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RESUMO 

O emprego das plantas medicinais faz parte da terapia popular formando um aglomerado de habilidades 

internalizadas nos usuários e praticantes. Porém, com a oferta de medicamentos industrializados, o uso 

diminuiu. Além da obtenção das plantas medicinais ser realizada com extrativismo, as técnicas de cultivo 

são escassas, o que reduz a garantia da qualidade desses produtos. A adubação do solo aumenta a 

produtividade e os biofertilizantes tem sido utilizado em substituição aos químicos. O uso de Micro-

organismos Eficientes (ME) como biofertilizante consiste em uma associação de culturas de micro-

organismos benéficos, encontrados naturalmente nos solos e que podem incrementar a biodiversidade 

microbiana. Alguns estudos têm demonstrado que a inoculação de culturas ME atua na melhoria da 

qualidade do solo, em especial, na síntese de metabólitos e no desenvolvimento do vegetal em geral. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso do biofertilizante a base de ME sobre aspectos 

gerais do desenvolvimento de três plantas medicinais (Thymus vulgaris, Phyllanthus niruri e Mentha 

piperita) e da composição solo. As avaliações macroscópicas mostraram diferenças nas quantidades de 

folhas e tamanho das plantas em todas as espécies tratadas com ME. A avaliação da composição do 

solo indicou elevação do teor de P, Ca, Mg, Zn, Fe e Mn com a aplicação do fermentado de ME em 

relação ao controle. A partir desses resultados, conclui-se que a aplicação de ME no solo é promissora, 

uma vez que houve aumento de elementos indicadores de fertilidade deste, e que se consolida através 

da avaliação macroscópicas das plantas. 
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INTRODUÇÃO 

O emprego das plantas medicinais faz parte da terapia popular formando um 

aglomerado de habilidades internalizadas nos usuários e praticantes. Porém, com a 

oferta de medicamentos industrializados, o uso diminuiu. Além da obtenção das plantas 

medicinais ser realizada com extrativismo, as técnicas de cultivo são escassas, o que 

reduz a garantia da qualidade desses produtos (MARTINS; ALVES; MAMPRIM, 2016). 

Fatores internos, como a genética, regulam e mantem propriedades particulares da 

planta, como a síntese de metabólitos, e fatores externos, como ataque de patógenos, 

índice pluviométrico, radiação UV, temperatura, sazonalidade, composição atmosférica 

e a qualidade do solo (incluindo a microbiota, quantidade de matéria orgânica e 

minerais), são fatores que influenciam o desenvolvimento (PINTO et al., 2014).  

O conceito de Micro-organismos Eficientes (ME) foi introduzido pelo Prof. Teruo Higa, 

da Universidade de Ryukyus, em Okinawa, Japão, tendo como objetivo a busca de 



 2 

uma alternativa de enriquecimento sustentável dos solos (HIGA, 1991). Alguns 

estudos têm demonstrado que a inoculação de culturas ME atuam na melhoria da 

qualidade do solo, em especial, na síntese de metabólitos e o desenvolvimento do 

vegetal em geral (BOECHAT; SANTOS; ACCIOLY, 2013). 

Como uma solução sustentável, de baixo custo, e alta produção, os ME consistem de 

uma associação de culturas de micro-organismos benéficos, encontrados naturalmente 

nos solos e que são eficientes como inoculantes, a fim de incrementar a biodiversidade 

microbiana e diminuir o uso de defensivos agrícolas (Ahmed et al., 2014).  

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso do biofertilizante a base de 

ME sobre aspectos gerais do desenvolvimento de três plantas medicinais (Thymus 

vulgaris, Phyllanthus niruri e Mentha piperita) e da composição solo. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Preparo do fermentado  

O fermentado contendo ME foi preparado segundo o manual técnico BOKASHI 

(SIQUEIRA; SIQUEIRA, 2013), sendo cozidos cerca de 1kg de arroz em água e 

dividido em dois recipientes de plástico, cobertos por tela fina para evitar a invasão de 

insetos. Os recipientes foram colocados em mata virgem fechada e cobertos por folhas 

secas. Após uma semana, os recipientes foram abertos e coletadas partes que já se 

encontravam em processo de decomposição. Essas partes foram divididas em cinco 

garrafas Pet® de 2 L que foram completadas, cada uma, com 200 mL de caldo de cana 

e água isenta de cloro. Em intervalos de 48h as garrafas foram abertas para liberação 

do gás produzido em seu interior devido a fermentação. Ao final de 15 dias, o 

fermentado estava pronto para uso (Figura 1). 

 

Figura 1- Fluxograma de trabalho 

 Foram utilizadas 18 mudas para cada espécie das plantas medicinais T. vulgaris, P. 

niruri e M. piperita adquiridas no comércio local e plantadas em vasos individuais 

contendo 3 mudas em cada um deles. Cada espécie foi condicionada a duas situações 

(em triplicatas): controle (C) e adição do produto fermentado de micro-organismos 

(ME). As espécies tratadas com ME tiveram aplicação deste produto, uma vez com sua 
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devida diluição, quando da preparação da terra vegetal no dia do transplante das 

respectivas mudas, e quando necessária a adição de mais terra, o solo recebeu a 

pulverização dos ME. As mudas receberam regas por aspersão diárias com água 

potável. A cada 15 dias foram realizados os registros fotográficos para observação dos 

seguintes parâmetros: altura, cor, quantidade, tamanho, largura e comprimento das 

folhas. O tempo para a colheita foi de 75 dias (Figura 2). Amostras do solo tratados 

com ME e do controle de cada planta foram enviadas para a avaliação de parâmetros 

físico-químicos, realizada no laboratório de Laboratório de Análise de Solo de Viçosa 

Ltda (registro 1648/2020). 

