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sse livreto é o resultado do trabalho dos 52 jovens do Projeto
Niterói Jovem Eco Social do Morro do Estado e Morro do Arroz,
que trilharam uma caminhada de transformação e ressignificação
do espaço dos fundos do Posto de Saúde do território. Foram
realizadas diversas atividades de campo de cultivo de mudas e
sementes em caixotes, construção de um viveiro de bambu,
abertura e cuidado de canteiros de plantio, espiral de ervas e uma
estufa.  

E

O objetivo deste material é aproximar e disponibilizar para
consulta de todos os moradores do Morro do Estado + Arroz um
manual com informações referentes as plantas cultivadas pelos
jovens do Eco Social no território. Foram cultivadas plantas
medicinais, temperos, PANCs – Plantas Alimentícias Não
Convencionais e mais um bocado de coisa. Para que toda a
comunidade faça uso dos espaços produtivos com interação,
cooperação. Mas como toda horta, essa também precisa de
alguns cuidados. 

Mas... para colher,

precisamos cuidar!



Nome popular: Açafrão da terra, Curcuma
Nome científico: Curcuma longa
Propriedade fitoterápica: Ação anti-
inflamatória. Tratamento de artrite,
diminuindo a dor e o enrijecimento. Redução
de colesterol, diminuindo riscos de ataques
cardíacos
Forma de uso: Tempero culinário

Nome popular: Alecrim
Nome científico: Rosmarinus officinalis
Propriedade fitoterápica: Ação abortiva e
ativadora da menstruação. Estimulante
cardíaco e ativador cardíaco. Reduz gases
intestinais e ajuda na digestão
Forma de uso: Tempero culinário, chá, óleo
essencial e cosmetologia natural

Nome popular: Babosa, Aloe Vera, Erva-
Babosa
Nome científico: Aloe vera
Propriedade fitoterápica: Ação anestésica,
anti-inflamatória, antitérmica, cicatrizante.
Hidratante capilar e corporal
Forma de uso: Diversos usos da baba ("gel")
presente nas folhas 

Nome popular: Abre-Caminho, Quebra-Tudo,
Vence-Tudo
Nome científico: Justicia Gendarussa
Propriedade fitoterápica: Ação anti-
inflamatória. Tratamento e alívio de febre, tosse,
dores de cabeça, alergias e problemas
menstruais
Forma de uso: Proteção de ambiente, banhos
de ervas, benzimento e bate-folha

Nome popular: Alfazema, Lavanda, Nardo,
Espicanardo
Nome científico: Salvia rosmarinus
Propriedade fitoterápica: Tratamento de
dores de cabeça, enxaqueca, gota, flatulência,
náuseas, pressão alta, congestão linfática,
problemas digestivos e menstruais, tosse,
problemas respiratórios, depressão, dores
reumáticas e problemas circulatórios
Forma de uso: Tempero culinário, chá e óleo
essencial
Nome popular: Arruda, Arruda-dos-Jardins,
Arruda-Fedorenta, Ruta e Ruta-de-Cheiro-Forte
Nome científico: Ruta graveolens
Propriedade fitoterápica: Ação cicatrizante,
vermífuga e analgésica. Alivia dores menstruais.
Auxilia no tratamento de varizes, nas
infestações de piolho e pulga
Forma de uso: Tempero culinário, chá

Nome popular: Assa-Peixe
Nome científico: Vermonia polysphaera
Propriedade fitoterápica: Ação diurética,
balsâmicos, anti-inflamatória, anti reumáticos.
Tratamento de gripe, bronquite, pneumonia e
tosse e acnes e aczema. Auxilia no tratamento
e alívio de dores, contusões e lesões no corpo
Forma de uso: Culinária (folhas)
Nome popular: Artemísia-Verdadeira, Absinto,
Losna
Nome científico: Artemisia vulgaris L.
Propriedade fitoterápica: Ação inseticida e
antifúngica. Tratamento anemia, asma, cólica,
coreia, diarreia, enterite, epilepsia, nevralgia,
icterícia, lombriga, dispepsia, reumatismo,
tônico para menstruação escassa ou irregular
Forma de uso: Tempero culinário, chá

