
	  	  	   	  
 
 
CÓDIGO DE ÉTICA NA COLHEITA DE 
PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINAIS E 
CONDIMENTARES 
 
Regras para os colectores  
 
Introdução 

Ao longo da sua evolução o Homem descobriu como utilizar a Natureza em seu benefício, e 

neste sentido podemos dizer que a utilização de “ervas” para fins terapêuticos, culinários e 

cosméticos é um saber quase tão antigo como a própria espécie humana. A colheita de 

espécies silvestres e a procura de novas propriedades baseia-se num saber milenar e constitui 

uma actividade que se mantém ainda arreigada em muitas culturas. Este processo acentuou-se 

com a sedentarização e domesticação quando muitas das plantas silvestres passaram a ser 

cultivadas em hortas e jardins. Muitas vezes associado ao misticismo e a rituais de magia e 

feitiçaria, o conhecimento do poder curativo das plantas, nem sempre foi compreendido mas 

sempre foi temido, adorado, respeitado e símbolo de poder. Este conhecimento era na 

antiguidade transmitido de geração em geração de forma oral, até que mais tarde, a ciência se 

interessou pelo estudo deste poder natural. Foi o conhecimento das propriedades curativas das 

plantas que deu origem à Medicina Moderna, tendo sido, muitos dos princípios activos 

utilizados na medicina, descobertos pela primeira vez em plantas selvagens. Na verdade, 

ainda que actualmente muitos deles já sejam sintetizados em laboratório a partir de processos 

químicos, alguns destes princípios activos ainda continuam a ser extraídos da Natureza. 

Também as exigências do paladar e o desejo de beleza e bem-estar, sempre conduziram o 

Homem na busca de novos sabores, aromas e produtos de beleza, e nesta procura as plantas 

aromáticas e medicinais têm sido mais uma vez um poderoso aliado. 

Recentemente tem-se verificado a intensificação do interesse pela colheita e utilização de 

plantas aromáticas, quer para a sua utilização de modo tradicional sobre a forma de chás em 

substituição de alguns medicamentos, quer para a indústria de medicamentos, de cosmética e 

alimentar. Se por um lado o renovado recurso às propriedades naturais das plantas poderá 

simbolizar uma maior consciencialização das populações reflectindo alguma resistência à até 

agora exagerada utilização de complexos químicos produzidos em laboratório e consumidos 

sobre a forma de medicamento, por outro lado este interesse da sociedade moderna pela 

colheita indiscriminada e consumo de plantas silvestres acarreta consigo uma enorme 



preocupação pela sustentabilidade ambiental, aumentando a responsabilidade colectiva na 

garantia da continuidade das espécies. 

Neste sentido e porque o garantir da continuidade de uma espécie constitui uma obrigação 

ética, urge definir algumas normas básicas que limitem a colheita indiscriminada deste 

recurso natural precioso e limitado. Assim, inspiradas nos princípios definidos pela 

organização Fair Wild que unifica as regras internacionais para a colheita sustentável de 

plantas aromáticas e medicinais, as linhas que se seguem pretendem orientar a actividade de 

recolha e processamento de plantas silvestres de modo responsável, consciente, esclarecido e 

organizado. Ainda que se pretenda que este código possa ser usado de uma forma geral para 

todo o território Português, o mesmo deve ser adaptado à realidade e necessidades de cada 

área devendo existir uma entidade nacional ou regional responsável pelo acompanhamento, 

monitorização e coordenação destas actividades. 

 

Alguns princípios gerais 

 

a) Entende-se por planta silvestre toda a planta nativa, não introduzida pelo homem que 

cresce de forma espontânea em área natural não cultivada; 

b) À actividade de colheita de plantas silvestres deverá aplicar-se a legislação nacional 

em vigor quer no que concerne à propriedade quer no que respeita à conservação de 

espécies; 

c) Considerando o regime de propriedade predominante em Portugal (propriedade 

privada) a actividade de colheita de plantas silvestres deverá carecer da autorização 

prévia do proprietário do local onde se encontra a espécie a colher; 

d) Nos casos da propriedade pública (baldios, matas nacionais etc.) a colheita de plantas 

silvestres deverá ser precedida de uma informação prévia à entidade gestora da área 

em questão com a descrição e mapeamento da actividade e identificação de quem irá 

realizar a colheita e das espécies a colher; 

e) Nos casos em que a colheita de plantas silvestres se verifique dentro de áreas 

protegidas, esta actividade deverá ser comunicada ao ICNB; 

f) Para evitar a repetição de colheitas realizadas por diferentes operadores no mesmo 

local, deverá haver uma entidade local ou regional responsável pelo controlo da 

actividade; 

g) Cada área passível de colheita de plantas silvestres deverá possuir um documento 

regulamentador onde conste a listagem das espécies, épocas de colheita, e 

identificação dos operadores locais. A gestão deste documento poderá ser da 

responsabilidade dos municípios, das Juntas de Freguesia ou de organizações locais 

que se disponibilizem para o efeito. Seria desejável a criação de uma base de dados 

nacional para esta actividade 

 



