial

A secagem artificial é realizada por meio de estufas com circulação de ar ou por 

desidratadoras (Figura 7.2). Em comparação com a secagem natural, a artificial permite 

secar ou desidratar grande volume de material vegetal em um curto período de tempo. 
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Atualmente no mercado existem inúmeros modelos de estufas e desidratadoras e 
dessa forma não há um modelo específico direcionado às plantas medicinais, aromáticas 
e condimentares. Geralmente as desidratadoras são de tamanho menor e destinadas a pro-
dução em pequena escala. O principal fator desse processo de secagem é a temperatura 
que não deve ser superior a 35 - 40 °C, pois acima desses valores ocorre o rompimento 
das estruturas de armazenamento dos princípios ativos e, consequentemente, há a perda 
de aroma por volatilização, especialmente nas espécies que são destinadas a extração de 
óleos essenciais ou que apresentam compostos altamente voláteis. No entanto, estruturas 
como caules e raízes podem ser secas em temperaturas superiores (50 - 65 °C). O processo 
de secagem é realizado por espécie e por órgão vegetal, lembrando que raízes, rizomas e 
caules podem ser fracionados para facilitar a técnica. Dessa forma, a secagem artificial é 
um processo rápido, que evita a perda do aroma e alterações na coloração devido à remo-

ção imediata da umidade. 

Figura 7.2 – Gavetas em estrutura móvel para a secagem artificial de plantas.

Fonte: Ubessi (2021).
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7.3. Embalagem e armazenamento das plantas medicinais,                                
aromáticas e condimentares

A embalagem somente será realizada após o processo de secagem e ao atingir um 

teor de umidade de 10%, que minimiza a deterioração e proliferação de pragas no mate-

rial vegetal. Para a produção e comercialização de alguns chás e condimentos, definidos 

como especiarias pela Anvisa, há uma regulamentação que dispõe sobre matérias estra-

nhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e seus limites de tolerância 

que devem ser atendidos (ANVISA, 2014). 

A embalagem deve evitar a troca de umidade com o ambiente, sendo preferencial-

mente de vidro ou polipropileno (plástico). A vantagem da embalagem de vidro é que 

permite o reaproveitamento, o qual muitas vezes não é possível com o plástico, principal-

mente após o armazenamento de uma espécie com aroma marcante que acaba impregnan-

do a embalagem e interferindo no aroma da outra espécie que for armazenada na mesma 

embalagem. Porém, o custo com a embalagem de plástico é menor em relação ao vidro. 

De modo geral, quanto mais eficiente à capacidade de vedação da embalagem, maior o 

tempo de conservação e qualidade do material vegetal. Na embalagem também deve cons-

tar a espécie (nome comum e científico), a data de colheita, a validade, o número do lote 

e o responsável, como exemplificado na Figura 7.3. 

Figura 7.3 – Etiqueta de identificação em embalagem de plástico com camomila.

Fonte: Ubessi (2021).

Colheita, Secagem e Armazenamento das Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares



Cultivo em Substrato de Plantas Medicinais, Aromáticas e CondimentaresCultivo em Substrato de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares 74

O armazenamento é realizado geralmente em câmaras com temperatura e umidade 

controladas em local escuro, arejado e seco, sem acesso de insetos, roedores ou poeira 

(Figura 7.4). O tempo de armazenamento das plantas medicinais, aromáticas e condimen-

tares é variável conforme a espécie e pode prolongar-se por aproximadamente um ano. 

Após esse período ocorre um decréscimo na concentração de princípios ativos no material 

vegetal. Cabe destacar que alguns condimentos, como por exemplo, alho, pimentas, cane-

la, cravo-da-índia, noz moscada e louro apresentam um período maior de armazenamento 

após o processo de secagem. Outro fator importante é evitar o armazenamento próximo 

de outras espécies aromáticas, para que não haja interferências entre os diferentes aromas.

Figura 7.4 – Local de armazenamento de plantas medicinais, aromáticas e condimentares.

Fonte: Ubessi (2021).
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Os óleos essenciais são misturas complexas de substâncias químicas, podendo con-

ter de 20 a 200 compostos orgânicos, estando a grande maioria presente em concentra-