Nome popular: Batata-doce, Batata-da-Terra
Nome científico: Ipomoea batatas
Propriedade fitoterápica: Ação anti-
inflamatória. Ajuda no controle da diabetes,
recuperação e crescimento dos músculos.
Previne o envelhecimento precoce. Reduz o
colesterol ruim (LDL)
Forma de uso: Tubérculo de uso culinário
Nome popular: Beldroega, Beldroega-de-
Porco, Beldroega-Pequena
Nome científico: Portulaca oleracea
Propriedade fitoterápica: Ação anti-
inflamatória, cicatrizante e diurética.
Relaxamento muscular. Tratamento de
doenças do fígado e rins
Forma de uso: Culinário, chá, talos e folhas
trituradas em feridas
Nome popular: Beldroegão, Beldroega-
Grande, Maria-Gorda, Major-Gomes
Nome científico: Talinum paniculatum
Propriedade fitoterápica: Ação anti-
inflamatória, antioxidante e diurética. Ajuda na
cicatrização de feridas. Previne contra doenças
cardiovasculares. Reduz pressão arterial
Forma de uso: Chá, culinário (folhas e
sementes)

Nome popular: Berinjela, berenges,
macumba, tongu
Nome científico: Solanum melongena L.
Propriedade fitoterápica: Ação anti-
inflamatória da pele, diurética e laxante.
Tratamento de queimaduras, abscesso, herpes
e furúnculos. Ajuda na diminuição do
colesterol e combater gota
Forma de uso: Culinário, sumo do fruto

Nome popular: Boldinho, Boldo-Chinês,
Boldo-Miúdo
Nome científico: Plectranthus ornatus Cood.
Propriedade fitoterápica: Ação digestiva,
anti-inflamatória, antioxidante, diurética e
hepática
Forma de uso: Chá

Atenção! O uso das plantas deve ser feito com
cuidado e seguindo as recomendações de uso

de cada espécie.

A-B



Nome popular: Cavalinha
Nome científico: Equisetum arvense L.
Propriedade fitoterápica: Ação diurética e
anti-hemorrágica interna e externa.
Tratamento de doenças da próstata, bexiga,
rins e baço. Combate resfriado e doenças
pulmonares, e osteoporose
Forma de uso: Chá

Nome popular: Clitoria, Cunhã, Feijão-
Borboleta, Ervilha-Borboleta, Ismênia
Nome científico: Clitoria ternatea L.
Propriedade fitoterápica: Ação purgativa,
catártica, diurética, laxante, refrigerante, anti-
helmíntica e tônica. Usada para aumento de
apetite
Forma de uso: Compressas (flores), uso
medicinal (raiz, semente e casca)

Nome popular: Cânfora, Canforeiro,
Alcanforeira, Rabugem-de-Cachorro,
Alcanforero
Nome científico: Cinnamomum camphora (L.)
J. Presl
Propriedade fitoterápica: Ação antisséptica,
estimulante, parasiticida, antineurálgica,
revulsiva, anestésico local, anti-térmica, anti-
diarréica, anti-helmíntica. Moderadora das
secreções sudorais e láctea 
Forma de uso: Chá
Nome popular: Capim-Limão, Capim-Santo,
Erva-Cidreira
Nome científico: Cymbopogon citratus (DC.)
Stapf.
Propriedade fitoterápica: Ação
antibacteriana, antimicrobiana, aromática,
estimulante, relaxante e calmante. Alivia dores
musculares. Reduz febre intermitente
Forma de uso: Chá, óleo essenciais

