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RESUMO  

 
 Objetivo – É notório em todas as vias de comunicação o crescente cultivo e consumo de uma 

grande variedade de vegetais naturais que proporcionam além de uma dieta mais rica, um grande 

benefício à saúde. Lugares onde eles são tratados de forma simples, eficiente, orgânica e 

benéfica em todos os pontos são buscados atualmente, e com o intuito de reforçar e aplicar 

esses conceitos, visando a educação ambiental que eles carregam, o Centro Ambiental Edoardo 

Bonetti fez uma horta e um pomar com espécies de hortaliças, frutíferas, fitoterápicas e plantas 

alimentícias não convencionais (PANC), onde o presente projeto buscou classifica-las com seus 

respectivos nomes científicos, bem como às famílias pertencentes, para conhecimento geral. 

Resultados – Com a classificação dos gêneros e espécies, foi possível dividi-las em grupos com 

seus respectivos caracteres botânicos, bem como foi estudado um pouco mais afundo as 

espécies consideradas somente medicinais para uso farmacológico, industrial e popular 

resumidamente. Conclusão – Todas as espécies implementadas no CAEB são benéficas à 

saúde e grande maioria possui vantagens nutritivas e medicinais, onde se sugere uma pesquisa 

mais aprofundada para maior conhecimento e para mais projetos de Educação Ambiental 

respectivamente.  

Palavras-chave: Horta medicinal, Classificação, Educação Ambiental.  

 

ABSTRACT 

  
Objective – It is notorious in all communication routes the growing cultivation and consumption 

of a wide variety of natural vegetables that provide in addition to a richer diet, a great health 

benefit. Places where they are treated in a simple, efficient, organic and beneficial way at all 

points are currently sought, and with the aim of reinforcing and applying these concepts, aiming 

at the environmental education they carry, the Edoardo Bonetti Environmental Center made a 

vegetable garden and an orchard with species of vegetables, fruit, phytotherapeutic and 

unconventional food plants (PANC), where the present project sought to classify them with their 

respective scientific names, as well as the families belonging, for general knowledge. Results – 

With the classification of genera and species, it was possible to divide them into groups with their 

respective botanical characters, as well as a little deeper study of species considered only 

medicinal for pharmacological, industrial and popular use briefly. Conclusion – All species 

implemented in CAEB are beneficial to health and the vast majority have nutritional and medicinal 

advantages, where further research is suggested for greater knowledge and for more 

Environmental Education projects, respectively.  

 
Keywords: Medicinal Garden, Classification, Environmental Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A gestão ambiental alicerçada à gestão estratégica de pessoas na 

atualidade possibilita novas ações e comportamentos que contribuem para o 

bem-estar da sociedade, pois a produção de bens e serviços pela ação humana 

ao longo dos anos afetaram diretamente os recursos naturais, os quais são cada 

vez mais explorados para atender os anseios e as necessidades das pessoas 

[1].  

 A Educação Ambiental (EA) no Brasil é exigida pela legislação, em caráter 

formal e não-formal, mas nem sempre é desenvolvida plenamente no que se 

refere à continuidade e ao aprofundamento teórico-metodológico. Esses 

atributos são necessários ao processo de construção de valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para a conservação 

ambiental [3]. 

   Considerando os fatos apontados, o Centro Ambiental Edoardo Bonetti 

(CAEB) de São José dos Campos/SP implementou em seu estabelecimento uma 

horta educacional, voltada à educação ambiental e ao compartilhamento de 

informações sobre as mais variadas espécies de plantas consideradas 

hortaliças, frutíferas, fitoterápicas e plantas alimentícias não convencionais 

(PANC), com o intuito de atender e administrar possíveis substituições as 

necessidades atuais de alimentos industrializados, medicamentos e costumes 

sociais não naturais.  

   Para satisfazer os anseios do mundo moderno, torna-se necessária a 

presença de capital financeiro, com vistas a produzir bens e serviços que se 

constituem parte da vida humana. Todavia, a exploração desregrada dos 

recursos e o consumo exagerado impõe riscos à sobrevivência no nosso planeta 

e torna necessária a implementação de novas ações que possam contribuir com 

a devida correção ou modificação dos ambientes naturais [1]. 

   Usando dos recursos educacionais que possui, o CAEB busca apresentar 

aos visitantes formas diferentes de visualizar o que uma horta pode oferecer, 

tanto a saúde, utilizando as plantas medicinais e alimentícias organicamente 

cultivadas, bem como a hábitos e estilos de vida, onde o natural é preservado e 
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utilizado, trazendo benefícios não somente a sanidade corporal como também 

ao planeta residente. 

