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RESUMO. A hortelã é uma planta medicinal muito utilizada desde a 
antiguidade, passando pelos egípcios, gregos, hebreus, romanos e 
americanos, aparecendo como fornecedora de recursos botânicos medicinais 
do mundo antigo aos dias atuais. Este trabalho descreve a Mentha x villosa 
Huds. que é uma planta pertencente à família Lamiaceae (Labiatae), 
popularmente conhecida como hortelã rasteira. É uma planta medicinal com 
ampla distribuição geográfica, tendo como preferência solos úmidos e argilosos 
com incidência de bastante luz. Esta revisão retrata também as principais 
propriedades e potencialidades da hortelã rasteira, destacando seus 
compostos que são responsáveis por vários efeitos farmacológicos, 
especialmente sobre as verminoses.  
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describes the Mentha x villosa Huds. is a plant belonging to the family 
Lamiaceae (Labiatae), popularly known as creeping mint. It is a medicinal plant 
with wide geographic distribution, with the preferred wet soils and clay with an 
incidence of sun light. This review also portrays the main properties and 
potentials of creeping mint, highlighting its compounds that are responsible for 
various pharmacological effects. 
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INTRODUÇÃO  

Estudos relacionados às plantas medicinais estão quase sempre associados há 

uma busca pelo homem de encontrar na natureza tratamentos que melhorem 

sua condição de vida e saúde, aumentando suas chances de sobrevivência. O 

homem em várias épocas e culturas aprendeu a tirar proveito dos recursos 

naturais locais. 

A sabedoria popular possui um papel importante na disseminação do uso das 

plantas medicinais ao longo dos tempos. De acordo com Teske e Trentini 

(1997, p.I) “a utilização das plantas medicinais é uma das práticas mais 

tradicionais e antigas da humanidade. Os estudos arqueológicos registram que 

há mais de 3.000 anos já ocorria o emprego das plantas medicinais como 

alimento, medicamento ou cosmético”. Povos como árabes, caldeus, egípcios e 

muitos outros dominaram no passado os segredos da ação das plantas 

medicinais sobre o organismo humano. 

As plantas medicinais apresentam princípios ativos que se corretamente 

identificados, trazem benefícios para o homem e para a sociedade. Os 

chineses desde 370 a.C mencionavam em seus tratados que para cada doença 

havia uma planta que servia de remédio natural. 

O Brasil não é apenas rico em diversidade de recursos genéticos; é um país 

rico em culturas, em gentes diferentes que tiveram e têm que tirar a vida com a 

mão. Ao fazer isso, manejam seu meio ambiente, conhecendo-o em detalhes e 

no todo de suas conexões e inter-relações (ELIZABETSKY, 2003, p.36). 

Quando os portugueses aqui chegaram, os índios que aqui se encontravam 

possuíam uma arte médica própria, que utilizava vegetais presentes na região 

para curar seus males. No Município de Mandaguari – PR, a utilização de 

plantas medicinais na alimentação, em chás e como remédios é uma prática 

constante, que vem sendo transmitida através da sabedoria popular adquirida 

ao longo da nossa história.  

Para Vygostki as funções psicológicas especificamente humanas se originam 

nas relações do indivíduo e seu contexto cultural e social. Isto é, o 

desenvolvimento mental humano não é dado a priori, não é imutável e 
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universal, não é passivo, nem tampouco independente do desenvolvimento 

histórico e das formas sociais da vida humana. A cultura é, portanto, parte 

constitutiva da natureza humana, já que sua característica pedagógica se dá 

através da internalização dos modos historicamente determinados e 

culturalmente organizado de operar com informações. Na perspectiva 

vygotskiana, embora os conceitos não sejam assimilados prontos, o ensino 

escolar desempenha um papel importante na formação dos conceitos de um 

modo geral e dos conceitos científicos em particular. Possibilita que o indivíduo 

tenha acesso ao conhecimento científico construído e acumulado pela 

humanidade. O aprendizado escolar exerce significativa influência no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, justamente na fase em 

que elas estão em amadurecimento (REGO, 1999, p.41, 79). 

Estudos científicos de plantas medicinais em sala de aula aproximam nossos 

alunos e seus familiares de teorias e práticas experimentais confiáveis e de 

terapêuticas muitas vezes úteis à nossa população, confirmando ou não o 

conhecimento popular repassado de geração a geração.  

