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IV – RESUMO 

 

No âmbito deste trabalho fez-se um estudo com métodos de propagação vegetativa e 

seminal de espécies medicinais. 

O enraizamento de estacas semi-lenhosas foi o primeiro método de propagação utilizado 

e foi aplicado às diferentes espécies: Lavandula Angustifólia L., Thymus Vulgaris L., 

Rosmarinus Officinalis L., Lavandula Stoeshas subsp. Pendunculata e Melissa oficinalis 

L. Foram aplicados dois tratamentos: propagação com hormonas à espécie (Lavandula 

angustifólia Miller.) e propagação sem hormonas com substratos de turfa, perlite, argila 

espandida e substrato de plantas do interior às espécies (Lavandula angustifólia L., 

Thymus vulgaris L., Rosmarinus officinalis L., Lavandula stoeshas subsp. pendunculata 

e Melissa officinalis L.) O segundo método foi a propagação seminal das seguintes 

espécies: (Arbustos unedo, Salvia officinalis L., Ruta graveolens L.). Estas espécies 

foram propagadas com substratos de turfa, perlite, argila espandida e substrato de 

plantas do interior. 
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1 – Introdução 

As plantas medicinais e aromáticas são promotoras de uma rede distribuidora de uma 

continuidade ecológica e cultural, essencial para a sustentabilidade ambiental. A sua 

existência é associada a qualidade de vida. 

As plantas medicinais são importantes para muitas comunidades tradicionais, pois 

através delas tratam suas enfermidades e, o conhecimento sobre os seus usos muitas 

vezes é transmitido de geração em geração. Assim, estas plantas formam verdadeiras 

farmácias naturais, constituídas por plantas nativas e exóticas, que crescem em diversos 

ambientes. Geralmente estudos de novos medicamentos partem do conhecimento 

popular gerado por estas comunidades. 

Tendo em consideração, os ideais anteriormente referidos efectuou-se o estudo sobre 

propagação vegetativa por estacaria e por sementeira de várias espécies medicinais 

espontâneas e introduzidas (Lavandula angustifólia L., Thymus vulgaris L., Rosmarinus 

officinalis L., Lavandula stoeshas subsp. Pendunculata, Melissa offcinalis L., Arbustus 

unedo, Salvia officinalis L., Ruta graveolens L.,), que, após algumas observações 

demonstraram uma boa adaptação às condições edafo-climáticas da região.  
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2 - Caracterização da entidade e local do estágio  

A empresa Beira Florida encontra-se na aldeia de Vale Formoso, concelho da Covilhã. 

As suas origens remontam a 16 de Dezembro de 2005. A actividade principal desta 

empresa é a construção e manutenção de jardins. Possui uma infra-estrutura de venda ao 

público (estufa), onde se efectua a venda de plantas ornamentais, agrícolas e medicinais. 

Devido as necessidades de mercado e com a abertura das pessoas no uso de plantas para 

o tratamento de problemas relacionadas com a sua saúde a empresa está a desenvolver 

um projecto de produção e secagem de plantas medicinais adaptadas a região com cerca 

de 24 Hectares. O estágio decorreu nas instalações da empresa Beira Florida, 

designadamente na estufa. 

 

Figura 1 - Edificações da Empresa Beira Florida 
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3 – Objectivos 

Os objectivos do sistema experimental visam o estudo do melhor método de propagação 

por estacaria e/ou sementeira de espécies medicinais que se possam adaptar às 

condições edafo-climáticas da região. 
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4 – Pesquisa bibliográfica 

4.1 - Propagação vegetativa   

Os métodos de propagação vegetativa podem dividir-se em macropropagação (estacaria, 

enxertia, mergulhia, alporquia e amontoa) e microcropropagação (embriogénese 

somática, organógenese, e seminal etc.). A propagação vegetativa permite captar a 

variância genótipica, aumentando os ganhos genéticos a curto prazo em relação a outros 

métodos de propagação. Destes métodos são descritos um de cada tipo, que são 

seguidas neste trabalho. 

4.1.1 - Propagação seminal   

A propagação por semente constitui um processo muito contingente em face do grande 

número de sementes produzidas por uma só planta originária e do número relativamente 

reduzido das, que germinando, conseguem desenvolver-se, sob as condições naturais, 

até a fase adulta. A semente é sempre originada pela fertilização dos órgãos femininos 

de uma flor pelo pólen derivado dos órgãos masculinos. A semente constitui, portanto, o 

produto final do processo sexual e como tal origina uma população de plantas com 

características variáveis. 

4.1.2 - Propagação vegetativa por estacaria 

A propagação vegetativa por estacaria, ao contrário da propagação seminal, é o método 

em que cada planta produzida é geneticamente igual á planta mãe (clone), esta é a sua 

principal vantagem. No entanto existem alguns inconvenientes, as estacas devem ser 

preparadas logo após a colheita do material vegetal (algumas espécies podem ficar 

armazenadas vários dias em ambiente controlado onde são garantidas a ausência de 

fungos e as baixas temperaturas. Nem todas as espécies podem ser propagadas por este 

método. A transmissão de doenças e vírus é uma desvantagem. 

