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Ervas medicinais e PANCs no bairro Bela Vista, Distrito de Itaipava - Itapemirim - ES.

Apresentação:

O bairro Bela Vista (mapa I) fica no distrito de Itaipava no município de Itapemirim, conta

com uma área de preservação ambiental próxima à rodovia do sol em frente ao cemitério

municipal. Bairro em expansão sendo ainda defasado de pavimentação e nome de ruas, em

sua parte alta está localizado o reservatório de água do SAAE.

A experiência com as plantas e ervas medicinais tem se dado devido à região possuir,

nativamente, várias espécies em sua vegetação que servem como alimento, condimentos ou

mesmo usado como remédio na medicina popular. Nos últimos 5 anos tenho pesquisado e

procurado identificar essas plantas a fim de propagar suas culturas alimentícias tanto das

PANC’S (Plantas Alimentícias Não Convencionais) bem como de frutos e árvores da qual se

obtém resultados significativos na saúde nutricional da população local.

Pretende-se o conhecimento em relação às espécies que podem ser consumidas e cultivadas

pelos moradores e, como há pouca literatura sobre o assunto, todo o processo está sendo

desenvolvido por meio da oralidade com agentes locais e/ou externos sobre o conhecimento

dos alimentos comestíveis e quais são os seus potenciais nutritivos e fitoterápicos. Essas

plantas e frutos nativos são ótimas alternativas de alimentação pois são mais saudáveis

comparados às distribuições do mercado por não possuírem uso de agrotóxicos em seu

plantio, além do fator econômico, o que facilita no acesso aos bens naturais e o direito à

alimentação adequada.

Justificativa:

A utilização de plantas e ervas medicinais no contexto alimentício tem ganhado bastante

espaço em diversas regiões do Brasil e sua inserção nas legislações e políticas públicas vem

promovendo a difusão do conhecimento sobre usos e manuseios e quais as propriedades

medicinais e funções para a nossa saúde. Nesse sentido, busca-se a propagação e preservação

da vegetação e toda a sua variedade de espécies que nos são ofertadas como nativas do lugar

em questão.

A vegetação do Bela Vista se mistura entre cerrado e mata atlântica; uma APA(Área de

Preservação Ambiental) a qual incentivamos a sua conservação por meio de mobilização

social (Anexo II).
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Alguns exemplos de espécies perenes e nativas, a qual a população já utiliza são: a Erva

Baleeira, na produção de pomadas e tinturas combate dores em geral e tem potencial anti

inflamatório e cicatrizante; usos diversos da madeira do Cambará e com suas folhas também

são usadas na fitoterapia; o Araçá, que com seu fruto faz-se uma geléia bastante nutritiva e de

suas folhas produzimos um chá para problemas gastrointestinais, é preventivo de câncer e

diabetes; a Jurubeba que pode ser feito em conserva para saladas e possui ação antioxidante; a

flor e folhas da Chanana são usadas como antidepressivo e afrodisíaco; o poder do Angico no

combate ao reumatismo; o Cajá Manga rico em vitamina B1 e B6 que contribuem para a

saúde do sistema nervoso; dentre muitas outras variedades as quais nós vimos por meio das

trocas de saberes adquirindo confiança para o consumo, tanto na minha alimentação como na

comunidade em geral devido ao processo comunicativo de experiências bem sucedidas e

adesão crescente de pessoas às formas alternativas de subsistência.

Por isso é de grande valia a preservação e conservação destes saberes e fazeres culturais e

desta Área de Preservação Ambiental que acabam por transformar os meios pelos quais temos

acesso e direito à alimentação segura, o cultivo e manuseio da terra produzindo e incentivando

agriculturas e economias locais.

Objetivos:

Difusão e utilização de plantas medicinais no bairro através da conservação e cultivo dessas

espécies replicando-as em quintais e terreiros dos moradores. Produção de pomadas, tinturas e

chás com usos terapêuticos na medicina popular tendo apresentado resultados satisfatórios

para a saúde do público que adere ao uso.

Participação em feiras e eventos de economia solidária com intuito de comercialização destes

produtos provenientes da agricultura familiar.

Mobilização sobre a importância da área de preservação ambiental do Bela Vista e sua

conservação enquanto patrimônio natural.