A utilização de plantas como a hortelã é muito comum para o tratamento de 

certas enfermidades. Será que a população que a utiliza tem acesso a 

informações seguras quanto aos efeitos benéficos, ou não, que essa planta 

pode apresentar ou mesmo quanto à forma correta de uso e de sua obtenção? 

Sabe-se, no entanto, que acesso a estudos teórico-científicos que demonstrem 

como obter, utilizar e manipular plantas medicinais, bem como seus efeitos 

toxicológicos no organismo ainda é muito restrito à população, permanecendo 

normalmente veiculados às instituições que os produziram. 

Face a importância das plantas medicinais para o homem, este trabalho tem 

por objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre o uso e as aplicações 

da planta medicinal Mentha x villosa Huds. (hortelã rasteira), resgatando os 

conhecimentos que os alunos e seus familiares possuem desta planta e 

orientando-os a pensar na hortelã rasteira como uma planta muito importante 

no tratamento de algumas verminoses e também na sua utilização em afecções 

do sistema digestório e respiratório. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A família Lamiaceae (Labiatae) da qual se destaca a espécie vegetal Mentha x 

villosa Huds. (hortelã rasteira) possui cerca de 200 gêneros e 

aproximadamente 3.200 espécies em todo o mundo (JOLY, 1998, p.582). 

Ainda hoje são designadas como “Labiadas” / “Labiatae”, que vêm de lábios, 

devido à conformação e o formato geral da pétala. Atualmente o termo correto 

é “Lamiaceae” originado do latim Lamium, que é um gênero botânico desta 

família (<http://pt.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae>).  

Existe forte relação entre os vegetais e as lendas antigas, por exemplo, o nome 

Mentha tem origem, segundo a mitologia grega de Menthe, filha de Cocyte, 

deus do rio, que era amada por Plutão, deus dos infernos. Perséfone, esposa 

de Plutão, descobriu este amor e transformou Menthe em uma planta destinada 

a crescer na entrada das cavernas que davam acesso direto ao inferno 

(TESKE; TRENTINI, 1997, p.182). 

As mentas são plantas, em geral, herbáceas ou arbustivas, com folhas opostas 

e cruzadas, inteiras e em geral com cheiro intenso. Flores pequenas ou 

grandes, em geral vistosas, reunidas em densas inflorescências quase sempre 

axilares. Flores diclamídeas, hermafroditas (andróginas), pentâmeras, 

fortemente zigomorfas, bilabiadas. Androceu formado por dois a quatro 

estames, anteras às vezes modificadas, com uma só teca fértil e a outra 

transformada em alavanca. Ovário súpero, bicarpelar, bilocular, com dois 

óvulos em cada lóculo, sempre falsamente tetralocular por invaginação dos 

carpelos. Estilete ginobásico. Ovário assente sobre um disco glandular 

unilateralmente expandido e saliente. Fruto seco, separando-se 

caracteristicamente em quatro frutículos parciais, onde cada núcula é uma 

pequena noz (JOLY, 1998, p.582). 

As plantas com propriedades medicinais, entre elas incluem-se as mentas, 

sintetizam e armazenam substâncias durante o seu crescimento, chamadas de 

princípios ativos. Além destes princípios ativos existem substâncias inertes 

que determinam a eficácia da planta medicinal, acelerando ou retardando a 

absorção dos princípios ativos pelo organismo. Os vários componentes ativos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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de uma planta formam o seu fitocomplexo.  Se isolado apenas um princípio 

ativo de uma planta, provavelmente sua ação será diferente daquela 

apresentada pelo vegetal inteiro, ou seja, pelo seu fitocomplexo.  

Os vegetais não apresentam uma concentração uniforme de princípios ativos 

durante seu ciclo de vida, variando esta concentração de acordo com o habitat, 

a colheita e a preparação (TESKE; TRENTINI, 1997, p.IX).  

Sabe-se que as folhas e as flores das Menthas são ricas em óleos essenciais, 

estes por sua vez, apresentam uma concentração até três vezes maior se as 

plantas forem coletadas no verão se comparadas àquelas coletadas no inverno 

(SILVA et al.,1995, p.12). 