Há no entanto que respeitar algumas regras básicas. Como por exemplo escolher, 

material mais jovem, pois material muito lenhificado não tem o mesmo sucesso. 

A tesoura da poda é fundamental para a propagação por estaca, deve estar sempre limpa 

e desinfectada. Deve-se cortar na proximidade de um gomo, pois é nesse sítio onde vão 

aparecer as novas raízes. O tamanho da estaca deve-se situar entre 5 e 10 cm. Remover 

todo o material verde (folhas) da base, que deve ser cortado e não esgaçado para não 

danificar os caules. Remover também o excesso de verdes na parte superior da estaca. 
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As folhas que ficam, servem para consumir energia à planta, perdem água por 

transpiração, por evaporação, eliminando a superfície foliar, evitamos que a planta 

desidrate. 

Deve-se cortar o gomo terminal para que o enraizamento se faça de forma mais simples. 

A estacaria é um dos métodos de propagação de plantas mais utilizados. 

 

4.2 – Breve caracterização das espécies 

4.2.1 - Arbutus unedo 

Familia: Ericaceae 

Género: arbutus 

Origem: região mediterrânica e Europa Ocidental 

Nome vulgar: medronheiro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Arbutus unedo  [14] 

Descrição: arbusto ou pequena árvore, que pode atingir os 7 m de altura, ainda que 

geralmente não ultrapasse os 3 – 4 m. possui um ritidoma geralmente acastanhado, 

muito fendilhado, que se desprende facilmente em tiras. As suas folhas são simples, 

pecioladas, estão dispostas alternadamente e apresentam um contorno lanceolado com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ericaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_Mediterr%C3%A2neo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Ocidental
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margem serrada. São persistentes, de cor verde - pálida na inferior. As flores, de cor 

branca, por vezes verde – amarelada, ostentam uma forma urceolada e estão reunidas 

em panículas terminais. O seu fruto é uma baga globosa cuja coloração se vai alterando, 

passando de verde por amarelo e vermelho – alaranjado, a vermelho – escuro, quando 

maduro. Este é sensivelmente do tamanho de uma cereja e possui uma textura rugosa. A 

floração ocorre no Outono e Inverno, coincidindo com a altura em que amadurecem os 

frutos do ano anterior, daí que se possa ver ao mesmo tempo a flor e o fruto. 

Partes utilizadas: o fruto 

Constituintes: Açucares (sacarose, glucose, frutose); Ácidos orgânicos (Málico, quínico, 

fumárico); vitaminas (niacina, ácido ascórbico, B-caroteno); actividade da PME; 

proteínas; fenóis (taninos, antiocianinas) 

Farmacologia e actividade biológica: os frutos são diuréticos e são usados para a 

preparação de água ardente de medronho. As folhas e as bagas são adstringentes, 

depurativas e anti – inflamatórias. 

Principais indicações: problemas de fígado.  

Contra - indicações: não conhecidas 

Efeitos secundários e toxicidade: não conhecidas 

Formas de administração: utiliza-se 40 g de folhas por litro de água fervente na 

preparação de um chá para estimular a função hepática. 
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4.2.2 - Lavandula angustifolia Miller 

Família: Lamiáceas 

Género: Lavandula 

Origem: Europa mediterrânea 

Nome vulgar: Lavândula  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Lavandula angustifolia Miller [14] 

Descrição: planta arbustiva que pode atingir cerca de 1 m de altura, de caule lenhoso na 

base, muito ramificado, com um tormento acinzentado. Os ramos, ascendentes, estão 

densamente cobertos de folhas dispostas de modo oposto. Estas possuem uma forma 

estreitamente lanceolada a linear com margem inteira e algo revoluta. As folhas 

apresentam inicialmente uma cor acinzentada que se vai tornando verde. Os caules 

terminam em espigas laxas, frouxas, suportadas por pendúculos. As flores são de cor 

violeta a azul – pálida, exibindo um cálice piloso, com um dente prolongado num 

pequeno apêndice em forma de chapéu. Reúnem-se em grupos de 8 a 30, formando 

glomérulos. Os frutos são mericarpos glabros e lisos. A sua floração ocorre durante o 

verão.  

Partes utilizadas: Partes aéreas floridas e flores, também o óleo essencial em 

aromaterapia. 

Constituintes: óleo essencial, ácidos polifenólicos, e dépsicos derivados do acido 

cafeico, taninos, cumarinas, flavonoides, triterpenos, e fitosteróis. 
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Farmacologia e actividade Biológica: em animais, verificou-se em doses baixas, efeito 

sedativo e, em doses maiores, excitação, alucinação e taquicardia. No homem verificou-

se que o efeito hipnótico poderia ser explicado por uma acção simpaticolítica. Acção 

antiespasmódica em perturbações digestivas. Acção anti-séptica e cicatrizante. 

