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Introdução

A medicina popular, atualmente bastante difundida, 
tem nas plantas com propriedades terapêuticas, 
importante aliada. A flora brasileira é riquíssima em 
exemplares que são utilizados pela população como 
plantas medicinais. [1].

Em função do próprio processo de colonização, o
uso de plantas medicinais no Nordeste Brasileiro
baseia-se não apenas no conhecimento indígena, mas
nas influências trazidas por povos africanos e europeus. 
De modo geral, as plantas medicinais exóticas estão 
bem incorporadas à cultura brasileira, sendo bastante 
consumidas e cultivadas pela população urbana, 
visando à extração de componentes bioativos e  a 
comercialização. As plantas representam uma fonte de 
produtos naturais biologicamente ativos com uma gama 
imensa de diversidade em termos de estrutura e de 
propriedades físicoquímicas e biológicas [2].

Uma Espiral de Ervas é um elemento de jardinagem 
que se caracteriza como uma maneira simples de 
manejar as plantas proporcionando sustentabilidade e 
espaços funcionais. O formato espiralado muito 
encontrado na natureza, respeita as curvas naturais se 
inserindo harmoniosamente no ambiente, contemplando 
aspectos como diversidade, consórcios, efeito de 
bordas, microclima e drenagem. 

Sendo a permacultura uma prática de baixo 
dispêndio de energia e de alta produtividade,o Projeto 
“Espiral de Ervas para Cultivo de Plantas Medicinais” 
tem como objetivo geral difundir princípios éticos 
como: cuidado com o planeta e cuidado com as pessoas 
através da implantação de um espiral de ervas 
medicinais na comunidade de São Lourenço da Mata.E 
ainda, a partir das condições e possibilidades dos 
comunitários, identificar saberes populares sobre 
plantas medicinais.

Este trabalho teve início no mês de maio de 2009 e 
tem como proponente a Universidade Federal Rural de 
Pernambuco- UFRPE.Como objetivos específicos o
projeto "Espiral de Ervas para cultivo de Plantas 
Medicinais" pretende: Construir uma Espiral de ervas 
medicinais em uma propriedade particular localizada 

na BR 408 KM 100,  Comunidade Penedo de Baixo , 
São Lourenço da Mata -PE; estimular o cultivo e o uso
de plantas medicinais nesta comunidade através de uma 
oficina. Realizar entrevistas semi-estruturadas a fim de 
conhecer percepções dos comunitários sobre o uso de 
plantas medicinais.

Material e métodos

A propriedade rural na qual está sendo
desenvolvido este projeto está localizada na BR 408 
KM 100, Penedo de Baixo , São Lourenço da Mata -PE 
e está interligada ao Instituto de Desenvolvimento 
Ambiental Raimundo Irineu Serra– IDA/CEFLURIS, 
antes denominado de Centro Eclético da Fluente Luz 
Universal, sendo este uma sociedade civil, sem fins 
lucrativos, de natureza filantrópica, ambientalista, 
assistencial e cultural. Dentro dos objetivos deste 
instituto estão: incentivar e desenvolver técnicas de 
conservação, preservação e reflorestamento, 
especialmente para recuperação de áreas degradadas;
propor, apoiar e desenvolver atividades comunitárias e 
cooperativas, bem como executar projetos econômicos, 
assistenciais, científicos e culturais entre outros.

Foram realizadas visitas ao local de implantação da 
espiral, com o intuito de promover uma interação entre 
acadêmicos e membros do IDA/CEFLURIS.

A fim de fortalecer o saber dos membros executores 
deste projeto, houve a participação dos mesmos em 
oficinas com tema “Permacultura”, ministradas durante 
a Semana do Meio Ambiente no Parque de Dois 
Irmãos-Recife-PE e no II Encontro de Tecnologia 
Popular e Economia Solidária na UFRPE no ano de 
2009.

Foram obtidos dados através de questionários 
estruturados com dez perguntas-chaves, com as quais 
foi possível obter informações como: plantas 
conhecidas, motivo para uso, parte utilizada, obtenção 
e interesse em cultivar uma horta medicinal.  As
entrevistas foram feitas em ambiente familiar com vinte 
e cinco pessoas, sendo quinze mulheres e dez homens; 
todos moradores da comunidade Penedo de Baixo-PE.
Nesta ocasião buscou-se compreender a percepção da 



realidade dos entrevistados, aproveitando a 
oportunidade para compartilhar informações.

Resultados e Discussão

A associação de moradores da Comunidade Penedo 
de Baixo-PE existe há três anos e realiza reuniões 
mensais. São desenvolvidas diversas atividades nas 
propriedades rurais: piscicultura, consórcio de plantas, 
criação de animais (gado, bode, porco, ovelha, galinha 
caipira). O líder comunitário declarou que os 
moradores estão desestimulados em dar continuidade a 
qualquer espécie de empreendimento, pois o local foi 
escolhido para ser “a cidade da copa” em 2014, sendo 
assim, todas as pessoas serão retiradas dali por decreto 
do governo estadual. No entanto, o representante da
comunidade considera que os comunitários possuem 
interesse em cultivar plantas medicinais, o que pôde ser 
comprovado com as respostas dos próprios moradores.
Apenas 12,5% dos entrevistados, nunca utilizou 
nenhuma planta medicinal por conta própria e não 
possui interesse em cultivar uma horta medicinal.