ções inferiores a 1%. São moderadamente voláteis e lipossolúveis, com um grau muito 

pequeno de solubilidade em água (TISSERAND; YOUNG 2014). Os óleos essenciais 

são produzidos pelo metabolismo secundário das plantas e comumente armazenados em 

tricomas. Apresentam aroma e coloração variável conforme a espécie, mas plantas de 

uma mesma espécie podem geram óleos essenciais com perfis distintos, chamados qui-

miotipos. A constituição do óleo essencial é expressa geneticamente, mas também sofre 

influência do ambiente e das condições de cultivo, bem como do método de extração. A 

escolha do método de extração deve levar em consideração a matéria prima, pois alguns 

métodos são específicos a uma determinada espécie ou órgão vegetal em que se encontra 

armazenado o óleo essencial. A escolha errônea de um método de extração levará a uma 

baixa produtividade e perda de componentes do óleo essencial durante o processo. Os 

seguintes métodos são utilizados para a extração de óleos essenciais: arraste de vapor, 

hidrodestilação, prensagem a frio, enfleurage, solventes e fluído supercrítico. No entanto, 

não será explanado sobre a prensagem a frio, pois esse método é específico à extração                 

de óleos essenciais cítricos e óleos vegetais provenientes de sementes oleaginosas, espé-

cies as quais não são passíveis de cultivo em ambiente protegido.

8.1. Arraste de vapor ou destilação a vapor

É o método de extração mais utilizado em pequena, média e larga escala, pois é 

adequado para várias espécies como, por exemplo, manjericão, lavanda, alecrim, sálvia e 

camomila. A principal vantagem dessa técnica é a possibilidade de extração de diversas 

espécies e distintos órgãos vegetais, além da obtenção de óleo essencial com excelente 

aroma e dentro dos padrões regulamentados pelas ISO (International Organization for 

Standardization). Sua desvantagem encontra-se na impossibilidade da extração em al-

gumas espécies florais, pois as altas temperaturas acabam degradando o material vegetal 

antes da liberação do óleo essencial, visto que a flor é um órgão vegetal mais delicado. 

Também, é inapropriado para a extração de óleos cítricos, os quais são obtidos por pren-

sagem a frio, como já mencionado no início do capítulo. 
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O método de extração por arraste de vapor é realizado colocando o material vegetal 

em contato apenas com o vapor d’água oriundo do aquecimento da água para extrair o óleo 

essencial. Esse método é dividido em três etapas, as quais são demonstradas na Figura 8.1.

Figura 8.1 – Esquema do processo de extração de óleo essencial por arraste a vapor.

Fonte: adaptado de Sereno - Cuidados Holísticos (2015).

A primeira etapa é referente à caldeira onde ocorre o aquecimento da água originan-

do o vapor que irá até a dorna, a qual compreende a segunda etapa. O sistema de caldeiras 

é empregado apenas para dornas com capacidade acima de 100 kg de material vegetal. 

O aquecimento da água em quantidades menores de material vegetal pode ser feito por 

equipamentos elétricos ou a gás. A dorna é confeccionada em aço inoxidável, composta 

por um reservatório de água sobre o qual há uma placa perfurada (fundo da dorna - Figura 

8.2B). Também faz parte da dorna um cesto móvel onde é colocado o material vegetal para 

a extração (Figura 8.2A/C). A capacidade de destilação das dornas é variável, de 2 kg até 

1000 kg de material vegetal em dornas fixas ou 2000 kg em dornas móveis. 

Óleos Essenciais e os Métodos de Extração

1ª etapa

2ª etapa 3ª etapa

Coletor

Caldeira
Óleos Essenciais

Hidrolato

Condensador



Cultivo em Substrato de Plantas Medicinais, Aromáticas e CondimentaresCultivo em Substrato de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares 78

Figura 8.2 – Dorna com capacidade de destilação de 10 kg de material vegetal. Cesto                   
móvel (A). Fundo da dorna perfurado (B). Dorna com o cesto móvel preenchido com               
lavanda (Lavandula dentata) (C).

Fonte: Ubessi (2021).

No cesto móvel ocorre a percolação do vapor de água pelo material vegetal pro-
movendo o rompimento das estruturas de armazenamento, extraindo o óleo essencial. 
Esse cesto também facilita a retirada do material após a extração. Quanto mais perfurado 
o fundo da dorna melhor é a eficiência de extração, pois permite maior entrada de vapor 
no cesto. Após passar pelo material vegetal o vapor é direcionado ao condensador, o qual 
compreende a terceira etapa de extração. No condensador há uma entrada constante de 
água a temperatura ambiente para resfriar e condensar o vapor de água que transporta o 
óleo essencial e ambos, após o condensador, são coletados concluindo o processo de ex-
tração. No coletor ocorre a separação do óleo essencial e do hidrolato, que é uma solução 
aquosa composta de um ínfimo percentual de óleo essencial e demais componentes da 
espécie que são solúveis em água. O hidrolato apresenta as mesmas propriedades terapêu-
ticas do óleo essencial com a vantagem do uso tópico, que não é recomendado aos óleos 
essenciais. O tempo de extração do óleo essencial é variável conforme a espécie e o órgão 
vegetal, normalmente em torno de duas horas, ocorrendo o pico uma hora após o início da 

ebulição da água.
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8.2. Hidrodestilação

