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As plantas medicinais são utilizadas desde os primórdios da humanidade, gerando
 um conhecimento que percorre as gerações possibilitando opção terapêutica
 eficaz e de baixo custo para diversas doenças. A Escola Leonardo Negrão de
 Sousa localiza-se no município de Abaetetuba Nordeste do Estado do Pará. Para
 determinar a composição de espécies da referida horta escolar, a feira de
 Abaetetuba foi o ponto inicial de coleta devido vasta diversidade de plantas
 medicinais comercializadas na mesma. As plantas vivas foram fornecidas por três
 vendedores da feira durante a realização do inventário e a identificação das
 espécies foi com base na literatura especializada. Com isso este estudo objetivou
 promover o resgate através do incentivo e fortalecimento do cultivo de plantas
 medicinais focando na agregação de renda, e valoração da cultura local bem
 como o seu uso adequado pela comunidade em geral. Foram registradas dez
 espécies que podem ser cultivadas em hortas segundo os próprios vendedores
 bem como a indicação literária especializada. Dentre as dez espécies presente na
 composição da horta Arruda, Boldo, Hortelã, Catinga de Mulata, Erva-Doce e
 Pirarucú-de-Planta são exóticas não-amazônicas, Quebra-Pedra, Erva-Cidreira,
 Amor-crescido e Sacaca são nativas amazônicas, sendo que as seis
 etnoespécies mais citadas foram: Boldo, Hortelã e Quebra-Pedra (três espécies
 cada), Arruda e Sacaca (duas espécies) e Erva-Cidreira com uma espécie. As

RODRIGO XAVIER SENA

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



 formas de consumo mais usadas são: infusão, ramos triturados e chá das folhas,
 segundo os vendedores. A prática do cultivo de plantas medicinais na Escola
 Leonardo Negrão de Sousa é uma forma de conscientizar e melhorar a qualidade
 de vida da comunidade escolar através do cultivo e uso de tais plantas,
 despertando o interesse pela Educação Ambiental, Botânica e Etnobotânica,
 através das experiências vivenciadas na escola atribuindo uma forma terapêutica
 alternativa de baixo custo e valorizando o rico conhecimento popular associado
 às mesmas.

 

Palavras-chave: Ensino de Botânica, Plantas Medicinais, Horta escolar.

 

 

(1) Graduando de Licenciatura Plena em Biologia. Instituto Federal de Educação,
 Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Abaetetuba, PA, Brasil.
 rodrigoxavier102009@hotmail.com

(2) Graduando (a) de Licenciatura Plena em Biologia. Instituto Federal de
 Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Abaetetuba, PA, Brasil.

(3) Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Instituto Federal de
 Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Abaetetuba, PA, Brasil.
 jeferson.m.costa@hotmail.com

 

 

 

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil




