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teve por objetivo comemorar 
os trinta anos de agrônomo 
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plantas medicinais.
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Prefácio

No momento que surge um grande interesse pelo cultivo das 
plantas medicinais, elaboro este livro que servirá de fonte de consulta 
para os interessados no assunto. Sei que deixei de fora outras plantas 
medicinais famosas. Quero ressaltar que meu trabalho não foi só de 
pesquisa na literatura. Passei para o livro as informações de conversas 
informais com outros agrônomos, que cultivam plantas medicinais 
em minha região, e principalmente a minha experiência no cultivo 
das plantas medicinais, daí a não inclusão de plantas medicinais que 
não cultivo. A coerência sempre foi uma das minhas características 
de vida, portanto, passei-a para meus trabalhos. Desculpe-me se 
alguma planta medicinal que você gostaria de ter conhecimento 
não está incluída neste livro, mas aqui estão muitas outras plantas 
medicinais, e acredito que muitas destas serão do seu interesse.

Escolhi o nome popular adotado em minha região para as plantas 
medicinais do livro, mas o nome científi co servirá para uma identifi -
cação precisa de qualquer uma delas, pois é universal.

Este livro representa a materialização do sonho de repassar estas 
informações para todas as pessoas dedicadas ao cultivo das plantas 
medicinais.

O autor
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Introdução

A elaboração deste livro teve como objetivo orientar um bom 
cultivo das plantas medicinais a todas as pessoas interessadas em 
cultivá-las, especialmente em pequenas e grandes hortas medicinais, 
farmácias vivas e até mesmo nos quintais e sítios, pois as informações 
sobre algumas técnicas agronômicas nele contidas poderão ser de 
grande ajuda.

As plantas medicinais estão dispostas no livro em ordem alfabética. 
Para facilitar a compreensão, cada planta medicinal explora os seguin-
tes temas: aspectos botânicos; aspectos agronômicos; exigências de 
cultivos e métodos de produção de muda. Nos aspectos botânicos 
são vistos: nome científi co; família; sinonímias; origem e descrição 
da planta medicinal. Nos aspectos agronômicos são abordados: ciclo 
da planta; época de plantio; forma de plantio; adubação da planta; 
escolha da muda; espaçamento; tratos culturais; pragas e doenças 
e informações sobre a colheita. As exigências de cultivo abordam: 
clima; solo; luz e irrigação. No método de produção de mudas é expli-
cado detalhadamente como produzir as mudas. O livro encerra-se 
com um anexo rico de informações e a bibliografi a consultada.

Como há carência de informações agronômicas sobre plantas 
medicinais, este livro poderá ser uma referência de orientação, pois 
nele está um pouco da experiência do autor no cultivo das plantas 
medicinais.
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Plantas Medicinais: do plantio à colheita 

.   ASPECTOS BOTÂNICOS DA AÇAFROA

. .  Nome científi co:
Curcuma longa L.

. .  Família:
Zingiberaceae

. .  Sinonímias científi cas:
Amomum curcuma Jacq.
Curcuma domestica Valeton
Curcuma sichuanensis X.X. Chen
Stissera curcuma Raeusch

. .  Sinonímias populares:
Cúrcuma, açafrão, açafrão-da -índia, gengibre -amarelo, açafrão-da-
-terra, açafrão -cúrcuma, açafroeira, batata -amarela, gengibre-
-dourado, mangarataia, cúrcuma, açafroeira-da -índia, falso -açafrão.

. .  Origem:
Planta originária da Ásia.

. .  Descrição da planta:
A açafroa é uma planta herbácea e rizomatosa, e o rizoma principal 
é piriforme, arredondado ou ovoide e carnudo, com ramifi cações 
laterais compridas e mais fi nas e menos carnudas que o rizoma 
principal. Externamente, os rizomas frescos apresentam uma colo-
ração acinzentada e, quando cortados, mostram uma superfície de 
cor alaranjada. O rizoma da açafroa possui cheiro forte, aromático 
e sabor picante.
As folhas são invaginantes, oblongolanceoladas, longamente pecio-
ladas e reunidas na base, e as folhas saem dos rizomas.
As fl ores são pequenas e de cor amarela, semelhantes a uma espiga, 
localizadas na ponta de uma haste longa.
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AÇAFROA

.     ASPECTOS AGRONÔMICOS DA AÇAFROA

. .  Ciclo da planta:
A açafroa é uma planta anual.

. .  Época de plantio:
Em nossas condições, dispondo de água, pode ser plantada durante 
o ano inteiro.

. .  Forma de plantio:
A açafroa é cultivada em canteiro previamente preparado.

. .  Como construir os canteiros:
Veja estas informações no anexo.

. .  Adubação dos canteiros:
Distribuir de maneira uniforme  litros de esterco de gado ou  
litros de composto por metro quadrado. Fazer também uma adu-
bação na cova no momento do plantio da muda, usando meio litro 
de húmus de minhoca ou um litro e meio de esterco de gado, ou 
ainda três litros de composto. Deve-se fazer adubação de cobertura 
mensalmente, utilizando a mesma quantidade do plantio.