Metodologia:

Observação da vegetação, familiarização com as plantas, identificação das espécies já

conhecidas, uso de tecnologia através de apps de identificação botânicas, conversas com

pessoas da comunidade que usam e indicam tais alimentos e remédios.
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Na produção artesanal de pomadas, tinturas, chás e cosméticos das plantas medicinais

cultivadas por meio da propagação vegetativa, são utilizados óleos essenciais, álcoois e

outras bases na extração do princípio ativo das ervas; e técnicas como maceração e infusão ou

conservas feitas em vinagre e azeite também fazem parte do processo.

A expansão do conhecimento no uso adequado da vegetação é realizada por meio de

participação em eventos educacionais, culturais e de saúde, além do famoso “boca-a-boca”

em que o saber é compartilhado entre todos interessados.

Resultados alcançados e metas definidas e quantificadas através de indicadores:

Participação no projeto “Passeio na praça” por meio de feira de artesanato promovido pela

Prefeitura Municipal de Itapemirim.

Envio de tinturas e pomadas de erva baleeira para o estado do Rio de Janeiro através de

programas e projetos de economia solidária. (Foto I)

Coletivo FEPNES - Fortalecimento e Empoderamento da População Negra do Espírito Santo

(capacitação e promoção dos saberes populares das plantas medicinais e alimentícias com

sede no distrito de Itaipava e atuação em todo estado)

Trabalhos com a terra em quintais da população incentivado pela troca de mudas e

conhecimentos específicos sobre as plantas nativas e outras trazidas de outras regiões.

Produção e uso de pomadas, tinturas e chás com as ervas medicinais, o custo é baixo e o

benefício alto pois o cultivo das plantas nativas é mais fácil devido às propriedades presentes

no solo a qual abriga uma vegetação variada de espécies e seu fazer está muito ligado ao

acesso ao conhecimento.

Projeto de reflorestamento da secretaria municipal de meio ambiente de Itapemirim onde foi

distribuído sementes e terra adubada para germinação de 5 Paineiras Rosa.

Essas são as ervas e alimentos bastante utilizadas nas trocas com produtores locais nos

últimos anos: Aipim; Coco; Cacau; Limão; Mexerica; Banana-da-terra; Alecrim; Erva

Baleeira; Manjericão; Alfavaca; Arruda; Cidreira; Chanana; Pincel de estudante; Araçá; Cajá

manga; Cambará; Angico; Jurubeba; Urucum.

Referências Bibliográficas:
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Mapa I

Mapa II

Foto I
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Plantas medicinais: do cultivo à terapêutica/Anderson Domingues Corrêa, Rodrigo S.

Eduardo M. Quintas - Petrópolis, RJ:Vozes, 1998

PMI - www.itapemirim.es.gov.br

INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

https://observatoriodoturismo.es.gov.br/Media/observatorio/Pesquisas/Inventarios%20Munici

pais/Itapemirim.pdf

Cordia verbenacea DC Boraginaceae *Benjamin Gilbert; Rita Favoreto

https://revistafitos.far.fiocruz.br/index.php/revista-fitos/article/download/133/131

Você sabe o que são PANCs? Descubra as plantinhas que também são alimentos e você não

sabia Ministério da Saúde - 2022

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/

2022/voce-sabe-o-que-sao-pancs-descubra-as-plantinhas-que-tambem-sao-alimentos-e-voce-n

ao-sabia

Coisas do Cerrado, ciências e poesia na rede

https://www2.ibb.unesp.br/departamentos/Educacao/Trabalhos/coisasdecerrado/INICIAL/prin

cipal.htm

http://www.itapemirim.es.gov.br/
https://observatoriodoturismo.es.gov.br/Media/observatorio/Pesquisas/Inventarios%20Municipais/Itapemirim.pdf
https://observatoriodoturismo.es.gov.br/Media/observatorio/Pesquisas/Inventarios%20Municipais/Itapemirim.pdf
https://revistafitos.far.fiocruz.br/index.php/revista-fitos/article/download/133/131
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/voce-sabe-o-que-sao-pancs-descubra-as-plantinhas-que-tambem-sao-alimentos-e-voce-nao-sabia
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/voce-sabe-o-que-sao-pancs-descubra-as-plantinhas-que-tambem-sao-alimentos-e-voce-nao-sabia
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me-alimentar-melhor/noticias/2022/voce-sabe-o-que-sao-pancs-descubra-as-plantinhas-que-tambem-sao-alimentos-e-voce-nao-sabia
https://www2.ibb.unesp.br/departamentos/Educacao/Trabalhos/coisasdecerrado/INICIAL/principal.htm
https://www2.ibb.unesp.br/departamentos/Educacao/Trabalhos/coisasdecerrado/INICIAL/principal.htm