Nome popular: Capuchinha, Flor-de-Sangue,
Nastúrcio e Alcaparra-Selvagem
Nome científico: Tropaeolum majus L. 
 Propriedade fitoterápica: Ação antibiótica,
anti-inflamatória,  anti-micótica. Tratamento de
infecções do sistema genito-urinário e do
sistema respiratório
Forma de uso: Culinário (folha e flor)

Nome popular: Carqueja, Três-Espigas
Nome científico: Baccharis trimera
Propriedade fitoterápica: Ação diurética,
tônica e febrifuga. Tratamento de diabete e
fígado. Auxilia no emagrecimento
Forma de uso: Chá, tintura e extrato fluido

Nome popular: Cebolinha
Nome científico: Allium schoenoprasum
Propriedade fitoterápica: Ação antiviral.
Ajuda na recuperação de resfriados comuns,
dores de cabeça e feridas. Auxilia na
diminuição de níveis de pressão arterial e
colesterol alto. Previne artrite
Forma de uso: Tempero culinário

Nome popular: Camomila-branca
Nome científico: Matricaria chamomilla L.
Propriedade fitoterápica: Ação anti-
inflamatória, antiespasmódica, analgésica,
antisséptica, antimicrobiana, anti-helmíntica,
cicatrizante, antipirética, antiflogística
Forma de uso: Chá

Nome popular: Coentro
Nome científico: Coriandrum sativum L.
Propriedade fitoterápica: Ação analgésica ,
antiespasmódicas, antiflatulenta, fungicida e
bacteriano. Tratamento de problemas
estomacais, mau hálito e insuficiência
pancreática
Forma de uso: Tempero culinário, chá, extrato
fluido e óleo essencial
Nome popular: Coentro-Silvestre, Coentro-do-
Mato
Nome científico: Eryngium foetidum L.
Propriedade fitoterápica: Ação afrodisíaca,
anti-séptica, antidiarreica, repelente e
antigripal. Ajuda na limpeza de feridas e
machucados. Alivia vômitos. Auxilia no controle
da diabetes e para a retenção de líquidos
Forma de uso: Culinário, tempero culinário
Nome popular: Confrei, Consolda, Erva-de-
Cardeal, Orelha-de-Asno
Nome científico: Symphytum officinale L.
Propriedade fitoterápica: Ação adstringente,
anti-inflamatório, cicatrizante, emoliente,
expectorante, hemostático, refrigerante,
sedativo
Forma de uso: Chá

B-C-D
Nome popular: Boldo, Boldo-Brasileiro, Falso-
Boldo, Tapete-de-Oxalá
Nome científico: Plecthantus barbathus
Andrew
Propriedade fitoterápica: Tratamento de
dores de cabeça e mal-estar, problemas
estomacais e digestivos e após ingestão de
bebidas alcoólicas. Usado para hipotensão
arterial
Forma de uso: Chá

Utilize as plantas medicinais com cautela. Cada uma
tem uma dosagem indicada que varia de acordo com

a enfermidade e pessoa que irá tomar.

Nome popular: Citronela
Nome científico: 
Propriedade fitoterápica: 
Forma de uso: 



Nome popular: Gengibre, Mangarataia
Nome científico: Zingiber officinale Roscoe
Propriedade fitoterápica: Ação anti-
inflamatória, antioxidante, digestiva. Auxilia na
perda de peso. Combate náuseas, enjoos,
cólicas  e gases  intestinais. Previne resfriados e
gripes
Forma de uso: Culinário (raiz), chá (raiz), óleo
essencial
Nome popular: Gerânio, Jardineira
Nome científico: Geranium maculatum L.
Propriedade fitoterápica: Ação adstringente,
antidepressivo, anti-inflamatório (boca e
garganta) bactericida, diurético, antisséptica,
cicatrizante e repelente. Tratamento de úlcera
Forma de uso: Banho de assento, chá, tintura,
ornamental, xarope