O processo de extração por hidrodestilação é semelhante ao arraste de vapor, po-
rém o material vegetal fica submerso em água durante todo o procedimento, visto que, 
no arraste a vapor apenas o vapor de água entra em contato com o material vegetal. As 
vantagens desse método consistem no baixo custo, fácil instalação e manuseio. Porém, é 
usado apenas em escala laboratorial e doméstica devido ao baixo rendimento resultante da 
pequena capacidade de extração. Também promove um aroma mais atenuado em compa-
ração ao arraste de vapor, pois alguns componentes do óleo essencial acabam se solubili-
zando na água durante a extração. A hidrodestilação é realizada em um aparelho chamado 
Clevenger acoplado a um balão volumétrico e um condensador na parte superior, como 

demonstrado na Figura 8.3. 

Figura 8.3 – Extração de óleo essencial por hidrodestilação em Clevenger. 

Fonte: Elaborado pela autora.
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O aquecimento da água onde está imerso o material vegetal é feito por meio de 

manta aquecedora, até que ocorra a evaporação da água. O vapor de água carrega consigo 

o óleo essencial extraído até o condensador. Igualmente como ocorre no arraste de vapor, 

o condensador apresenta circulação constante de água à temperatura ambiente para pro-

mover a condensação do vapor com o óleo essencial. Por diferença de densidade, o óleo 

essencial fica sobre a água, onde é acumulado até o término da extração. Posteriormente, 

a água é retirada e o óleo essencial coletado. O tempo de extração é variável conforme a 

espécie vegetal, visto que esse método pode ser empregado para inúmeras espécies como 

camomila, hortelã pimenta, sálvia, citronela, tomilho, entre outras.

8.3. Enfleurage, enfloração ou florage

É um dos métodos de extração mais antigo desenvolvido pelos egípcios e aper-

feiçoado ao longo dos séculos por outras civilizações, como os franceses. Consiste na 

extração de óleo essencial de matérias primas delicadas como as flores, pois devido à 

sensibilidade ao calor há a degradação das pétalas antes da liberação do óleo essencial. 

Não é um método comumente utilizado nos dias atuais devido ao baixo rendimento, alto 

custo e longo período para a obtenção do óleo essencial. Em contrapartida, apresenta um 

óleo essencial de excelente qualidade e aroma marcante, muito similar ao vegetal. Além 

disso, os óleos essenciais extraídos por esse método apresentam elevado valor agregado. 

No Brasil, o Grupo Boticário utiliza dessa técnica para a obtenção do óleo essencial das 

pétalas de lírio Stargazer, usado para a composição de produtos da linha Lily.

No método de enfleurage as pétalas florais são colocadas em um recipiente de vidro 

que apresenta uma placa com gordura vegetal (Figura 8.4), a qual absorve o óleo essencial 

liberado pelas flores. As pétalas não são colocadas em contato direto com a camada de 

gordura, geralmente esta é aplicada na tampa que recobre os recipientes de vidro. As pé-

talas florais são substituídas por flores novas em um curto período de tempo (um ou dois 

dias) e o processo é repetido inúmeras vezes até a gordura saturar, ficando com um aspecto 

de pomada. Após essa etapa, a gordura é lavada com álcool e posteriormente destilada 

para a evaporação do álcool e obtenção do óleo essencial.
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Figura 8.4 – Processo de enfleurage com flores de lírio.

Fonte: Elaborado pela autora.

8.4. Extração por Solventes

É um método destinado a extração de óleos essenciais de matérias primas delicadas, 
como as flores, por meio do uso de solventes orgânicos (hexano, benzeno, acetona, eta-
nol). Esse processo não degrada o material vegetal, porém é altamente agressivo durante 
a extração, pois remove vários compostos além do óleo essencial, como ceras, gorduras, 
pigmentos e demais componentes solúveis em solvente. Também, é um procedimento que 
pode contaminar o óleo essencial com resquícios dos solventes utilizados. Dessa forma, o 
solvente residual pode promover alterações químicas na composição do óleo e resultar em 
efeitos tóxicos durante o uso. Além das desvantagens citadas, também é uma técnica de 
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alto custo devido aos processos de purificação e remoção dos solventes da amostra extraí-
da. Em virtude das razões supracitadas esse método é inaplicável atualmente, até mesmo 
por uma questão de segurança e garantia da qualidade medicinal dos óleos essenciais. 