   O país é provido de uma ampla e diversificada flora, mas estima-se que 

menos de 15% das espécies tenham sido estudadas para fins de utilização na 

medicina. Esses dados demostram a importância da realização de pesquisas 

com diferentes espécies na busca de substâncias/princípios ativos que possam 

constituir novos medicamentos [2]. 

   O poder curativo dos vegetais é conhecido desde a antiguidade e as 

plantas vem sendo constantemente utilizadas pela indústria farmacêutica para a 

produção de medicamentos e pela população brasileira para o tratamento e/ou 

prevenção de diversas doenças [2]. 

   A importância social e econômica das plantas medicinais, o baixo custo 

para a produção, além da mega diversidade botânica do país e elevada 

quantidade de compostos fito químicos têm sido identificada pela comunidade 

científica e indústria farmacêutica e contribuem para o crescimento de pesquisas 

[2]. 

   Considerando a indústria alimentícia, cujo qual também compartilha da 

importância social e econômica, Balem; Silveira (2005) disserta sobre a erosão 

cultural alimentar, que consiste no processo de simplificação da dieta e do 

abandono da produção para subsistência, ou seja, uma perda gradativa de uma 

alimentação variada, mais complexa nutricionalmente, alicerçada na cultura do 

agronegócio e a adoção de práticas e hábitos alimentares urbanos. E o impacto 

é ainda maior no meio rural, onde se encontram as comunidades tradicionais e 

agricultores familiares de diferentes etnias, os quais têm a sua história 

intimamente relacionada a práticas que visam ao provimento da alimentação [4]. 

   Segundo Pollan (2008), mais de dois terços das calorias consumidas 

diariamente vêm de apenas quatro vegetais cultivados em escala mundial e 

vinculados aos grandes impérios alimentares: milho, soja, trigo e arroz. Logo, 

muitas características como cores, sabores, formas e nutrientes, são ignoradas 

em programas de melhoramento, em função do parâmetro produtividade. Por 

consequência, a ampla gama de espécies que coevoluíram com o homem e o 

ambiente, e que poderiam ser cultivadas e/ou coletadas, acabam sendo tratadas 

como “plantas daninhas”, ignorando-se os inúmeros benefícios que as mesmas 
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podem proporcionar como a sua utilização na alimentação, denominadas de 

Plantas Alimentícias não Convencionais (PANC) [4]. 

   O aumento das publicações no decorrer dos anos analisados, expressam 

o interesse no desenvolvimento de novos medicamentos à base de princípios 

ativos extraídos da diversidade de plantas encontradas no território brasileiro ou 

até mesmo na identificação de propriedades tóxicas delas. Os resultados 

encontrados possivelmente podem ser justificados pelo fato de que, no Brasil, 

para que os fitoterápicos sejam certificados como medicamentos, as empresas 

precisam comprovar a sua segurança, qualidade e eficácia com base em estudos 

científicos confirmados [2]. 

   A horta é oportuna para a instituição, no sentido de que o local deve ser 

um instrumento [...] de consciência ambiental [...] com vistas a auxiliar no 

desenvolvimento do trabalho para o bem coletivo [1]. No Brasil a Educação 

Ambiental (EA) é exigida pela Constituição Federal de 1988 e reafirmada pela lei 

9.795/1999 e decreto 4.281/2002. Embora tenha evoluído conceitualmente no 

que se refere ao aumento da produção científica e à popularização de sua 

aplicação nos setores formal e não-formal, a EA ainda carece de continuidade e 

aprofundamento teórico-metodológico para alcançar seus objetivos [3]. 

   Firmando a necessidade de pesquisas que comprovem o bem que cada 

vegetal do Centro Ambiental pode oferecer, bem como visando a necessidade 

de uma EA aprimorada e regrada para a evolução de conceitos, hábitos e 

práticas, uma variedade de espécies vegetais será apresentada e nomeada 

cientificamente  no decorrer deste artigo, para que em sua discussão e 

resultados finais, sejam analisados de modo mais minucioso, tendo em vista a 

viabilização de informações que o CAEB implica sobre o plantio efetivado, 

afirmando que o objetivo principal da realização da horta é o compartilhamento 

de informações mais abrangente, para uma geração de visitantes mais capaz de 

conhecer e cultivar os vegetais, para uma qualidade de vida positivamente 

ascendente.  