Nome popular: Flor-do-Guarujá, Chanana
Nome científico: Turnera subulata
Propriedade fitoterápica: Ação afrodisíaco,
expectorante e antibiótico
Forma de uso: Culinário (flor), ornamental

Nome popular: Funcho, Erva-Doce-Falsa
Nome científico: Foeniculum vulgare Mill.
Propriedade fitoterápica: Ação aromática,
estimulante e expectorante. Ajuda em dores
musculares e reumáticas. Auxilia no
funcionamento intestinal
Forma de uso: Chá, óleo essencial, xarope Nome popular: Guaco, Guaco-Liso, Guaco-de-

Cheiro
Nome científico: Mikania glomerata Spreng
Propriedade fitoterápica: Auxilia no
tratamento de resfriado, bronquites, tosses e
rouquidão. Calmante. Tratamento de
reumatismo e nevralgia
Forma de uso: Chá, tintura, extrato fluido,
vinho, xarope
Nome popular: Hortelã, Hortelã-de-Folha-
Miúda
Nome científico: Mentha piperita L.
Propriedade fitoterápica: Ação analgésica,
antisséptica, calmante, estimulante e tônica.
Combate náuseas, cólicas, diarréias, resfriados,
dores de cabeça, musculares, de garganta e
dentes
Forma de uso: Chá, extrato (folha), óleo, suco
Nome popular: Hortelã-Pimenta
Nome científico: Mentha x piperita L.
Propriedade fitoterápica: Ação analgésica,
antisséptica, calmante, estimulante e tônica.
Combate náuseas, cólicas, diarréias, resfriados,
dores de cabeça, musculares, de garganta e
dentes
Forma de uso: Chá, extrato (folha), óleo, suco

Nome popular: Girassol
Nome científico: Helianthus annuus L.
Propriedade fitoterápica: Ação antiasmática,
antigripal, expectorante, diurético, cicatrizante e
repelente. Combate a febre da malária e
inflamação da pleura
Forma de uso: Culinário (óleo), pó, óleo
essencial, ornamental

E-F-G-H
Nome popular: Erva-de-Jabuti, Alfavaca-de-
Cobra
Nome científico: Piperomia pellucida (L.) Kunth
Propriedade fitoterápica: Ação
antimicrobiano, anti-hipertensivo, anti-
inflamatório e diurética
Forma de uso: Chá (toda a planta)



Nome popular: Limão-galego
Nome científico: Citrus x limonia
Propriedade fitoterápica: Ajuda a melhorar a
má digestão, imunidade e sintomas de doenças
respiratórias. Previne derrame e doenças
cardiovasculares
Forma de uso: Chá (casca), suco (polpa)

Nome popular: Ixoria, Ixoria
Vermelha
Nome científico: Ixora
coccinea
Propriedade fitoterápica:
Ação cicatrizante. Combate
contusão, dores de garganta,
eczemas, furúnculos. Auxilia
o tratamento de hipertensão,
amenorreia e menstruação
irregular
Forma de uso: Chá (raiz),
natural (folha)
Nome popular: Jiló
Nome científico: Salanum
gilo Raddi
Propriedade fitoterápica: 

Nome popular: Lantana, Camará, Cambará
Nome científico: Lantana camara
Propriedade fitoterápica: Ação anti-
hemorrágico, anticonvulsivo, antirreumático,
antitérmico, diurético, expectorante.
Forma de uso: Infusão (flores, folhas, raiz e
selva

Nome popular: Lavanda
Nome científico: Lavandula angustifolia
Propriedade fitoterápica: Ajuda com
ansiedade, cansaço, estresse, insônia,
irritabilidade e tensão. Estimulante hepático e
biliar. Tratamento de depressão, dor de
cabeça. 
Forma de uso: Chá, óleo essencial