. .  Escolha das mudas para o plantio em canteiros:
As mudas devem ser vigorosas, bem formadas e sadias, devendo ter 
uma boa procedência para a implantação e para serem produzidas 
no próprio local posteriormente. Veja como produzir as mudas da 
açafroa no método de produção de mudas.

. .  Espaçamento nos canteiros:
Recomenda-se adotar o espaçamento de cm entre plantas e cm 
entre fi leiras.
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Plantas Medicinais: do plantio à colheita 

. .  Quantidade de mudas por metro quadrado em canteiros:
Haverá a necessidade de  mudas por metro quadrado, adotando 
o espaçamento indicado.

. .  Como fazer o plantio das mudas em canteiros:
Realizar o plantio das mudas de acordo com as informações no anexo.

. .  Principais tratos culturais:
Os tratos culturais são basicamente a irrigação nas primeiras horas 
da manhã, suspendendo-a em dias chuvosos; a retirada manual das 
ervas daninhas; a manutenção de um controle sistemático sobre a 
tiririca, caso ocorra; e uma leve cobertura morta e rotação de cultura.

. .  Pragas e doenças que podem afetar a açafroa:
A açafroa é praticamente imune a pragas e doenças.

. .  Colheita:

. . .  Parte colhida:
O que se colhe da açafroa para fi ns medicinais são os rizomas.

. . .  Época de colheita:
A colheita pode ser feita em qualquer época do ano.

. . .  Início da colheita:
Quando a parte aérea começar a amarelar e secar – isto acontece 
após a fl oração – neste momento os rizomas apresentam pigmentos 
amarelo intenso. Este período é de aproximadamente  dias após 
o plantio da muda.

. . .  Forma de colheita:
A colheita é feita com a retirada manual dos rizomas do canteiro com 
o auxílio de um instrumento apropriado. A retirada deve ser feita 
com muito cuidado para não danifi car os rizomas. Após os rizomas 
serem desenterrados, são lavados em água corrente.
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AÇAFROA

. . .  Horário da colheita:
Colher na parte da manhã, assim que o sol nascer.

. . .  Informações complementares sobre a colheita:
A açafroa é uma planta de colheita única.

.     EXIGÊNCIAS DE CULTIVO DA AÇAFROA

. .  Clima:
A açafroa é uma planta de clima tropical.

. .  Solo:
O solo deve ser leve, solto, rico em matéria orgânica e, consequente-
mente, com boa atividade biológica para produzir açafroas sadias e 
com metabolismo equilibrado. O solo também deve ser bem drenado.

. .  Luz:
A açafroa pode receber sol o dia todo, pois é uma planta de luz plena.

. .  Irrigação:
Recomenda-se irrigar diariamente.

.     MÉTODO DE PRODUÇÃO DA MUDA DE AÇAFROA

. .  Propagação:
A propagação da açafroa é feita por divisão de rizomas.

. .  Como produzir as mudas da açafroa:
No preparo das mudas, devem ser utilizados sacos de polietileno 
com as dimensões aproximadas de cm x cm, preenchidos com 
mistura geralmente composta de  partes de barro,  partes de areia 
e  parte de esterco.

. .  Procedimentos:

.  Escolher planta que tenha completado o seu ciclo;
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Plantas Medicinais: do plantio à colheita 

.  Arrancar a planta-mãe, preservando ao máximo os rizomas, sem 
danifi cá-los;

.  Podar a parte aérea;

.  Lavar os rizomas agrupados abaixo do colo da açafroa;

.  Separar os rizomas agrupados para transformá-los em rizomas-
-sementes;

.  Plantar estes rizomas -sementes em um canteiro -sementeira para 
que estes brotem;

.  Replantar os rizomas -sementes brotados em saco plástico 
previamente preparado;

.  Manter a muda na sombra, regando-a frequentemente;

.  Quando a muda estiver bem desenvolvida, levá-la para o canteiro.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA O CULTIVO DA AÇAFROA 
EM ESCALA COMERCIAL
O plantio da açafroa em escala comercial é feito em sulcos de cm 
de profundidade e os rizomas precisam ser cobertos com cm 
de terra. Seu início deve ser na estação chuvosa. Recomenda-se 
adotar o espaçamento de cm entre plantas e cm entre fi leiras 
e são necessários  a kg/ha de rizoma semente. Os tratos 
culturais são basicamente as capinas. A colheita é feita de oito a dez 
meses depois do plantio, quando a parte aérea começar a amarelar 
e secar. O solo é revolvido para expor os rizomas, que são colhidos 
manualmente. O material colhido deve ser lavado, e deixado para 
secar ao sol. Sua produtividade é em torno de  a t/ha.
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O sucesso no cultivo das 
plantas medicinais está em 

iniciar os tratos culturais logo 
após os dias que se sucederem 

ao plantio e acompanhar 
o desenvolvimento da 

planta cultivada.
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