As espécies e subespécies de Mentha não variam muito na composição dos 

grupos químicos, ocorrendo maior variação nos compostos específicos. Todas 

as hortelãs encerram em suas folhas vitaminas A, B, C, minerais (cálcio, 

fósforo, ferro e potássio), exercem ação tônica e estimulante sobre o sistema 

digestório, além de propriedades terapêuticas: sedativa, digestiva, tônica, anti-

séptica e ligeiramente anestésica 

(<http://br.geocities.com/ladyervas/ervas_saude/H03_hortelamiuda.htm>). 

Os constituintes químicos das Menthas são: piperitone, -α-mentona, mento-

furano, metilacelato, pulegona, cineol, limoneno, jasmone, princípio amargo, 

nicotinamida- traços, terpenos, taninos, sesquiterpenos: cariofileno e bisabolol; 

flavonóides: mentoside, isoroifolina, luteolina, óleos essenciais que contém 

mentol; ácidos: p-cumarínico, felúrico, cafeico, clorogênico, rosmarínico e 

outros constituintes incluindo carotenóides, colina, betaína e minerais (TESKE; 

TRENTINI, 1997, p.182). 

Os ácidos aromáticos presentes nas variedades de Menthas e os seus ésteres, 

sob forma livre ou fazendo parte dos linhanos, são compostos responsáveis por 

numerosos efeitos farmacológicos. [...] São representativos, deste grupo, os 

ácidos cafeico, rosmarínico, clorogênico, cumárico e fumárico. De um modo 

geral têm ação hepatoprotetora e antioxidante, mas é ainda referido para o 

ácido cafeico ação anti-séptica, para o ácido clorogênico ação antifúngica, 

http://br.geocities.com/ladyervas/ervas_saude/H03_hortelamiuda.htm
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colerética e diurética, para o ácido fumárico ação analgésica e espasmolítica 

(CUNHA; SILVA; ROQUE, 2003, p.33). 

 [...] a prática de friccionar óleos essenciais e rubefacientes na pele para aliviar 

a dor tem raízes profundas na medicina popular, [...] o óleo de hortelã, quando 

aplicado topicamente na testa e nas têmporas em solução de etanol a 10%, é 

comparável ao acetaminofeno e ao ácido acetilsalicílico na redução da 

intensidade da cefaléia tensional (SCHULZ; HÄNSEL; TYLER, 2002, p.326-

327). 

A hortelã está associada em grande escala a produtos destinados ao uso 

cosmético e higiênico por suas propriedades aromáticas. Existe também 

menção da hortelã em produtos repelentes, pois [...] a toxidade de alguns 

componentes dos óleos voláteis constitui uma proteção contra predadores e 

infestantes, mentol e mentona são inibidores do crescimento de vários tipos de 

larvas (SIMÕES, 1999, p.394). 

A taxonomia de uma planta é o grau de parentesco que ela apresenta com 

outras plantas. Na identificação de uma planta deve-se tomar cuidado com os 

nomes populares e com sua taxonomia, pois plantas da mesma família 

possuem diferentes composições químicas. Toda planta precisa de uma 

identificação correta, através da definição de sua espécie botânica e do seu 

binômio latino. Para Corrêa Júnior, Ming e Scheffer (1994, p.101) “o gênero 

Mentha é um dos mais complexos do reino vegetal, devido aos inúmeros 

híbridos resultantes do cruzamento espontâneo das espécies, causando uma 

confusão na taxonomia botânica”.  

Todos os vegetais contém substâncias químicas com diferentes potenciais de 

ação, portanto, na utilização da hortelã, alguns cuidados devem ser 

observados. 

Não se deve prescrever o óleo essencial puro por via interna durante a 

gravidez, na aleitação, a crianças menores de seis anos, a doentes com 

dispepsias hipersecretoras, em doenças intestinais graves e doenças 

neurológicas. O óleo essencial deve ser administrado internamente em 

cápsulas com revestimento entérico, para não causar azia. Em pessoas 
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sensíveis, pode originar nervosismo, insônia e dermatites de contato.  Por 

inalação, o óleo essencial pode causar espamos da laringe e dos brônquios, 

sobretudo em crianças. Recomenda-se praticar com óleo essencial o teste de 

tolerância antes da aplicação em inalações: inalar durante 15 segundos e 

esperar 30 minutos (CUNHA; SILVA; ROQUE, 2003, p.388-389). 