Propriedade fitoterápica: Ação
cicatrizante. Tratamento de aftas,
bronquite, catarro, dor de garganta,
faringite, gastrite, infecções, irritação dos
olhos, mau hálito, prisão de ventre, tosse,
úlcera 
Forma de uso: Chá, óleo essencial,
macerado

Nome popular: Mamão, Mamão Papaya
Nome científico: Carica papaya
Propriedade fitoterápica: Ajuda na
atividade intestinal, digestão, perda de
peso e saúde da visão. Ajuda o
funcionamento do sistema nervoso
Evita o envelhecimento prematuro
Forma de uso: Culinário, suco, vitamina

Nome popular: Manjericão, Manjericão-
Folha-Larga, Basilicão
Nome científico: Ocimum basilicum L.
Propriedade fitoterápica: Ajuda na melhoria
da respiração, má circulação e palpitação 
Forma de uso: Tempero culinário

Nome popular: Manjerona, Manjerona-
Inglesa
Nome científico: Origanum manjorana
Propriedade fitoterápica: Ajuda no
funcionamento intestinal, má digestão, 
 eliminação de gases, diminuir sintomas de
estresse e ansiedade. Tratamento de úlcera
gástrica, doenças infecciosas. Promover saúde
do sistema nervoso
Forma de uso: Chá, infusão, pomadas, óleo

I-J-K-L-L-M
Nome popular: Insulina Vegetal, Cipó-Pucá,
Uva-Brava
Nome científico: Cissus sicyoides
Propriedade fitoterápica: Ação
hipoglicemiantes, antimicrobiana e
antioxidante. Tratamento de reumatismo,
abscessos, inflamação muscular e pressão
baixa. Auxilia o tratamento de diabetes (não
insulino-dependentes)
Forma de uso: Chá, extrato alcoólico ou
aquoso (folhas)

Auxilia no tratamento de 
úlcera do estômago, prisão de ventre e má
digestão. 
Forma de uso: Culinário, maceração no álcool
ou cachaça

Atenção: Planta tóxica, pode levar a morte. Só
deve ser usada sob prescrição médica

Nome popular: Malva-de-Cheiro, Malva-
Silvestre
Nome científico: Malva parviflora

Nome popular: Manjericão folha pequena
Nome científico: Ocimum basilicum var.
minimum
Propriedade fitoterápica: Ajuda na melhoria
da respiração, má circulação e palpitação 
Forma de uso: Tempero culinário

Nome popular: Macelinha, Macela, Alecrim-
de-Parede
Nome científico: Achyrocline satureioides
Propriedade fitoterápica: Ação
adstringente, antialérgica, antiespasmódica,
anti-inflamatória, anti-séptica, antiviral,
calmante, digestiva, expectorante, relaxante,
tônica
Forma de uso: Chá (flor)



Nome popular: Onze-horas
Nome científico: Portulaca grandiflora
Propriedade fitoterápica:  Tratamento de
queimaduras, inflamações, acne e picadas de
insetos. Usado contra queda de cabelo
Forma de uso: Culinário, chá