   O objetivo deste estudo é classificar as plantas medicinais e alimentícias 

disponíveis nos canteiros da horta do Centro Ambiental Edoardo Bonetti, no 

município de São José dos Campos, SP, para uso em projetos sociais e projetos 

de Educação Ambiental (EA) aos visitantes do CAEB.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Local de estudo 

 O Centro Ambiental Edoardo Bonetti se localiza no município de São José 

dos Campos, no estado de São Paulo, na Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 

número 1.250, CEP: 12229-380. O espaço é rico em uma Mata Atlântica 

incialmente preservada, possuindo espaços de plantio, de cultivo de duas 

espécies de abelhas, bem como possuiu um lago que passa atualmente por um 

início de cuidados. De acordo com as redes sociais do Centro Ambiental, o CAEB 

tem como intuito ser um espaço cultural, voltado para diversas atividades em 

torno das artes e da educação ambiental (CAEB, 2021).  

 O Centro Ambiental recebeu no dia 18 de maio de 2021 o reconhecimento 

como Ponto de Cultura, conceito concedido pela Secretaria Especial da Cultura 

do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria de Diversidade Cultural, através 

da plataforma Rede Cultura Viva (CAEB, 2021).  

 Atualmente o local é administrado pela Dra. Ema Ely Salomão Bonetti, 

proprietária e responsável por autorizar todos os projetos já feitos e futuros 

projetos que possam ser desenvolvidos no CAEB. A instituição conta também 

com apoio eventual da Prefeitura de São José dos Campos e com uma equipe 

composta por: caseiros, Rogério Mazzeo (Engenheiro Florestal), jardineiros, 

estagiários voluntários (estudantes de Ciências Biológicas da Universidade 

Paulista – UNIP), estagiários da prefeitura e convidados.   

 

Métodos 

 

 O Centro Ambiental Edoardo Bonetti de São José dos Campos/SP fez a 

aquisição de 67 espécies de mudas, em março de 2021 pelo site “Sabor de 

Fazenda” (Disponível em: https://sabordefazenda.com.br).  

 As mudas adquiridas constituem um grupo variado de espécies de 

hortaliças, frutíferas, fitoterápicas e Plantas Alimentícias Não Convencionais 

(PANC); que foram implantadas em canteiros disponíveis no CAEB que serão 

usadas em projetos de Educação Ambiental (EA) aos visitantes do 
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estabelecimento, tendo em vista seus benefícios medicinais, alimentares e 

habituais ao todo (Figura 1).  

 

Figura 1: Vista da área de implantação dos canteiros no Centro Ambiental 

Edoardo Bonetti.  

 

 

  A classificação e identificação das espécies vegetais foi realizada por 

meio de revisão bibliográfica sobre o tema: Plantas Medicinais. Para tal, buscou-

se trabalhos científicos publicados em periódicos específicos disponibilizados em 

bancos de dados como: Portal de Periódicos CAPES, Scielo, Google Acadêmico, 

entre outros. As visitas ao CAEB foram realizadas para coletas botânicas, 

registros fotográficos e plantio das espécies adquiridas para posterior uso da 

literatura especializada. 

  O estudo e revisão bibliográfica está voltado para discussão e 

identificação do potencial alimentar, medicinal e condimentar de cada espécie 

vegetal no Centro Ambiental presente e classificada. Sendo o propósito do 

trabalho a viabilização prática e científica de todo o conteúdo acima descrito. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Classificação Botânica 

 

 Neste estudo foram identificadas um total de 27 (vinte e sete) famílias 

botânicas, pertencendo a 52 (cinquenta e dois) gêneros e 44 (quarenta e quatro) 

espécies que foram implementadas na horta do CAEB. Todas as espécies 

identificadas possuem também seus respectivos nomes populares regionais 

para manter o conhecimento popular local.  

 A Tabela 1 mostra a classificação botânica de todas as espécies 

adquiridas e implantadas pelo Centro Ambiental Edoardo Bonetti.  

 

Tabela 1: Classificação botânica das espécies adquiridas pelo Centro Ambiental 

Edoardo Bonetti.  