Quem poderá colher plantas silvestres para fins comerciais ou industriais? 

a) Qualquer cidadão responsável poderá proceder à recolha de plantas silvestres para 

fins comerciais ou industriais desde que possua a idade legal prevista no código 

laboral e comprove possuir formação e conhecimento que lhe permita desempenhar a 

tarefa de forma sustentável e que possa garantir a segurança ao consumidor.  

b) Deverão ser os promotores desta actividade a garantir a formação e a emissão dum 

documento comprovativo da aptidão do colector. 

c) Deve dar-se preferência  aos colectores locais. 

 

 

Como deve ser feita a exploração sustentável de plantas silvestres? 

 

A colheita de plantas silvestres, constitui a exploração de um recurso natural limitado que 

implica a remoção parcial de plantas que crescem de forma espontânea. Para que a exploração 

deste recurso natural, seja sustentável a longo prazo, é fundamental ter em conta os seguintes 

pressupostos: 

 

a) Os métodos de colheita de plantas devem minimizar os impactos sobre o meio 

natural, devendo proporcionar condições para a regeneração dos espécimes 

intervencionados. A regeneração será garantida quando a quantidade de flores, 

sementes, folhas e raízes deixadas intactas, permitem a sobrevivência e a reprodução 

da planta. 

b) a colheita de espécies da flora espontânea não poderá implicar um decréscimo 

significativo da população na área de actuação; 

c) o procedimento adoptado não deve provocar danos na planta que inviabilizem a sua 

sobrevivência; 

d) Deverão ser tomadas precauções de modo a não danificar outras espécies presentes na 

área de colheita; 

e) durante a apanha, deve minimizar-se a perturbação sobre plantas e animais evitando a 

realização da actividade durante a época de nidificação e reduzindo ao mínimo o 

ruído; 

f) A colheita deverá ser efectuada individualmente ou em pequenos grupos de forma a 

manter a descrição e minimizar os impactos no meio natural. 

 

 

 

 

 

 Onde e quando proceder à colheita de plantas? 



 

a) A colheita de plantas silvestres deverá ocorrer apenas em áreas não poluídas, 

devendo salvaguardar-se uma distância mínima de potenciais fontes de poluição, 

nomeadamente povoamentos ou áreas agrícolas, estradas com elevado tráfego 

automóvel, indústria e depósitos de resíduos; 

b) A colheita deve ser efectuada segundo as instruções existentes nas fichas 

individuais das plantas, na legislação e nas normas em vigor para a área a 

intervencionar. 

 

Que plantas não podem ser colhidas e em que período? 

 

a) Plantas não silvestres como por exemplo plantas que crescem em campos 

cultivados, ou as espontâneas que crescem próximo dos povoamentos, jardins, 

caminhos, bermas de estradas, zonas industriais ou similares ou plantas que 

tenham sido tratadas com qualquer produto químico; 

b) Espécies raras (espécies que não são comuns na região); 

c) Espécies protegidas por lei; 

d) Espécies que não se reproduzem facilmente ou são de crescimento lento e que 

pela sua fragilidade podem ser danificadas irreversivelmente no acto da colheita 

e) Plantas que se apresentem visivelmente debilitadas ou doentes 

 

Para as plantas que podem ser colhidas devem ser seguidas as seguintes normas: 

 

a) A colheita deve ser feita em plantas adultas, e nunca nas plantas jovens (a menos que 

a informação sobre a colheita o indique). 

b) A colheita de partes da planta deve ser feita unicamente nos períodos do ano 

identificados para a espécie, quando a qualidade para a sua utilização é a melhor.  

c) Os colectores devem efectuar a colheita unicamente quando é solicitada pela entidade 

processadora, nos períodos em que o rápido processamento/escoamento do produto é 

garantido.  

d) A colheita deve centrar-se unicamente nas partes da planta a utilizar (é importante 

assegurar que se colhe apenas a quantidade e a parte específica da planta a utilizar). 

e) A cada nova colheita de determinada espécie, deve-se seleccionar uma nova área, não 

voltando à mesma área mais do que uma vez por época de colheita. 

f) Na próxima época de colheita deve seleccionar-se uma nova área quando se trata da 

colheita da mesma espécie; deverá também evitar-se a afluência ao mesmo local em 

períodos muito curtos mesmo quando se trata da colheita de uma espécie diferente, 

permitindo que a Natureza recupere de quaisquer danos involuntários provocados 

pelo pisoteio ou pela perturbação da fauna.   



g)  A colheita deve ser sempre feita de forma aleatória, deixando sempre por colher pelo 

menos duas plantas da mesma espécie por cada planta intervencionada.  