Nome popular: Maria-Preta, Erva Moura,
Pimenta-de-Galinha
Nome científico: Salanum americanum
Propriedade fitoterápica: Ação cicatrizante,
vermífuga. Combate o inchaço e retenção de
líquidos. Ajuda no tratamento de artrite, cólicas,
contusões, espasmos, dores musculares,
articulações e coluna, nervosismo, psoríase,
reumatismo, úlcera
Forma de uso: Chá, culinário, emplasto
Nome popular: Menta
Nome científico: Mentha cf. spicata L.
Propriedade fitoterápica: Ação vaso-
constritoras, antialérgica, antiespasmótica, anti-
inflamatória, analgésica, antioxidante,
bactericida, bio-pesticida, calmantes, fungicida,
Tratamento de distúrbios digestivos e
hepáticos, dores de cabeça, febres, problema
buco-faríngeos, resfriado, sinusite 
Forma de uso: Culinário, óleo essencial,
cosmetologia natural
Nome popular: Mertiolate Vegetal, Flor-de-
Coral, Coral, Coral-de-Jardim, Flor-de-Sangue,
Mercúrio
Nome científico: Jatropha multifida L.
Propriedade fitoterápica: Ajuda no
tratamento de cólica, disenteria, edema, feridas
infectadas, infecção cutânea, indigestão,
orquite, sarna, úlcera
Forma de uso: Macerado (folha)
Nome popular: Mirra
Nome científico: Commiphora murrha (Nees)
Engl.
Propriedade fitoterápica: Ação anestésica,
antibacteriana, antifúngica, antitumoral,
antioxidante, antisséptica, antiviral, calmante,
desinfetante, relaxante, tônica
Forma de uso: Goma, óleo essencial, resina
Nome popular: Mostarda, Mostarda-Castanha,
Mostarda-Oriental, Mostarda-da-Índia
Nome científico: Brassica nigra
Propriedade fitoterápica: Ação
desintoxicante, anti-colesterol, anti-inflamatória,
reguladora da tiróide.. Ajuda na prisão de
ventre, má digestão. Combate a osteoporose.
Previne câncer de estômago e cólon, gripe e
resfriado. Protege a visão
Forma de uso: Culinário

Nome popular: Ora-pro-nobis, 
Orabrobró, Lobrobó, Lobrobô
Nome científico: Pereskia aculeat Mill.
Propriedade fitoterápica: Auxilia no
tratamento de desnutrição e anemia
Forma de uso: Culinário
Nome popular: Orégano, 
Nome científico: Origanum vulgare L.
Propriedade fitoterápica: Ação
antiespamódica, digestiva, estimulante de
secreções estomacais, expectorante, tônica.
Ajuda em gripe, problema de pele, distúrbios
estomacais, dores reumáticas
Forma de uso: Infusão, pó, pomada, tempero
culinário, xarope
Nome popular: Pata-De-Vaca
Nome científico: Bauhinia forticato
Propriedade fitoterápica: Ação diurética.
Tratamento de doenças no rim e diabetes
Forma de uso: Chá
Nome popular: Peixinho
Nome científico: Nematanthus gregarius
Propriedade fitoterápica: Ajuda no alívio de
tosses e irritações na faringe
Forma de uso: Culinário.
Nome popular: Penicilina
Nome científico: Alternanthera brasiliana
Propriedade fitoterápica: Ação antidiarréica,
anti-inflamatória, analgésica, antibiótica,
digestiva, diurética, depurativa
Forma de uso: Infusão (flores, folhas)
Nome popular: Pimentão, Páprica, Páprica-
Doce, Pimentão-Vermelho, Pimentão-Doce
Nome científico: Capsicum annuum
Propriedade fitoterápica: Ação
antibacteriana, descongestionante,
expectorante, indutora de termogênese,
dissolução coágulos sanguíneos
Forma de uso: Culinário

M-N-O-P
Nome popular: Maracujá, Flor-da-Paixão
Nome científico: Passiflora quadrangularis
Triana & Planch
Propriedade fitoterápica: Ação calmante,
hipnótico e sedativo. Ajuda no tratamento de
ansiedade, depressão e hiperatividade.
Forma de uso: Chá, culinário, suco e tintura

Nome popular: Poejo, Poejo-do-Brejo, Poejo-
da-Horta, Poejo-Real, Hortelã-de-Folha-Miúda,
Menta-Selvagem
Nome científico: Mentha pulgerium L.
Propriedade fitoterápica: Ação antisséptica,
digestiva e expectorante. Auxilia no tratamento
de gripe, resfriado e melhoria da digestão
Forma de uso: Chá (flor, folha, talo), culinário,
tempero culinário 
Nome popular: Salsa, Cheiro-Verde, Salsinha,
Perrexil
Nome científico: Petroselinum crispum
Propriedade fitoterápica: Ação
antibacteriana e diurética. Controla
hipertensão. Combate infecção urinária.
Previne doenças cardíacas
Forma de uso: Culinário 



Atenção! O uso deve ser feito de maneira
cautelosa, algumas plantas possuem efeitos

venenosos dependendo da dose usada.