 Alguns autores como Schulz, Hänsel e Tyler (2002, p.231) “afirmam que as 

Menthas não devem ser consumidas em grandes quantidades por longos 

períodos de tempo, pois a pulegona exerce ação paralisante sobre o bulbo 

raquidiano”, que é um componente do tronco encefálico que juntamente com 

outros órgãos como o mesencéfalo e a ponte, estabelece comunicação entre o 

cérebro e a medula espinhal. Botsaris (1998, p.429) coloca que os frutos da 

hortelã podem causar alterações congênitas e abortos, sendo contra-indicada 

também em pessoas com enxaqueca ou sudorese excessiva e Teske e Trentini 

(1997, p.183) afirmam que a planta não deve ser administrada em lactentes, 

pois pode causar dispnéia e asfixia. Pessoas com cálculos biliares só devem 

usar a planta com indicação médica. 

Para Cunha, Silva e Roque (2003, p.51) “o uso interno de óleos essenciais em 

doses elevadas, pode provocar convulsões e perturbações sensoriais e até 

psíquicas. As cetonas (mentona, pulegona, carvona), têm sido apontadas como 

responsáveis dessa ação neurotóxica em doses elevadas”.  

A maioria dos alunos da Escola Estadual São Vicente Pallotti, do Município de 

Mandaguari – PR, são moradores do bairro Boa Vista, onde existiu até bem 

pouco tempo o lixão da cidade. As condições sanitárias e geográficas do bairro 

e os fatores sociais, econômicos e culturais dos seus moradores fazem desta 

população, conseqüentemente destes alunos, prováveis portadores de 

verminoses. 

As parasitoses intestinais provocam efeitos danosos no desenvolvimento físico 

e mental, especialmente em crianças. Incidem também de forma negativa 

sobre a economia da população, constituindo um importantíssimo e evidente 

problema de ordem sanitária e social. [...] É tão elevada a freqüência com que 

se apresentam as helmintíases intestinais no homem, que pode inferir-se, sem 

http://www.tiosam.com/enciclopedia/?q=C%C3%A9rebro
http://www.tiosam.com/enciclopedia/?q=Medula_espinhal
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cair em exageros, que é muito raro encontrar uma pessoa adulta que 

atualmente não hospede parasitas ou que não os tenha hospedado, pelo 

menos uma vez na vida e, preferentemente, na infância (CARRERA; 

BARBIETO; TESSI, s.d., p.13).  

Desde a antigüidade, o homem observou o efeito vermífugo que possuíam 

certos produtos de origem vegetal. Nasceram deste modo, as primeiras 

terapêuticas empíricas, a partir das quais derivariam, depois, os primeiros anti-

helmínticos desenvolvidos com critério científico (CARRERA; BARBIETO; 

TESSI, s.d., p.55).  

A planta medicinal Mentha x villosa Huds. apresenta propriedades para a 

prevenção e o controle de algumas parasitoses, porém, poucos alunos 

conhecem estas características. 

 Esta planta é rasteira, perene, folhas ovadas, aromáticas, verdes e geralmente 

rugosas, com pequeno pecíolo de 2 a 3 mm o que permite diferenciá-la dos 

outros tipos de hortelã, possui flores pequenas de cor malva ou violeta. Contém 

um óleo essencial rico em mentona e 1,2-epoxipulegona que é responsável 

pelo princípio ativo antiparasitário, muito eficiente no combate à ameba e 

giárdia, apresentando um índice de cura de 90% e 70% respectivamente.  

METODOLOGIA 

Este é um estudo descritivo e exploratório realizado com alunos das 8as séries 

A e B da Escola Estadual São Vicente Pallotti de Mandaguari - PR e seus 

familiares, no primeiro semestre do ano de 2009. 

É notável na nossa região o uso de plantas medicinais sob a forma de chás, 

xaropes, óleos e infusões, difundidos pelo “saber popular”. Os conhecimentos 

atuais sobre estas plantas tem origem em informações passadas de geração 

em geração pelos índios e povos que colonizaram nosso país.  

Este trabalho permitiu aos alunos a busca de subsídios teóricos sobre a família 

da planta, princípios ativos, indicações, contra-indicações, cuidados na 

administração e sua ação sobre algumas verminoses. 
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Como instrumento inicial de coleta de dados aplicou-se um questionário com 

questões abertas e fechadas, levantando como a hortelã está presente na vida 

dos alunos e de seus familiares. 

Cada aluno respondeu um questionário em sala de aula e levou outro para que 

um de seus familiares contribuísse com a pesquisa. 