Usos Etnomédicos e Médicos: estados de intranquilidade, agitação e insónia. 

Perturbações digestivas como anorexia, flatulência e que se acompanhem de espasmos 

de natureza nervosa. Em balneoterapia, como tonificante cutâneo e de efeito calmante. 

Principais indicações: na ansiedade e insónia; como facilitador do apetite e digestivo. 

Em balneoterapia para perturbações funcionais circulatórias. 

Usos aprovados pela comissão Europeia: 

Internamente: falta de apetite, agitação, e insónia, problemas dispépticos. Externamente, 

em problemas circulatórios. 

Contra-indicações: não usar o óleo essencial por via interna durante a gravidez, a 

aleitação, em crianças menores de seis anos ou em doentes com gastrites, úlceras 

pépticas, doenças inflamatórias intestinais ou com doenças neurológicas. 

Efeitos secundários e toxicidade: internamente, o óleo essencial, em doses não 

terapêuticas, é neurotóxico; externamente, pode provocar dermatites de contacto quando 

usado não diluído.   

Formas de administração e posologia: [2]  

 Uso interno: dose média diária, 3 a 5 g de fármaco. 

 Infusão: 2,5g por chávena, 2 chávenas por dia, depois das refeições. 

 Tintura (1:5): gotas, 1 a 3 vezes por dia. 

 Óleo essencial: 1 a 2 gotas, sobre um torrão de açúcar, ou em solução aquosa ou 

oleosa, 2 ou 3 vezes por dia. Cápsulas a 50 mg, 1 a 3 por dia. 

Uso externo: cozimento: 30 a 50 g/l. 

 Alcoolatura a 5%, ou óleo essencial em solução oleosa de 3 a 5%, fricções. 

 Em balneoterapia: ferver 100 g de planta florida em 2 litros de água e juntar à 

água do banho. 
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4.2.3 – Lavandula stoechas subsp. pendunculata 

Família: Lamiáceas 

Género: Lavandula 

Origem: região mediterrânea central 

Nome vulgar: rosmarinho, rosmaninho-maior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Lavandula stoechas subsp. Pendunculata [14] 

Descrição: planta arbustiva que pode atingir 1,7 m de altura, coberta por um denso 

tomento esbranquiçado. As suas folhas de cor acinzentada, não possuem pecíolo e 

apresentam um contorno linear a ablongo com margem inteira e revoluta. As suas flores 

exibem uma coloração púrpura - anegrada e possuem um dente superior apicalmente 

provido dum apêndice obreniforme. Dispõem-se em grupos de 6 a 10, reunidas em 

verticilastros densos, formando espigas ovóides terminais, sobre um pedúnculo longo. 

Os frutos são mericarpos glabros e lisos. A sua floração ocorre durante a Primavera. 

Partes utilizadas: Partes aéreas floridas e flores. 

Observações e curiosidades: O Rosmaninho possui as mesmas propriedades medicinais 

e indicações que a alfazema. É uma planta muito aromática que desde sempre foi usada 

para perfumar banhos e loções. Devido á sua acção anti-inflamatória e anti-reumática é 

muito utilizado para acalmar a tosse e as dores reumáticas. Tal como a Alfazema, é 

muito procurado para a elaboração de aromas. Na culinária costuma colocar-se um 

raminho para dar sabor à comida, em especial à carne. 
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Em França e Norte de África o rosmaninho é destilado e usado em fitoterapia, com 

acção anticatarral e mucolítica. 

Também sob o ponto de vista etnobotânico o rosmaninho é usado em defumadouros e 

na aromatização das fogueiras de S. João.  

 

4.2.4 - Melissa officinalis L. 

Família: Lamiáceas 

Género: Melissa 

Origem: Europa, Ásia e Norte de África 

Nome vulgar: erva-cidreira 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Melissa officinalis L. [14] 

Descrição: Planta herbácea vivaz de altura variável entre 50 cm e 1, 5 m de altura, com 

caules erectos, quadrangulares, muito ramificados e pubescentes. Toda a planta está 

coberta de pêlos finos não glandulosos. As folhas são de cor verde - escura na página 

superior, verde - clara e pubescentes na inferior, possuem pecíolo e encontram-se 

inseridas de um modo oposto. Apresentam uma forma ovada a romboidal ou oblonga 

com margem algo crenada e um pouco aguda na extremidade. As flores estão reunidas 

em grupos de 4 a 12, dispostas em verticilastros que saem da axila das folhas, sobre 

pedúnculos laterais. A sua coloração varia á medida que se vai desenvolvendo, 

inicialmente apresenta uma cor amarelo - pálida, tornando-se posteriormente branca ou 
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rosada. Os frutos são mericarpos oblongos e lisos. Floresce durante o Verão. Encontra-

se em hortas, matos e outros locais ensombrados. 

Partes utilizadas: folhas, partes aéreas floridas e óleo essencial 

Constituintes: flavonóides, ácidos e ésteres fenólicos, oleo essencial, mucillagens 

poliurónicas. 