87,5% do universo pesquisado, usam as plantas 
para algum fim terapêutico e acreditam que o 
tratamento seja eficaz. 58,33% obteve o conhecimento 
sobre ervas com os pais e avós e possuem plantas 
medicinais plantadas no jardim ou quintal.

Foram citadas cerca de quarenta espécies vegetais:
xambá, vassourinha de botão, alva moura, mastruz,
alfavaca de caboco, colônia, erva- cidreira, acrônico,   
arruda, hortelã-miúdo ,capim-santo, jenipapo, cebola 
chen chen, pitanga, carambola, quebra-pedra, urtiga, 
macaíba, manjericão, canela, urucum, mandacaru, 
alpiste, laranja, louro, goiaba branca, romã, ervadoce, 
mostarda, gengilim, caju-roxo, carambola, babosa, cana 
de macaco, boldo do chile, mamão, sete ervas, 
camomila, araçá e sabugueira.

A obtenção destas plantas é, em 75% dos casos, 
feita no quintal, jardim ou na mata; sendo poucas as 
pessoas que as compram. Segundo os moradores, as 
espécies vegetais citadas possuem as mais diversas 
utilidades.

A planta mais utilizada para fins medicinais pelos 
entrevistados é o capim-santo, seguido da erva-cidreira.
Segundo Pacheco[3] um maior ou menor volume de 
citações a respeito de uma determinada planta pode 
indicar sua eficácia culturalmente percebida pela 
comunidade.

Espécies arbóreas como jatobá (Hymenaea sp.)
,quixabeira (Sideroxylon sp.),angico (Anadenanthera
sp.),jucá (Caesalpinia sp.),imburana-de-
cheiro(Amburana sp.),cabeça-de-negro(Annona sp.)
muleque-duro (Cordia sp.),eucalipto(Eucalyptus 
sp.)entre outras; foram citadas como componentes de 
uma “garrafada”- bebida feita pelos índios da aldeia 
xucuru do município de Pesqueira-PE.

Uma única espécie recebe diferentes denominações, 
sua ação terapêutica pode ser confundida em função do 

nome recebido, podendo muitas vezes vir a ser tóxica. 
Portanto, é essencial a identificação através de serviço 
prestado por um herbário.

O projeto se encontra em fase de execução e será 
finalizado no mês de outubro de 2009. A comunidade 
demonstrou interesse em participar de grupo de 
discussão  sobre o assunto pesquisado. Na sequência 
dos objetivos propostos dentro do projeto, haverá a 
construção da espiral em conjunto com uma roda de 
debates sobre permacultura. Serão abordados aspectos 
holísticos da relação homem-planta e será distribuído 
material de leitura com descrição dos benefícios para a 
saúde física e mental que algumas plantas fornecem.

Depois de pronta, a Espiral servirá de canteiro para 
o cultivo das mais diferentes plantas medicinais 
conhecidas, servindo tanto como farmácia viva quanto 
como jardim ornamental, embelezando e aromatizando 
o ambiente em que vai ser implantada. Além de servir 
também como modelo para os moradores da 
comunidade do Penedo de Baixo que terão a 
oportunidade de visualizar esta técnica de cultivo.

As diretrizes do projeto "Espiral de Ervas para 
cultivo de Plantas medicinais", enfatizam a necessidade 
de interdisciplinaridade do ensino, pesquisa e extensão; 
uma vez que busca ser útil à comunidade com a
consciência do que  ocorre em uma atividade deste tipo 
é a troca de saberes.
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Tabela 1. Espécies vegetais que serão plantadas na espiral da propriedade rural localizada na BR 408 KM 100, Penedo de Baixo , 

São Lourenço da Mata –PE (o uso das espécies na atividade pode variar de acordo com a facilidade de aquisição das mesmas).

Figura 1: A- Diversidade de cascas e raízes utilizada para produção da garrafada, B- paisagem durante entrevista na comunidade 

Penedo de Baixo-PE, C- comunitário mostrando colônia, espécie vegetal bastante usada para febre na comunidade.

Nome científico Nome vulgar

Rosmarinus officinalis L. alecrim

Allium sativum L. alho

Aloe Vera , (L.)Mill. babosa

Cympobogon citratus (D. C.) Stapf. capim santo

Alpinia speciosa Schum colônia

Lippia Alba (Mill) N. E. Brown erva cidreira

Pimpinela anisum L. erva doce

Plectranthus amboinicus Lour. hortelã graúda

Mentha X villosa Huds. hortelã miúda

Chenopodim ambrosioides L. var. Anthelmintica mastruz

Plectranthus barbatus Andr. sete dores
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