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Em um belo dia, a professora Luciana estava
ministrando uma aula prática de ciências para

os alunos do 5° ano...

Hoje iremos visitar o

Horto medicinal da

Unipar para

conhecermos algumas

plantas cultivadas por

aqui! 



Que planta linda

professora! Qual o

seu nome? 

Essa é a Pereskia 

acuelata, 

mais conhecida como 

Ora-pro-nóbis!

Durante a visita ao horto medicinal, os alunos
ficaram encantados com a diversidade de

plantas naquele local, e com isso, começaram
as perguntas... 



Isso mesmo! 

Vou contar um 

pouquinho

 dela para vocês.

O R A - P R O - N Ó B I S ?

Possui alto valor nutritivo nas

suas folhas

Elevado teor de proteínas,

entre 14,7 a 28%

Pertence a família Cactaceae, podendo

atingir até 10 m de altura. Tem folhas

pequenas e caule fino



Pode ser utilizada como 
complemento alimentar!

Uma planta nativa do Brasil, 

bastante frequente em 

Minas Gerais e no 

nordeste. Apresenta ainda 

altos teores de vitaminas e 

minerais. 

Que legal professora! 

Ela pode contribuir 

na alimentação 

das pessoas então? 



Isso mesmo! Devido ao seu alto teor de proteínas, ela pode
substituir a proteína animal nas populações carentes!

Sabiam que ela também

 pode atuar como 

anti-inflamatório? 

As folhas podem ser usadas como 

emoliente externo para queimaduras ou chás como

expectorante

Que legal 

professora!



Exatamente!

E as flores 

professora? 

Possui floração rica em pólen e nectar,

podendo ser usada para produzir mel

Então ela tem 

propriedads 

medicinais? 

Os frutos destacam-se pelo potencial expectorante e

antissifilítico com boas fontes de carotenóides, com

atividade antioxidante!

Fonte: encurtador.com.br/drzJO



P a r a  f i n a l i z a r . . . .

Além do uso na alimentação humana, é
crescente os trabalhos na ALIMENTAÇÃO

ANIMALl! 
Na avicultura estudos avaliam o efeito da
inclusão de farinha de ora-pro-nóbis na 

ração de frangos de corte. 

Não afetam o desempenho
animal

Ótima opção para redução dos
custos

Baixo custo de produção e fácil
cultivo



Adoramos 

professora. Muito

obrigada!!

Espero que tenham

gostado de conhecer

a ora-pro-nóbis!