 

 

 

Tabela 1: Considere a seguinte regra em termos de limite na colheita de forma a 

garantir a regeneração das plantas. 

 

Parte da planta a colher Percentagem máxima que poderá ser 

colhida 

Raízes/bolbos 20% da população, com nova colheita 

somente após três épocas 

Folhas 30% das folhas 

Flores 70% das flores de cada planta  

Sementes/frutos 70-80% das sementes/frutos 

 

Manuseamento, acondicionamento e transporte do material vegetal durante a colheita 

 

As plantas devem ser manuseadas nas melhores condições de higiene, acondicionamento 

e transporte possíveis tendo em consideração: 

a) Sempre que possível, o operador deverá utilizar luvas, vestuário e recipientes 

higiénicos; 

b) Devem ser evitadas condições de solo húmido, orvalho, chuva ou elevada humidade 

relativa do ar. É aconselhável realizar a colheita nas manhãs, sem orvalho e em 

plantas que não foram sujeitas a períodos de precipitação na noite anterior; 

c) São proibidos como métodos de colheita: 

• a utilização de sticks para bater nas plantas 

• retirar as plantas (ou partes) com as suas raízes 

• usar machados, enxadas e serras que podem danificar desnecessariamente a 

planta intervencionada e as que estão na sua envolvente. 

d) Os instrumentos de corte (tesouras, facas e foices) devem ser limpos e desinfectados 

entre colheitas para reduzir contaminações. 

e) Todos os contentores utilizados na colheita devem ser substituídos ou bem limpos e 

desinfectados, garantindo a não contaminação. Quando não estão a ser utilizados, os 

contentores devem ser mantidos secos, livres de pragas e afastados de roedores, gado 

e animais domésticos. 

 

Manuseamento durante a colheita e transporte 



 

a) O material vegetal colhido não deverá, nunca, entrar em contacto directo com o solo, 

ficar exposto à luz solar directa, à chuva, pó, insectos e animais; 

b) As plantas devem ser colhidas de forma adequada, tapadas e transportadas em 

condições de ausência de humidade e condições de higiene; 

c) A colheita em determinada área deve centrar-se numa única espécie, não devendo 

misturar-se várias espécies ou diferentes partes da mesma planta; 

d) Deve prevenir-se a possibilidade de danos mecânicos e compactação do material 

vegetativo colhido. Os contentores de transporte não devem levar material em 

excesso, assim como não devem ser empilhados uns em cima dos outros; 

e) O material vegetativo colhido em fresco deve ser rapidamente entregue para 

processamento de forma a evitar a degradação do mesmo; 

f) Qualquer medida de controlo de pestes deve ser documentada; 

g) O material danificado deve ser separado; 

h) Todos os contentores devem conter o registo das seguintes informações: Nome da 

planta (comum e científico); área de colheita, nome do colector, data da colheita e 

peso; 

 

Manuseamento do material após a colheita 

 

Secagem 

a) O Local de secagem (no campo, em casa ou num centro de secagem para o efeito) 

deve estar:  

• livre de pesticidas e outros materiais tóxicos como cimento, hidrocarbonetos, 

fertilizantes, tinta e outras substâncias químicas; 

• Limpo, sem lixo, pó ou outros materiais; 

• Seco e livre de bolor, fungos ou material deteriorado; 

• Bem arejado e com circulação de ar (secagem em bandejas de rede, com 

ventilador e fonte de calor); 

b) À chegada às instalações de processamento (em casa, centros de secagem) o material 

vegetativo deve ser prontamente descarregado e desempacotado; 

c) O material não deve ser exposto à luz solar directa e deve ser protegido de humidade 

adicional; 

d) A secagem directa no chão deve ser evitada. Secar em mesas, tabuleiros empilhados, 

coberturas de lona ou materiais similares; 

e) A secagem não deve ocorrer em locais próximos de estradas, e de outras fontes de 

poluição 

 

	  