Farmacologia e actividade biológica: Descritos efeitos eupépticos, digestivos, 

espasmolíticos, ligeiramente sedativos, anti-sépticos e cicatrizantes atribuídos ao 

fármaco. 

Usos Etnomédicos e Médicos: Falta de apetite, gastrites, espasmos gastrointestinais, 

meteorismo, vómitos e diarreias. Distonias neurovegetativas, ansiedade, melancolia e 

insónia. Hipertensão, taquicardia, enxaqueca e asma. Externamente, em afecções 

cutâneas, equimoses e para diminuir o efeito das picadas dos insectos, principalmente o 

óleo essencial. 

Principais indicações: Nervosismo, insónias, palpitações nervosas e flatulência. 

Usos aprovados pela comissão europeia: Sedativo e Carminativo. 

Contra-indicações: Não são conhecidas. 

Efeitos secundários e toxicidade: Por vezes o efeito sedativo é antecedido de um curto 

período de excitação. A ingestão de 2g de óleo essencial pode provocar sonolência, 

bradicardia, bradipneia e hipotensão. 

Formas de administração e posologia: [2] 

Uso interno: Dose média diária, 8 a 10 g de planta. 

 Infusão: 1,5 a 3,5 g, por chávena, 3 chávena por dia. 

 Tintura (1:5): 50-100 gotas, 1 a 2 vezes por dia. 

 Extracto seco (5:1): 500 mg, 2 vezes por dia. 

Uso externo 

 Solução alcoólica de melissa a 20%. 

 Em balneoterapia, como relaxante. 
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4.2.5 - Rosmarinus officinalis L. 

Família: Lamiáceas 

Género: rosmarinus 

Origem: Litoral do mediterrâneo 

Nome vulgar: alecrim, erva-coroada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Rosmarinus officinalis L. [14] 

Descrição: planta arbustiva que pode atingir os 2 m de altura, verde durante todo o ano, 

com caule erecto, muito ramificado, de cor acastanhada. As suas folhas são simples, 

aparecem inseridas de modo oposto e possuem uma cor verde brilhante na página 

superior e branco - tomentosa na inferior. Estas são coriáceas e sésseis apresentando 

uma forma linear - lanceolada, com margem revoluta e inteira. As flores, de cor azul-

pálida, raramente brancas ou rosadas, estão dispostas em racimos curtos de verticilastros 

paucifloros, nas axilas das folhas. O seu fruto, um mericarpo, está encerrado dentro do 

cálice, é liso, de cor acastanhada e possui um contorno ovóide. A sua época de floração 

ocorre desde o Outono até meados da Primavera. Esta planta encontra-se em matos 

xerófilicos e em locais secos e rochosos. 

Partes utilizadas: folhas e óleo essencial 
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Constituintes: óleo essencial, flavonóides, ácidos polifenólicos, derivados do ácido 

cafeico, taninos, constituintes amargos, ácidos triterpénicos, álcoois triterpénicos. 

Farmacologia e actividade biológica: Em animais tem sido verificada a actividade 

colerética, colagoga, antiespasmódica e hepatoprotectora, atribuída aos flavonóides e 

outros constituintes polifenólicos. Os compostos amargos estimulam as secreções 

gástricas. O óleo essencial tem acção anti-septica e, devido à cânfora, acção estimulante 

sobre a circulação e o sistema nervoso. Externamente, é activador da circulação 

periférica e anti-inflamatório.  

Usos etnomédicos e médicos: Como normalizador das perturbações digestivas ligeiras 

associadas a disfunções hepatobiliares, flatulência, anorexia. Adstringente e diaforético, 

aumenta a sudação. Como tónico circulatório e hipertensor. Externamente, coadjuvante 

no tratamento de reumatismos musculares e articulares, como analgésico e anti-

inflamatório nas mialgias, nevralgias, e inflamações osteoarticulares; no couro cabeludo 

como estimulante. 

Principais indicações: Anorexia, digestões lentas e flatulência por disquinesia biliar. Em 

balneoterapia, como activador circulatório e anti-reumatismal.  

Usos aprovados pela Comissão Europeia: Doenças dispépticas. Externamente no 

reumatismo e problemas circulatórios. 

Contra-indicações: Não usar o óleo essencial por via interna durante a gravidez, 

aleitação, nem em crianças com idade inferior a seis anos, ou em doentes com gastrite, 

duodenite, úlcera péptica, síndroma do cólon irritável, doenças inflamatórias intestinais, 

ou com doenças neurológicas acompanhadas de tremores ou convulsões. 

Efeitos secundários e Toxicidade: Não usar o óleo essencial puro, por via interna, pois 

pode produzir cafaleias, convulsões, espasmos, gastroenterites, lesão renal. Pode ser 

abortivo em doses elevadas. Topicamente, o óleo essencial produz rubefacção dérmica, 

devendo evitar-se a aplicação sobre as mucosas e em zonas cutâneas desprotegidas. 

Formas de administração e posologia: [4] 

Uso interno: Dose média diária, 4 a 6 g de fármaco. 