Questionário: 

Nome: 

Idade: 

Tempo em que vive em Mandaguari: 

(  ) 1 a 5 anos    (  ) 6 a 15 anos     (  ) mais de 15 anos 

Trabalha? 

(   ) sim    (  ) não 

Profissão: 

Escolaridade: 

Utiliza plantas medicinais? 

(  ) sim     (  ) não 

Conhece a planta medicinal hortelã? 

(  ) sim     (  ) não 

Costuma utilizá-la? 

(  ) sim     (  ) não 
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Onde obtém a planta? 

Para que utiliza a hortelã? 

Com quem aprendeu? 

Que parte da planta hortelã você utiliza? 

Costuma armazená-la? De que forma? 

Se utilizar a hortelã na forma de chás, como o faz? 

Montou-se no jardim desta Escola um canteiro com algumas variedades de 

Menthas: Mentha x piperita L. (hortelã pimenta), Mentha arvensis L. (hortelã 

japonesa) e Mentha x villosa Huds. (hortelã rasteira). 

Tendo a Escola poucos lugares disponíveis, o solo escolhido foi adubado antes 

do plantio que ocorreu por estaquia das mudas. No decorrer da formação do 

canteiro os alunos irrigavam diariamente as plantas e anotavam em uma 

pequena tabela como estava a umidade do solo, a temperatura ambiental e a 

aparência das plantas. 

Neste momento da pesquisa levantou-se o que os alunos gostariam de saber 

sobre a hortelã rasteira, pois os aprofundamentos teórico-científicos sobre a 

planta e as discussões partiriam dos anseios mencionados pelos alunos.  

Para que possam ser usadas, as plantas medicinais passam por processos de 

preparações que muitas vezes são simples e foram desenvolvidos e 

incorporados pela população ao longo dos anos. A esses processos os 

farmacêuticos chamam de preparações caseiras, que têm suficiente qualidade 

para permitir um tratamento simples (BOTSARIS, 1998, p.23). 

 Partindo deste principio foram aplicadas algumas técnicas laboratoriais para a 

produção de balas, pomadas, hortelã em pó e chás. 

No laboratório de Ciências da Escola, os alunos fizeram a secagem da planta, 

onde a hortelã ficou em temperatura ambiente, sem incidência de luz solar por 

aproximadamente uma semana. A planta foi triturada manualmente e embalada 



11 

 

em pequenos saquinhos para o posterior consumo dos alunos e seus 

familiares.  

O gel de hortelã foi desenvolvido utilizando uma base neutra para gel 

preparada em uma farmácia de manipulação, onde os alunos apenas 

acrescentaram a tintura de hortelã. A tintura foi obtida através da trituração do 

vegetal seco em imersão de álcool 70 a 80%, pois nesta concentração, o álcool 

apresenta baixa tendência à irritação da pele. A quantidade da planta 

adicionada foi de 10 a 20%, de acordo com seus componentes químicos.  

A bala de hortelã foi feita e embalada no laboratório, de acordo com a receita: 

1-1/2 copo grande de água fria; 

150 gramas de folhas verdes de hortelã; 

800 gramas de açúcar cristal; 

1 colher (sopa) bem cheia de manteiga sem sal; 

200 gramas de mel. 

Colocou-se no fogo a água e a hortelã até levantar fervura. Desligou-se o fogo 

e o chá ficou abafado por 15 minutos. Foi coado. Acrescentou-se o açúcar, o 

mel e a manteiga. Foi novamente ao fogo até o ponto de fio. As balas foram 

colocadas em forminhas e desenformadas depois de frias.  

O chá da hortelã foi feito na cozinha da Escola, onde os alunos puderam 

observar a preparação por infusão e decocção, estabelecendo as diferenças 

entre as técnicas. 

Como finalização do trabalho realizou-se em uma das salas de aula da Escola 

uma Mostra (interna) sobre a Hortelã. Os alunos expuseram aos demais alunos 

o que aprenderam, aprimoraram e produziram no decorrer do desenvolvimento 

do trabalho. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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O levantamento inicial foi realizado com 80 alunos e 46 pessoas pertencentes à 

família destes alunos, resultando um total de 126 entrevistados. 

As repostas do questionário foram mencionadas nos gráficos subjacentes. Nas 

questões abertas foram consideradas todas as respostas apresentadas. 

RESIDÊNCIA EM MANDAGUARI 

   

Reside no Município:1 a 5 anos = 24(19%); 6 a 15anos = 45(35%); mais 15 anos = 46(37%), outro = 11(9%). 

VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO

 

Trabalha? Sim = 59(47%); Não = 67(53%). 
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UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

Utiliza plantas medicinais? Sim = 75 (60%); Não = 36 (29%); Ás vezes =15 (11%). 

 

RECONHECIMENTO DA PLANTA HORTELÃ 

 

Conhece a hortelã? Sim = 126 (100%); Não = 0. 
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UTILIZAÇÃO DA HORTELÃ 

 

Utiliza a hortelã? Sim = 82 (65%); Não = 33 (27%); Vezes = 11 (8%). 

 

 

OBTENÇÃO DA PLANTA 

 Como obtém a planta? Quintal = 66(62%); Vizinho = 8(8%); Mercado = 7(&%); Parentes = 5(5%); Hortas = 17(16%); 

Farmácias = 3(2%). 
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PARTE UTILIZADA 

 

Que parte utiliza da Hortelã? Folhas = 100(79%); Caule = 18(14%); Raiz = 8(7%). 

 

 

UTILIDADES 

 

Para que utiliza a hortelã?   Remédios = 38 (30%); Chás = 69 (55%); Alimentação =12 (10%); Sucos = 6 (4%); 

Tempero = 1(1%). 
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CONHECIMENTO SOBRE A PLANTA 

 

Com quem aprendeu utilizar a hortelã?   Avós = 30 (24%); Pais = 83 (66%); Parentes = 9 (6%); Sozinho = 2 (2%); 

Livros = 2(2%). 

 

ARMAZENAMENTO 

 

Armazena a hortelã? Sim = 0; Não = 126 (100%). 
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CHÁS 

 

Como o chá é preparado? Infusão = 47 (37%); Decocção = 77 (61%); Batida no liquidificador = 2 (2%). 

 

Os resultados obtidos evidenciaram que as plantas medicinais, que utilizadas 

desde a antiguidade, atualmente são conhecidas, empregadas e valorizadas 

pela população estudada, que procura nos produtos naturais uma melhor 

qualidade de vida. Todos os entrevistados que são residentes do Município de 

Mandaguari, cidade localizada ao norte do Paraná, identificaram a planta 

hortelã como uma planta medicinal muito comum no Município. Uma grande 

parcela dos moradores de Mandaguari possui residências com grandes 

quintais, havendo espaços para o cultivo de jardins, hortas e canteiros de 

plantas medicinais. A grande maioria dos entrevistados obteve a hortelã em 

seus quintais e aprendeu a utilizá-la com seus familiares.  

O saber acumulado por nossos antepassados, aqui na região, é uma prática 

constante, onde os costumes acumulados pelos mais velhos são repassados 

por nossas famílias como parte integrante da nossa formação. 

Para Rego (1999, p.41) a cultura é, portanto, parte constitutiva da natureza 

humana, já que sua característica pedagógica se dá através da internalização 
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dos modos historicamente determinados e culturalmente organizado de operar 

com informações. 

A hortelã foi mencionada no levantamento como uma planta que é utilizada 

como remédio, como tempero, na alimentação e uma grande maioria dos 

entrevistados a emprega no preparo de chás. Muitos entrevistados 

descreveram no levantamento como fazem o chá, porém, não identificaram as 

técnicas utilizadas neste preparo. Sabe-se que as plantas medicinais podem 

perder seus princípios ativos se preparadas de maneira incorreta. Para a 

extração correta dos princípios ativos das plantas no preparo dos chás, devem 

ser adotadas algumas técnicas:  

Chá por infusão 

Tipo de chá recomendado para as plantas aromáticas. Consiste em despejar 

água fervente sobre a planta (folhas, flores ou frutos), mantendo-a abafada por 

cerca de 10 a 15 minutos. Empregam-se normalmente cinco partes da planta 

para noventa e cinco partes de água. 

Chá por decocção 

Tipo de chá onde se utilizam as sementes, folhas, flores, cascas, raízes e talos. 

Para a obtenção do chá adiciona-se água fria sobre a parte utilizada da planta 

levando a mistura ao fogo brando por cerca de 15 minutos. A solução deve ser 

abafada até esfriar. 

Para Matos (1994, p.107-109) a hortelã tem muitas utilidades, podendo ser 

aproveitada através das suas folhas frescas, secas ou nas tinturas. O chá 

gelado da hortelã é um excelente antivomitivo e morno pode ser usado em 

gargarejos e bochechos nas inflamações das gengivas e boca. 