A extração por solventes é realizada por meio do extrator de Soxhlet, o qual é com-
posto por uma fonte de aquecimento, balão volumétrico, dedal e um condensador (Figura 
8.5). O solvente é aquecido por uma manta de aquecimento, evapora e condensa, preen-
chendo o dedal. O dedal é um compartimento localizado no centro do extrator de Soxhlet, 
onde é depositado o material vegetal e também assegura que não ocorra o carregamento 
de partículas sólidas para o balão volumétrico durante a passagem do solvente. Quando 
o espaço central estiver praticamente preenchido de solvente, este é esvaziado por um si-
fão e o solvente retorna ao balão volumétrico, levando consigo o óleo essencial e demais 
compostos extraídos do vegetal. Esse processo é repetido inúmeras vezes até completar o 

tempo total de extração (Figura 8.5).

Figura 8.5 – Extrator Soxhlet para a extração de óleos essenciais por solventes.

Fonte: Elaborado pela autora.
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O primeiro produto obtido na extração é chamado de concreto, pois é uma mistura 

pastosa a qual contém solvente, óleo essencial, ceras, pigmentos, gorduras e vários outros 

compostos que foram extraídos do vegetal. Dessa forma, essa mistura é submetida nova-

mente a outro solvente, geralmente etanol, para eliminar os compostos indesejáveis e para 

promover a evaporação do solvente, obtendo o absoluto, que é uma substância purificada 

de consistência líquida, constituída majoritariamente por óleo essencial (Figura 8.6). 

Figura 8.6 – Esquema da extração de óleos essenciais por solventes.

Fonte: Elaborado pela autora.
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8.5. Fluído Supercrítico

O método de extração por fluído supercrítico teve início ao final dos anos 70, na 

Alemanha, e usa gases como solvente. É considerado um processo rápido, não inflamável, 

atóxico e sem residuais poluentes. Isso é devido ao uso de solventes não tóxicos como o 

gás carbônico (CO2), além da obtenção de um óleo essencial de excelente qualidade e com 

a preservação das propriedades naturais do material vegetal, principalmente do aroma 

extremamente similar ao vegetal. Quando o gás está em uma condição de pressão e tem-

peratura superior aos valores críticos, afirma-se que o gás está em seu estado supercrítico, 

o que justifica a nomenclatura dessa técnica. Esse estado é intermediário entre líquido e 

gasoso e é o momento no qual o gás age como solvente extraindo o óleo essencial.

O material vegetal é colocado dentro de um cilindro perfurado que permite a perco-

lação do gás ao longo do vegetal extraindo o óleo essencial. O gás geralmente utilizado é o 

CO2, manipulado a uma determinada pressão e temperatura para que o mesmo encontre-se 

no estado intermediário entre líquido e gasoso. Após passar pelo material vegetal o gás é 

destinado a outro compartimento em que há a redução da pressão para a precipitação do 

óleo essencial e o retorno do gás ao estado gasoso. O gás regressa novamente ao sistema, 

iniciando um novo ciclo de extração e o óleo essencial é coletado. O fluxo de extração é 

apresentado na Figura 8.7. É um dos métodos mais modernos e eficientes de extração, pois 

promove baixa agressividade ao material vegetal, extraindo unicamente o óleo essencial, 

sem aquecimento ou reações de hidrólise, quesitos que acabam alterando alguns compo-

nentes no óleo essencial. Porém, é um sistema complexo e com alto custo de implantação.
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Figura 8.7 – Fluxograma de extração supercrítica.

Fonte: Elaborado pela autora.

8.6. Armazenamento dos óleos essenciais

Após a extração, os óleos essenciais devem ser bem armazenados a fim de evitar a 
volatilização, oxidação e degradação das características originais do produto. Recomen-
da-se o armazenamento em frasco de vidro âmbar, que reduz a ação da radiação lumi-
nosa sobre o óleo essencial, completamente preenchido e hermeticamente fechado. As 
embalagens devem ser armazenadas e preferencialmente refrigeradas, pois isso prolonga 
o período de armazenamento e a vida útil do óleo essencial, bem como suas propriedades 
químicas, físicas e medicinais. O vidro é uma embalagem que não interage com o óleo 
essencial, ou seja, não se deteriora e não contamina o óleo. Porém, não é o que ocorre 
com as embalagens plásticas, as quais podem contaminar o óleo essencial e alterar suas 
propriedades químicas, medicinais e aromáticas. Além disso, o vidro possibilita fácil es-
terilização e a reutilização das embalagens. Em contrapartida, o vidro é frágil podendo 
vir a quebrar durante o manuseio ou transporte. Uma alternativa a isso é a utilização de 
recipientes de alumínio que apresentam as mesmas vantagens da embalagem de vidro e 
não são vulneráveis a quebra. 
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