 Infusão 810 min):1/2 a 1 colher de chá (2 g) por chávena, 2 a 3 vezes por dia. 
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 Extracto fluido (1:1) em etanol a 45º: 20 a 30 gotas, 1 a 3 vezes por dia. 

 Óleo essencial: 1 a 2 gotas, 1 a 3 vezes por dia, sobre um torrão de açúcar, ou 

em cápsulas a 50 mg, 2 ou 3 por dia. 

 Extracto seco (5:1): 0,3 g por cápsula, 1 a 3 por dia. 

Uso externo: 

 Cozimento: 30 a 40 g/l. 

 Óleo essencial: diluído a 3%, em solução alcoólica ou oleosa, em fricções. 

 

4.2.6 – Ruta graveolens L. 

Família: Rutáceas 

Género: Ruta 

Origem: região mediterrânea 

Nomes vulgares: erva – das – bruxas, arruda – fétida  

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Ruta graveolens L. [14] 

Descrição: planta herbácea que pode atingir até um metro de altura. As folhas, de cor 

verde vivo, estão divididas em vincados segmentos lineares. O pedicelo é mais curto 

que a cápsula. As flores são pequenas de cor verde–aareladas e agrupam-se em umbelas. 

Floração de Maio a Agosto. A arruda possui um cheiro peculiar e um sabor 

desagradável. 

Partes utilizadas: partes aéreas floridas  
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Constituintes: Flavonóides (1 a 2%), principalmente o rutósido; óleo essencial (1%), 

com cerca de 88% de mentilnonilcetona; furanocumarinas (psoraleno, bergapteno, 

xantotoxina); alcalóides (arborinina, graveolinina); rutósido (1 a 3%); taninos. 

Farmacologia e actividade biológica: o rutósido é responsável pela acção sobre a 

insuficiência venosa; o óleo essencial, pelas cetonas, aumenta as contracções uterinas. 

Externamente, tem acção vesicante sobre a pele. As furanocumarinas poderão ter acção 

espasmolítica. 

Usos etnomédicos e médicos: varizes e homorroidal. Amenorreia, espasmos 

gastrintestinais e como vermífugo. Externamente em inflamações orofaríngeas, 

odontalgias, em doenças de pele e doenças osteoarticulares. 

Principais indicações: perturbações menstruais. Inflamações cutâneo-mucosas 

(aplicação tópica). 

Contra-indicações: o óleo essencial não deve ser administrado por via interna. Não 

aplicar topicamente a crianças menores de seis anos. 

Efeitos secundários e toxicidade: a planta recente pode provocar dermatítes por contacto 

e pela acção da luz (acção fototóxica). A mentilnonilcetona contida na assencia tem um 

efeito estimulante sobre o útero, pelo que pode ser abortiva, quando a dose terapêutica 

seja excedida. 

Precauções: doses não terapêuticas podem originar edema da língua e da faringe, 

sialorreia, excitação seguida de depressão, vertigens, convulsões e até morte. 

Administrações prolongadas originam nefrites e lesões hepáticas. 

Formas de administração e posologia: [4] 

Uso interno:  

 Infusão 1 %, 1,2 chávenas por dia. 

Uso externo:  

 Infusão de 3 a 5 g/l, em compressas ou pré-lavagens. 
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4.2.7 – Salvia officinalis L. 

Família: Lamiáceas (Labiadas) 

Género: Salvia 

Origem: mediterrânica oriental  

Nome vulgar: chá-da-europa, chá-da-frança, salva-ordinária 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Salvia officinalis L. [14] 

Discrição: planta subarbustiva perene que pode alcançar os 60 cm de altura, possui um 

caule erecto, com ramos tomentosos e cobertos de folhas persistentes. As folhas 

possuem uma textura rugosa, de cor verde – amarelada na página superior e branco – 

tomentosa na inferior. Estão inseridas de modo oposto e possuem pecíolo. São simples, 

rugosas e apresentam uma forma oblonga a lanceolada e uma margem finamente 

crenulada. As flores, violeta- azuladas ou rosadas, estão agrupadas em verticilastros de 

5 a 10, formando uma inflorescência terminal, que pode aparecer simples ou com um 

par de folhas opostas na base. Os frutos são núculas de cor castanha - escura. A sua 

época de floração ocorre desde o final da Primavera até ao princípio do Verão. 

Partes utilizadas: Folhas, partes aéreas floridas e óleo essencial. 
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Constituintes: Óleo essencial (0,8 a 2,5 %), segundo a maioria das Farmacopeias, as 

folhas secas devem conter, no mínimo 1,5 %, com monoterpenos e sesquiterpenos; 

isoflavonas; flavonóides ; constituintes amargos; diterpenos, triterpenóides; ácidos 

fenólicos; taninos. A Farmacopeia Portuguesa VII indica que deve conter, no mínimo, 

15 ml/kg de óleo essencial, quando inteira, e 10 mg/kg quando cortada. 