 

Figura 2- Fluxograma de trabalho (Fonte: autoria própria) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As avaliações macroscópicas dos grupos de plantas tratados com ME mostraram 

quantidade superior de folhas e maior comprimento em altura em comparação com o 

controle (Figuras 3, 4 e 5) e Tabelas 1, 2, 3). M. piperita em tratamento com ME 

apresentou folhas mais compridas e largas em comparação com o controle. O 

tratamento com ME também favoreceu maior crescimento em altura de P. niruri. A 

análise de composição química dos solos, mostrou que houve a elevação do teor de P, 

Ca, Mg, Zn, Fe e Mn nos solos com a aplicação do fermentado (Tabela 4), esses 

elementos químicos são indicadores de fertilidade do solo (RONZELLI JÚNIOR; BUFF; 

KOEHLER, 1999). A partir desses resultados, podemos constatar relevância da 

aplicação dos ME no solo destinado ao plantio, uma vez que traz melhorias no quesito 

de qualidade do solo. Além disso, as características macroscópicas comprovam este 

resultado. Promovendo assim melhora no cultivo de plantas medicinais de maneira 

sustentável, o que pode trazer uma elevação na produção dos compostos ativos das 

plantas (RONZELLI JÚNIOR; BUFF; KOEHLER, 1999). 
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Tabela 1 - Avaliações macroscópicas de Thymus vulgaris 
T. vulgaris 

tempo trat. Altura 
(cm) 

Comp. 
Folha 
(cm) 

Largura 
Folha 
(cm) 

Cor 

15 
dias 

controle 12 0,5 0,2 verde 

ME 13 0,5 0,2 verde 

30 
dias 

controle 20 0,5 0,2 verde 

ME 19 0,5 0,2 verde 

45 
dias 

controle 20 0,5 0,2 verde e 
roxa 

ME 19 0,5 0,2 verde e 
roxa 

60 
dias 

controle 20 0,5 0,2 verde 

ME 19 0,5 0,2 verde 

75 
dias 

controle 20 0,5 0,2 verde 

ME 19 0,5 0,2 verde 

 
 

 

Figura 3 - Evolução das características macroscópicas de Thymus vulgaris: a) controle, 
b) tratamento com ME 

Tabela 2 - Avaliações macroscópicas de Phyllanthus niruri. 

P.niruri  

tempo trat. Altura 
(cm) 

Número 
de folhas 

Comp. 
Folha 
(cm) 

Largura 
Folha 
(cm) 

Cor 

15 
dias 

controle 13 62 0,8 0,5 verde 

ME 16 92 0,8 0,5 verde 

30 
dias 

controle 15 38 0,8 0,5 verde e 
amarelas 

ME 16 cm 61 0,8 0,5 verde e 
amarelas 

45 
dias 

controle 16 71 0,8 0,5 verde 

ME 16 115 0,8 0,5 verde e 
amarelas 

a 

b 
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60 
dias 

controle 16 126 0,8 0,5 verde 

ME 18 128 0,8 0,5 verdes e 
rosa 

75 
dias  

controle 28 283 0,8 0,5 verde 

ME 41 243 0,8 0,5 verde 
 

 

 

Figura 5 - Evolução das características macroscópicas de Mentha piperita: a) controle, 
b) tratamento com ME.  

Tabela 3 - Avaliações macroscópicas de Mentha piperita. 

M. piperita 

tempo trat. Altura 
(cm) 

Número 
de folhas 

Comp. 
Folha 
(cm) 

Largura 
Folha 
(cm) 

Cor 

15 
dias 

controle 12 43 1,5 1 verde 

ME 12 35 1,5 1 verde 

30 
dias 

controle 20 65 1,5 1 verde 

ME 14 59 2 1,5 verde 

45 
dias 

controle 20 47 3 2 verde 

ME 15 50 4 2 verde 

60 
dias 

controle 23 51 2 1,5 verde 

ME 21 43 2 1,5 verde 

75 
dias  

controle 28 63 2 1,5 verde 

ME 21 50 2 1,5 verde 
 

Figura 4 - Evolução das características macroscópicas de Phyllanthus niruri: a) 
controle, b) tratamento com ME. 

a 

b 
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Tabela 4 - Análise da composição das amostras de solos, controle e tratados com 
micro-organismos eficientes 

Referência P Zn Fe Mn Ca Mg 

mg/dm³ cmol/dm³ 

Thymus  vulgaris C 29,1 2,7 36,7 6,6 1,32 0,86 

Thymus vulgaris ME 33,2 3,2 47,2 10,4 1,76 1,19 

Phyllanthus niruri C 27,4 3,8 27,4 9,2 1,53 1,01 

Phyllanthus niruri  ME 38,4 4,2 35,2 9,6 1,63 1,05 

Mentha piperita C 38,4 3,8 35,8 10,4 1,64 1,07 

Mentha piperita ME 50,9 3,8 54 15,9 1,77 1,2 

Obs: C: controle; ME: tratamento com micro-organismos eficientes. 
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