 É muito comum encontrar a hortelã associada ao preparo de alguns alimentos 

servindo de tempero, pois é fornecedora de um delicioso sabor. A planta 

medicinal hortelã possui constituintes amargos que [...] uma vez administrados, 

aumentam o apetite e melhoram a digestão, por estimularem principalmente a 

secreção do suco gástrico (CUNHA; SILVA; ROQUE, 2003, p.35). 
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O Brasil é um grande consumidor de plantas medicinais e possui a maior 

diversidade do mundo, com 55 mil espécies consideradas superiores e 3 mil 

medicinais-aromáticas . O Paraná é o estado responsável por 90% das plantas 

cultivadas no país, demonstrando que o cultivo evita o extrativismo predatório. 

A qualidade de uma planta inicia-se com seu plantio. As plantas podem 

produzir diferentes princípios ativos ou uma variação nesta quantidade 

dependendo do tipo de solo em que está inserida e das variações climáticas. 

O canteiro montado na Escola com as três variedades de hortelã foi cuidado e 

observado nos meses de março, abril, maio e junho de 2009. O canteiro neste 

período se desenvolveu pouco, onde apenas uma variedade de hortelã, a 

Mentha piperita L. (hortelã pimenta) apresentou boa adaptação. O solo da 

Escola disponível para o plantio era pobre organicamente, seco e com pouca 

claridade solar. 

 Antes do plantio houve uma adubação orgânica e outra no mês de maio. Um 

grande dificultador foi que o lugar não possuía nenhuma torneira próxima, para 

que a irrigação acontecesse plenamente. Os alunos utilizavam diariamente 

regadores e baldes para molhar o canteiro.  

O ambiente no qual o vegetal se desenvolve e o tipo de cultivo também influem 

sobre a composição química dos óleos voláteis. A temperatura, a umidade 

relativa, a duração total de exposição ao sol e o regime de ventos exercem 

uma influência direta, sobretudo sobre as espécies que possuem estruturas 

histológicas de estocagem na superfície. Nos vegetais em que a localização de 

tais estruturas é mais profunda, a qualidade dos óleos voláteis é mais 

constante. Um exemplo disto é a hortelã-pimenta (Mentha x piperita L.), que 

quando cultivada em períodos de dias longos e noites curtas, apresenta um 

maior rendimento de óleo, com teor aumentado de Mento-furano; ao contrário, 

noites frias favorecem a formação de mentol. Deve-se preferencialmente, 

coletar plantas ricas em óleos voláteis bem cedo pela manhã ou à noite, pois o 

período de exposição ao sol pode provocar uma perda quantitativa importante 

do óleo existente no vegetal (SIMÕES; SPITZER, 1999, p.395). 
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[...] As mudas de hortelã devem ser plantadas em canteiros de terra, 

ensolarados e com bastante adubo orgânico. Devem ser regadas uma vez ao 

dia. Os canteiros devem ser replantados logo após o período de floração 

(MATOS, 1994, p.105). 

Diversos são os fatores que influenciam o enraizamento das plantas da família 

Lamiaceae (Labiatae) e a formação das mudas, entre eles, a posição da estaca 

no ramo, o grau de lignificação, a quantidade de reservas, diferenciação dos 

tecidos e o tipo de substrato por suas características químicas e físicas 

(CHAGAS et al, 2008, p.2). 

A fundamentação teórica e as discussões em sala de aula sobre a família da 

planta e seus princípios ativos permitiram uma maior apropriação do 

conhecimento científico, onde houve a superação de obstáculos conceituais e a 

formação de novos conceitos. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares do Ensino de Ciências (2008, p.24) é 

necessário que o conhecimento anterior do estudante, construído nas 

interações e relações que estabelece na vida cotidiana, seja valorizado, num 

primeiro momento, pois nem todo o conhecimento cotidiano pode ser 

considerado incoerente ao conhecimento científico. Valorizá-los e tomá-los 

como ponto de partida terá como conseqüência a formação de conceitos 

científicos. 

As atividades experimentais no Ensino de Ciências possibilitam ao professor 

despertar dúvidas em seus alunos, a problematização de conteúdos e 

contribuem para que os estudantes construam suas hipóteses. As atividades 

experimentais desenvolvidas no trabalho foram escolhidas pensando na 

construção de conhecimentos com os alunos, de forma prazerosa, 

contextualizada, funcional e significativa.  