Família Nome científico Nome popular Autores 

Lamiaceae Lavandula stoechas L. alfazema, lavanda, 
lavanda verdadeira 

Zoubi, Y. E.; Bousta, D.; 
Farah, A., 2020 [5] 

 Aeollanthus suaveolens Mart. 
ex Spreng 

macassá Martins, R. L. et al., 2016 [6] 

 Plectranthus barbatus boldo africano M. F. Cordeiro; M. J. B. M. 
Rêgo et al., 2021 [7] 

 Plectranthus ornatus Codd. boldo miúdo Medrado, H. H.; Meira, P. R. 
et al., 2017 [8] 

 Ocimum ssp. manjericão Freitas, J. V. B.; Filho, E. G. 
A. et al., 2018 [9] 

 Lavandula angustifolia L. alfazema, Lavanda 
inglesa 

Radulescu, C.; Stihi, C. et 
al., 2017 [10] 

 Lavandula multifida lavanda multifida, 
lavanda egípcia 

Caparrós, P. G.; Pestana, 
M. et al., 2016 [11] 

 Nepeta cataria erva-de-gato-
verdadeira, erva 

gateira 

Nayik, A. S. G. A.; Cannoo, 
D. S., 2019 [12] 

 Plectranthus ssp. hortelã branca, 
hortelã do norte 

hortelã - Sabor de Fazenda 
2021 [13] 

 Mentha ssp. hortelã portuguesa, 
hortelã variegata 

hortelã - Sabor de Fazenda 
2021 [14] 

 Thymus x citriodorus L. tomilho-limão Ntalli, N.; Parlapani, A. B. et 
al., 2020 [15] 

 Thymbra spicata L. zaatar Sengun, I. Y.; Yucel, E. et 
al., 2020 [16] 

https://sabordefazenda.com.br/page/2/?s=hortel%C3%A3
https://sabordefazenda.com.br/page/2/?s=hortel%C3%A3
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Passifloraceae Passiflora ligularis Juss. granadilla, maracujá 
doce 

Suárez, J. C. A.; Pérez, J. 
O.; Gómez, R. U., 2016 [17] 

Cactaceae Pereskia aculeata var. 
godseffiana 

ora-pro-nobis 
dourada, orai por 

nós 

Santos, L. S.; Queiroz, C. R. 

A. A. et al., 2015 [18]

 

Basellaceae Basella alba L. bertalha roxa, 
espinafre 

Kumorkiewicz, A.; 
Wybraniec, S., 2017 [19] 

 Basella ssp.  bertalha Kumorkiewicz, A.; 
Wybraniec, S., 2017 [20] 

Zingiberaceae Curcuma zedoaria (Christm.) 
Roscoe 

curcuma zedoaria 
Monton, C.; Chuanchom, P. 

et al., 2021 [21]

 

 Zingiber officinale gengibre, gengivre, 
mangarataí 

Gengibre (Zingiber 
officinale) - Sabor de 

Fazenda [22] 

Polygonaceae Rheum rhabarbarum L. ruibarbo Clapa, D.; Borsai, O. et al., 
2020 [23] 

 Rumex acetosa L. azedinha, azedinha 
do brejo 

Rio Bello, O. M.; Fasinu, P. 

S. et al., 2019 [24]

 

Amaranthacea
e 

Beta vulgaris L. acelga arco-íris 
(mas na verdade é 

uma beterraba) 

Dohm, J. C.; Minoche A. E. 
et al., 2013 [25] 

 Alternanthera brasiliana (L.) 
Kuntze 

penicilina Tracz, V.; Cruz-Silva, C. T. 
A.; Luz, M. Z., 2014 [26] 

Boraginaceae Myosotis ssp. miosótis 
Braun, U.; Bradshaw, M. et 

al., 2018 [27]

 

Acanthaceae Justicia peitoralis Jacq var. 
stenophylla Leonard 

anador, chambá Leal, L. K. A. M.; Silva, A. 
H.; Viana, G. S. B., 2017 

[28] 

Aloaceae Aloe vera L. babosa Colet, C.; Portella, G. Z. et 
al., 2015 [29] 

Crassulaceae Sedum dendroideum bálsamo 
Binotto, J. P.; Mendes, L. G. 

et al., 2020 [30]

 

Convolvulacea
e 

Ipomoea ssp. batatas Carruthers, T.; John, P. M. 
R. et al., 2020 [31] 

Asteraceae Vernonia condensata boldo indígena Thomas, E.; Somasagara, 
R. R. et al., 2016 [32] 

 Artemisia camphorata Vill. cânfora 
Seixas, P. T. L., 2017 [33]

 