Farmacologia e actividade biológica: Pelo óleo essencial tem uma acção anti-

microbiana e anti- sudorífera; os flavonóides e ácidos fenólicos reforçam a acção anti-

séptica e conferem actividade colerética, espasmolítica e anticolonérgica. Como 

amargo, a picrossalvina é estimulante do apetite. Pelas isoflavonas tem acção 

estrogénica. Externamente, devido à presença de taninos é adstringente e anti-

inflamatória. 

Usos etnomédicos e Médicos: Falta de apetite, dispepsias hipossecretoras, flatulência, 

gastroenterites. Na transpiração excessiva. Amenorreia, dismenorreia, climatério e 

menopausa. Externamente, em infecções orofaríngeas. 

Principais indicações: Internamente, na dispepsia e diaforese excessiva. Em uso externo 

nas inflamações das mucosas, como adstringente e antimicrobiano. 

Usos aprovados pela Comissão E: 

 Uso interno: sintomas dispépticos, transpiração excessiva. 

 Uso externo: inflamações da boca e faringe.  

Contra-indicações: Gravidez, aleitação, insuficiência renal, tumores mamários 

estrógeno-dependentes, hiperfoliculinemia e tratamentos farmacológicos com 

estrógenos. O óleo essencial não deve ser administrado nem aplicado topicamente a 

crianças menores de seis anos, nem a pessoas com alergias respiratórias ou com 

hipersensibilidade conhecida a este ou outros óleos essenciais (fazer o teste de 

tolerância antes de usar). 

Efeitos secundários e toxicidade: Em doses elevadas, o óleo essencial pode ser 

neurotóxico e convulsionante; por via tópica pode produzir irritações cutâneas. 

Precauções: Recomendam-se tratamentos descontínuos. 
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Formas de administração e posologia: [4] 

Uso interno:  

 Infusão: 1 Colher de sobremesa por chávena, 3 chávenas por dia. 

 Extracto fluido (1:1) estabilizado: 1 colher de café ao deitar (suores nocturnos).  

 Recomenda-se associar a uma infusão de melissa. Duração do tratamento 

antissudoral, 2 a 4 semanas. 

 Tintura (1/5, em álcool de 60 %): 30 a 40 gotas, 2 a 4 vezes por dia. 

 Extracto seco (5:1): 0,2 a 1g por dia. 

 Pó: 1 a 4 g por dia 

 Óleo essencial: 2 a 4 gotas, 3 vezes por dia, sobre um torrão de açúcar, ou em 

solução alcoólica. Cápsulas: a 50 mg, 2 a 3 por dia. 

 Óleo essencial: 2 a 4 gotas, 3 vezes por dia, sobre um torrão de açúcar, ouem 

solução alcoólica. Cápsulas: a 500 mg a 2 a 3 por dia. Não ultrapassar as doses 

indicadas e ter em atenção as precauções. 

Uso externo: 

 Cozimento: 30 a 40 g/l, ferver 10 minutos. Aplicar em forma de compressas, 

lavagens, banhos, colutórios, gargarejos ou irrigações vaginais. 

 Tintura (1/5, em álcool de 40º): aplicar em forma de fricções para o tratamento 

de alopecias. 
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4.2.8 - Thymus vulgaris L. 

Família: Lamiáceas 

Género: Thymus 

Origem: Europa Meridional 

Nome vulgar: tomilho-vulgar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Thymus vulgaris L. [14] 

Descrição: subarbusto de 10 a 30 cm de porte, com caules puberulentos, erectos ou 

ascendentes; as folhas são lineares, subagudas, sésseis, tomentosas, de margens 

revolutas e esparsamente ciliadas na base; inflorescência verticilastros até 10 cm, cálice 

com 3 a 4mm, tomentoso, verde-acinzentado, de dentes superiores tão compridos como 

largos, geralmente não ciliados; corola de 4 a 5 mm, esbranquiçada. 

Constituintes: óleo essencial, fenóis, monoterpenos não oxigenados, flavonóides, 

constituintes amargos, ácidos fenólicos, taninos. 

Farmacologia e Actividade Biológica: A acção antiespasmódica brônquica, 

expectorante e anti-séptica pelo óleo essencial. 
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Usos Etnomédicos e Médicos: Afecções das vias respiratórias (gripe, catarros, tosse 

irritativa). Afecções da orofaringe. Digestões lentas, gastrites crónicas, colites, 

meteorismo e dores espasmódicas do tubo digestivo. 

Por via externa, principalmente o óleo essencial, em infecções cutâneas, dores 

reumáticas, otites, rinites, sinusites e estomatites. 

Principais indicações: Não prescrever o óleo essencial por via interna durante a 

gravidez, a aleitação, a crianças com idade inferior a seis anos, ou a doentes com 

perturbações intestinais ou com doenças neurológicas. 

De igual forma não aplicar topicamente a crianças menores de seis anos, nem a pessoas 

com alergias respiratórias ou com hipersensibilidade conhecida a este óleo essencial ou 

a outros. 

Efeitos secundários e toxicidade: O óleo essencial pode dar lugar a reacções alérgicas, 

sobretudo em crianças e, internamente, em doses elevadas, convulsões. 

Formas de administração e posologia: [2] 

Uso interno: 

Dose média diária, 10 g (correspondendo a 0,03g/% de fenóis expressos em timol). 

 Infusão: uma colher de sobremesa, ou 1 a 2 g por chávena, 3 chavenas por dia, 

antes ou depois das refeições. 

 Tintura (1:5):50 a 100 gotas, 1 a 2 vezes por dia. 

 Óleo essencial: 1 a 3 gotas ou 25 a 50 mg em cápsulas , 2 vezes por dia, depois 

das refeições. 

Uso externo: 

 Cozimento: 50 g/l. 

 Alcoolatura de 5 a 10 % (álcool de 50º), em forma de fricções e massagens 

capilares. 

 Balneoterapia: preparar um cozimento de 500 g de tomilho, em 4 litros de água. 

Juntar à água do banho. 

 Em pomadas, cremes, geles, linimentos, usar com 5% de óleo essencial. 
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5 - Materiais e métodos 

5.1 – Material 

O material utilizado no ensaio foi: 

 Estacas de Rosmarinus officinalis L., Lavandula angustifolia Miller, Melissa 

officinalis L., Lavandula Stoeshas subsp. Pendunculata, Thymus vulgaris L. 

 Tesoura de poda; 

 Hormonas “germon”- Ácido nafetaleno acético (ANA), L.Gobbi S.r.l.; 

 Etiquetas ; 

 Substratos de turfa, perlite, argila espandida e substrato de plantas do interior; 

 Sementes de Arbustos Unedo L., Salvia officinalis L., Ruta Graveolens L. 

 5.2 – Métodos 

5.2.1 - Recolha e preparação do material vegetal 

Durante o manuseamento e preparação do material vegetal tivemos em consideração 

que: 

 Este deve estar protegido da luz solar directa; 

 A sua preparação deve ser o mais brevemente possível; 

 O seu período deve ser curto. Se for necessário o armazenamento deve realizar-

se em espaço amplo com baixas temperaturas; 

 Durante o transporte e armazenamento deve prevenir-se a perda de água dos 

tecidos; 

O seu manuseamento deve ser cauteloso de modo a não danificar os gomos; 

 Todas as flores e botões devem ser removidos; 

 Lembrar que o material vegetal possui polaridade; 

 As sementes demoram três semanas a macerar; 

 As sementes são pequenas partículas muito frágeis, logo tem que existir um 

manuseamento muito cauteloso; 
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5.2.2 - Preparação dos métodos de ensaio 

Estacaria: 

A recolha das espécies pelo método de estacaria foi efectuada no distrito da Guarda na 

serra de mor e na estufa em Vale Formoso. O material vegetativo foi recolhido de 

plantas mãe saudáveis. Escolheram-se estacas semi-lenhosas da zona apical. Cortaram-

se com cerca de 5-10 cm de comprimento dependendo das espécies. Às estacas foram 

retiradas algumas folhas ficando apenas três às quais foram reduzidas o índice de área 

foliar. Todas as espécies tais como, Lavandula Angustifólia Miller, Thymus Vulgaris L., 

Rosmarinus Officinalis L., Lavandula Stoeshas subsp. Pendunculata e Melissa 

ofifcinalis L. foram colocadas a enraizar sem a aplicação de hormonas enquanto a 

espécie, Lavandula Angustifolia Miller  também foi propagada com aplicação desta. As 

hormonas são substâncias que tem um efeito marcado numa parte especifica da planta e 

produz este efeito quando presente em concentrações muito baixas (promotor de raízes, 

flores, etc.) 

Posteriormente colocaram-se em tabuleiros com os respectivos substratos. Os substratos 

eram constituídos por uma mistura de substrato para plantas do interior, por turfa, argila 

espandida e perlite. 

Sementes: 

A recolha das espécies pelo método da sementeira foi efectuada na serra da estrela e na 

estufa em Vale formoso. Tal como na estacaria o material recolhido advém das plantas 

mãe saudáveis. Apanharam-se os frutos ou as bagas. Posteriormente foram separadas e 

ficaram a macerar durante 3 semanas. Mais tarde foram retiradas as sementes dos frutos 

e das bagas efectuando-se a contagem destas, seguidamente a propagação de cada 

espécie em tabuleiros. Os substratos usados no processo da sementeira foram os 

mesmos que na propagação por estacaria. 



