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Antes do surgimento da medicina moderna e do desenvolvimento dos fármacos 

químicos, era muito comum a utilização de espécies vegetais no tratamento de 

enfermidades, sendo essa uma das únicas soluções viáveis. Todavia, nos dias atuais, 

mesmo com os avanços da tecnologia que permitem a maior produção de 

medicamentos, ainda podem ser vistas pessoas que procuram o método de 

tratamento com uso de plantas medicinais, por ser esse um método considerado 

natural, eficaz e de baixo custo. O propósito deste estudo foi avaliar a contribuição da 

manutenção de um Viveiro medicinal para conservação do conhecimento popular a 

cerca do potencial bioativo das plantas, visto que muitas vezes esse é um dos poucos 

recursos disponíveis para algumas populações, e desse modo contribuir com a 

conservação das espécies, que muitas vezes acabam não sendo encontradas em 

ambientes urbanos. Os dados foram coletados por meio de entrevistas e dos registros 

presentes no parque Municipal de Tabuazeiro, em Vitória – ES, desde o ano de 2012. 

Foi observado que perfil do público consta em sua maioria por mulheres, 

correspondendo a 59% dos entrevistados e a média de idade é 53 anos, abarcando 

40% e os entrevistados afirmam ter aprendido sobre o uso das plantas com seus 

familiares, o que reforça a idéia de que a presença dos viveiros medicinais pode ser 

também uma forma de manutenção do conhecimento popular a cerca do potencial 

bioativo das plantas. Dentre os participantes da pesquisa 58% deles afirmam confiar 

mais em tratamentos à base de plantas medicinais do que em fármacos, o que indica 

que mesmo com os avanços dos fármacos ainda é possível encontrar pessoas que 

confiam na utilização das plantas como um recurso para o tratamento, mesmo que 

associado com alguns medicamentos. Quanto ao levantamento taxonômico das 
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espécies foram identificadas 99 espécies. As plantas mais solicitadas, segundo o 

cadastro do parque foram o Guaco (Mikania glomerata Spreng.) e a Arnica (Solidago 

microglossa DC.), que na literatura são indicadas como plantas de eficácia 

comprovada no tratamento de enfermidades no trato respiratório. A manutenção de 

viveiros de plantas medicinais em áreas urbanas mostra se útil não apenas pela 

utilização na cura de doenças, mas para que esse aspecto cultural seja mantido nas 

gerações em que ainda ocorre a propagação desses conhecimentos, que muitas 

vezes servem de base para o desenvolvimento de novos recursos a serem utilizados. 

 
 