Para Ausubel a aprendizagem significativa é um processo através do qual uma 

nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de 

conhecimento do indivíduo (MOREIRA; BUCHWETZ, 1993, p.19-20). 
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O ato de experimentar é de fundamental importância no processo de ensino-

aprendizagem. Uma das etapas do método científico é a experimentação, que 

permite distinguir uma Ciência exata dos demais ramos do conhecimento 

humano. [...] Esta ênfase por um ensino experimental adicionam-se 

importantes contribuições da teoria da aprendizagem em busca da contribuição 

do conhecimento (ALVES; STACHAK, 2005, p.1). 

A secagem da hortelã em laboratório ocorreu porque se afirma que as folhas 

da Mentha x villosa Huds. (hortelã rasteira) podem ser usadas na forma de pó 

preparado depois de secas ou na forma de tintura. O pó é usado na dose de 

meia colherinha de café, três vezes ao dia, por aproximadamente cinco dias ou 

também na forma de tintura a 20%, na dose de 40 gotas, três vezes ao dia por 

no mínimo cinco dias. As folhas frescas também podem ser comidas ou batidas 

com sucos de frutas, em doses de seis a dez folhas, junto com as refeições, no 

período de cinco a dez dias. Este tratamento caseiro, usado na cura e 

prevenção de verminoses, deve ser repetido após dez dias (MATOS, 1994, 

p.109-110). 

Os vegetais utilizados na forma de pó possuem muitas vantagens, com: 

administração relativamente segura da droga, ajuste ou eventual concentração 

do princípio ativo e manipulação simples, permitindo misturas. 

O gel foi produzido utilizando a tintura da hortelã. Sabe-se que tinturas feitas de 

Menthas auxiliam no tratamento de coceiras, irritações da pele e nas dores de 

cabeça através do uso de compressas (MATOS, 1994, p.105). 

A hortelã na forma de balas possui ação antiinflamatória da boca e garganta. 

Para que a bala apresente resultado na afecção é recomendado o uso de 3 a 6 

balas por dia. 

A mostra sobre a hortelã foi realizada como o objetivo de socializar o 

conhecimento absorvido no desenvolvimento do trabalho aos demais alunos da 

Escola. Foi uma forma de divulgar a importância da planta medicinal hortelã na 

nossa comunidade escolar, ressaltando suas potencialidades e os cuidados 

que devemos ter na sua administração.  A mostra veio evidenciar que os 

conhecimentos podem ser assimilados quando se coloca em prática as teorias. 
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As feiras de Ciências se apresentam como atividades populares no decorrer da 

história. Tudo começou no início do século passado, quando professores 

americanos incentivaram seus alunos para que iniciassem projetos científicos e 

os expusessem para os companheiros de sala. O movimento das feiras 

científicas se impulsionou depois da 2a Guerra Mundial. Em 1950 ocorreu na 

Filadélfia (USA) a primeira feira científica 

(<http://www.feiradeciencias.com.br/sala01/01_01.asp>). 

O estudo realizado na Escola Estadual São Vicente Pallotti se pautou no 

Decreto no 5.813, de 22 de junho de 2006 sobre a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos que afirma em algumas de suas Diretrizes, oferecer 

condições de: promover e reconhecer as práticas populares do uso de plantas 

medicinais e remédios caseiros; estimular profissionais de saúde e a população 

ao uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos e estimular também a 

produção de material didático e de divulgação sobre estas plantas e estes 

fitoterápicos. 

CONCLUSÃO 

A importância das plantas medicinais e a utilização da hortelã pela comunidade 

mandaguariense reforçou estudos que demonstram a importância que o 

homem dá aos recursos da natureza que são capazes de propiciar o bem estar 

físico e auxiliar na prevenção e cura de doenças. 

O desenvolvimento do trabalho possibilitou a utilização de novas estratégias de 

aprendizagens, permitindo ações diferenciadas ao abordar o conteúdo, 

oferecendo oportunidade para que os alunos caminhassem ao máximo no 

sentido de atingir uma compreensão teórico-científica do uso medicinal e 

místico da hortelã. 

Projetos Científicos se bem trabalhados em sala de aula criam hábitos de: 

observação, investigação, especulação e comprovação de hipóteses que serão 

úteis durante toda a vida dos estudantes. 
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