Nome popular: Salvia, Erva-Santa, Sálvia-
Comum, Sálvia-das-Boticas, Sálvia-Rubra
Nome científico: Salvia officinalis 
Propriedade fitoterápica: Ação anti-
inflamatória, anti-reumática, balsâmica,
cicatrizante e digestiva. Previne doenças nos
músculos, articulações e ossos. Ajuda na
redução de cortisol
Forma de uso: Chá, culinário, tempero,
culinário
Nome popular: Tanchagem, Taiova, Tansagem,
Orelha-de-Viado, 7 nervos
Nome científico: Plantogo major
Propriedade fitoterápica: Ação adstringente,
anti-infecciosa, anti-inflamatório, anti-
hemorrágica, cicatrizante, diurética,
hemostática, laxante. Tratamento de tensão-
pré-menstrual, doenças neurológicas e
problemas de visão
Forma de uso: Chá, macerado, pomada

Nome popular: Vence-Demanda, Abre-
Caminho, Quebra-Tudo
Nome científico: Tridax procumbens (L.)
Propriedade fitoterápica: Usado para
limpeza energética do ambiente, dar sorte e
prosperidade
Forma de uso: Banho, defumação

Nome popular: Vinagreira, Agrião-de-Guiné,
Azedinha, Caruru-de-Guiné, Hibisco, Pampola
Nome científico: Hibiscus sabdariffa
Propriedade fitoterápica: Ação anestésica,
aromatizante, antiespasmódica, digestiva,
diurética, emoliente, laxante, vasodilatadora 
Forma de uso: Culinário, chá, infusão

Nome popular: Vique, Menta, Hortelã-Forte,
Hortelã-Japonesa, Vick
Nome científico: Mentha arvense L. var.
piperaceum Holmes
Propriedade fitoterápica: Ação calmante,
carminativa, descongestionante nasal,
estomáquico
Forma de uso: Infusão, tintura

P-Q-R-S

Nome popular: Tomilho, Timo
Nome científico: Thymus vulgaris L.
Propriedade fitoterápica: Ação cicatrizante,
estimulante, provoca a menstruação, vermífugo
Forma de uso: Extrato fluido, infusão, tintura,
xarope



Como ter algumas dessas plantas
em casa?

Algumas espécies que temos em nossa horta
podem ser levadas para casa na forma de estacas
ou touceira. Assim conseguimos tê-las e usufruir
das propriedades fitoterápicas no cotidiano. 

Batata doce
Beldroega
Boldinho
Boldo
Guaco

Hortelã
Hortelã Pimenta
Insulina
Onze horas
Vinagreira

Da planta-mãe se retira uma
estaca de folha com o
comprimento de 10 a 15 cm.
Observação:  deixe apenas as duas
folhas superiores e corte-as ao meio para
a produção de raízes seja mais eficiente.

Pegue o recipiente que irá
plantar a estaca (vaso, sacos
plástico, caixinha de leite,
baldes, bandejas de isopor),
preencha-o com
terra/substrato.
Observação: faça furos no fundo do
recipiente para que a água não acumule e
apodreça as raízes.

Etapa 3:
Faça um buraco no centro da
terra/substrato, é nesse local
que irá plantar a estaca.
Coloque 2/3 da estaca dentro
da terra e preencha com
terra/substrato.

Etapa 4:
Aperte levemente em volta da
estaca para que ela fiquei firme
na terra/substrato. Regue
periodicamente de modo que a
terra sempre fique úmida. Após
20-30 dias a nova muda estará
enraizada e crescendo.

Estaca
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