 

Liliana Brasileiro Página 23 
 

5.2.3 - Preparação de substratos 

O substrato perlite foi lavado com água corrente, eliminando, assim, as partículas mais 

pequenas. A turfa foi esmiuçada juntamente com o substrato vegetal para plantas do 

interior. O quadro seguinte mostra os constituintes dos substratos utilizados, indicados 

pelo fornecedor: 

Quadro 1 - Substratos utilizados nos diferentes métodos 

 Substratos 

 

Constituintes 

Substrato de 

plantas para o 

interior* 

Turfa Perlite 

PH em cacl2 5,5-6,5 5,5-6,5 3,55 

Humidade 50-60% 50-60% - 

Condutividade 0,6-1,2 CE 0,8-1,5CE 2,43 

Azoto(N) 150-250 mg/l 250-450mg/l - 

Fósforo(P2O5) 150-250mg/l 250-350mg/l - 

Potássio(K2O) 200-400mg/l 300-500mg/l - 

M.O <70% >70% - 

 

*Com adubo de libertação controlada. 
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6 – Resultados 

Em seguida são apresentados os gráficos das plantas propagadas, a propagação seminal 

e a propagação por estacaria. 

6.1 – Propagação seminal 

6.1.1 - Arbustus unedo  

 

 

Gráfico 1 - Número de sementes germinadas em Arbustus unedo. 

6.1.2 – Ruta Graveolens L. 

 

 

Gráfico 2 - Número de sementes germinadas em Ruta Graveolens L. 
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6.1.3 - Salvia officinalis L. 

 

 

Gráfico 3 - Número de sementes germinadas em Salvia officinalis L. 

 

6.2 - Propagação por estacaria 

6.2.1 - Lavandula angustifólia Miller 

 

 

Gráfico 4 – Número de estacas enraizadas em Lavandula angustifólia Miller. 
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6.2.2 – Lavandula angustifólia Miller com hormona 

 

 

Gráfico 5 – Número de estacas enraizadas em Lavandula angustifólia Miller com 

hormona 

 

6.2.3 – Lavandula stoeshas subsp. Pendunculata 

 

 

Gráfico 6 - Número de estacas enraizadas em Lavandula stoeshas subsp. Pendunculata. 

 

0

20

40

60

80

100

120

N.º de estacas

colocadas a enraizar

c/ hormona

N.º de estacas

enraizadas

Lavandula angustifolia Miller 

Lavandula angustifolia

Miller

0

20

40

60

80

100

120

N.º de estacas

colocadas a enraizar

N.º de estacas

enraizadas

Lavandula stoechas subsp. Pendunculata 

Lavandula stoechas

subsp. Pendunculata



 

Liliana Brasileiro Página 27 
 

6.2.4- Melissa officinalis L. 

 

 

Gráfico 7 - Número de estacas enraizadas em Melissa officinalis L. 

 

6.2.5 - Rosmarinus officinalis L. 

 

 

Gráfico 8 - Número de estacas enraizadas em Rosmarinus officinalis L. 
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6.2.6 – Thymus vulgaris L. 

 

 

Gráfico 9 – Número de estacas enraizadas em Thymus vulgaris L. 
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7- Conclusões 

Da observação dos gráficos apresentados no capítulo anterior, obteve-se um gráfico 

resumo (gráfico 10). No gráfico 10 verifica-se a relação entre as diferentes espécies 

propagadas pelo método de estacaria. 

Pode verificar-se que a planta que enraizou mais facilmente foi a Melissa officinalis L. 

 

Gráfico 10 - Número de estacas colocadas a enraizar e enraizadas 

 

No caso das plantas propagadas pelo processo de sementeira apresentam-se os vários 

valores: 

 

Gráfico 11 - Número de sementes colocadas a germinar e germinadas 
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Donde se conclui que a planta que germinou mais facilmente foi a Ruta Graveolens L. 

No caso seguinte apresentam-se os valores obtidos da espécie Lavandula angustifolia L. 

propagada com hormona (gráfico 12).  

 

Gráfico 12 - Número de estacas a enraizar e enraizadas com hormona 

 

Pode verificar-se que na propagação com hormona a planta Lavandula angustifolia 

Miller teve resultados pouco conclusivos. 

A maioria das plantas estudadas requer temperaturas mais favoráveis e substratos mais 

ligeiros. 

Apenas a Melissa officinalis L., no caso da estacaria apresentou resultados favoráveis à 

sua propagação, no caso da sementeira a planta que apresentou melhores resultados foi a 

Ruta graveolens L. 

Quanto a concentração hormonal o resultado foi pouco conclusivo uma vez que a 

percentagem de plantas enraizadas com hormona foi relativamente inferior a metade. 

Nestas propagações podem ter ocorrido diversas situações que contribuíram para o 

insucesso destes ensaios, tais como: 

 As estacas serem de zonas mais velhas da planta-mãe; 

 As estacas não terem sido retiradas da planta originária na altura correcta; 

 As estacas secarem antes do inicio da formação dos primórdios radiculares; 
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 A concentração hormonal ser demasiado baixa para promover o enraizamento; 

 O meio de enraizamento não ser apropriado; 

 As estacas serem infectadas por fungos; 

 As condições de enraizamento e germinação não serem apropriadas 

(temperatura, humidade, arejamento). 

A realização deste trabalho em contexto de trabalho mostrou-se muito importante uma 

vez que vai de encontro ao contexto prático da preparação académica da estagiária. 
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