 Chamaemelum nobile marcela, camomila-
de-paris, 

camomila-romana 

Erjaee, H.; Rajaian, H.; 
Nazifi, S., 2017 [34] 

 Helichrysum italicum curry, erva caril Maksimovic, S.; Tadic, V. et 
al., 2017 [35] 

 Matricaria recutita L. camomila 
Al-Dabbagh, B.; Elhaty, I. A. 

et al., 2019 [36]

 

 Santolina chamaecyprissus L. lavanda-algodão, 
lavanda-santolina 

Aourach, M.; González-de-
Peredo, A. V. et al., 2021 

[37]  

 Achillea millefolium L. mil em rama, 
novalgina, atroveran 

Ali, S. I.; Gopalakrishnan, 
B.; Venkatesalu, V., 2017 

[38] 

https://sabordefazenda.com.br/produto/gengibrezingiber-officinale/
https://sabordefazenda.com.br/produto/gengibrezingiber-officinale/
https://sabordefazenda.com.br/produto/gengibrezingiber-officinale/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rumex_acetosa
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/acanthaceae
https://www.bing.com/search?q=Crassulaceae&filters=ufn%3a%22Crassulaceae%22+sid%3a%2298b3fb45-ba59-7cb8-0a44-43d3a96259ad%22+gsexp%3a%22027dd7bd-ee3c-1176-c7e2-129474d7aa4c_Y2RiOmJpb2xvZ3kub3JnYW5pc21fY2xhc3NpZmljYXRpb25fcmFuay5mYW1pbHk.%22&FORM=SNAPST
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Ali%2C+Sofi+Imtiyaz
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Gopalakrishnan%2C+B
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Venkatesalu%2C+V
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Equisetaceae Equisetum ssp. cavalinha, rabo de 
cavalo 

Christenhusz, M. J. M.; 
Bangiolo, L. et al., 2019 [39]  

Costaceae Costus spiralis (Jacq). Roscoe cana do brejo Oliveira, A. P.; Coppede, J. 
S. et al., 2017 [40] 

Rosaceae Fragaria vesca L. morango silvestre Korkmaz, F. M.; Ozel, M. B. 
et al., 2019 [41] 

Marantaceae Maranta arundinacea L. araruta, polvilho 
Chin-San Wu, 2017 [42]

 

Liliaceae Allium schoenoprasum cebolinha francesa Singh, V.; Chauhan, G. et 
al., 2017 [43] 

Vitaceae Cissus verticillata L. insulina-vegetal, 
anil-trepador 

Downs, F.; Barnaby, A. G.; 
Reid, R., 2017 [44] 

Talinaceae Talinum paniculatum major-gomes, 
maria-gorda 

Dos Reis, L. F. C.; Cerdeira, 

C. D. et al., 2015 [45]

 

Geraniaceae Pelargonium graveolens malva, malva-
cheirosa 

Malva - Sabor de Fazenda 
2021 [46] 

Solanaceae Capsicum chinense Jacq. pimenta-biquinho Zamljen, T.; Zupanc, V.;  
Slatnar, A., 2020 [47] 

 Capsicum annuum L. pimenta-de-caiena, 
pimenta-vermelha 

Olatunji, T. L.; Afolayan, A. 
J., 2019 [48] 

 Capsicum frutescens pimenta malagueta Olatunji, T. L.; Afolayan, A. 
J., 2019 [49] 

Caprifoliacea
e 

Sambucus australis sabugueiro, 
acapora, sabugo-

negro, 
sabugueirinho 

Silva, A. S.; Lameira, O. A. 
et al., 2020 [50] 

Apiaceae Petroselinum crispum Nym. ex 
A.W. Hill 

salsa crespa, 
cheiro-verde-salsa 

Agyare, C.; Appiah, T. et al., 
2017 [51] 

 Cryptotaenia japonica Hassk salsa mitsuba, 
salsa japonesa 

Luo, L.; Yan, Y., 2019 [52] 

Oxalidaceae Oxalis tetraphylla trevo, trevo-bulbo Viveu, A.; Timchenko, O., 
2016 [53] 

Verbenaceae Aloysia triphylla erva luiza, erva 
cidreira 

Sgarbossa, J.; Schmidt, D. 
et al., 2019 [54] 

 Aloysia polystachya planta burrito Fogliarini, C. O.; Garlet, Q. I. 
et al., 2017 [55] 

Fabaceae Clitoria ternatea L. feijão-borboleta, 
clitória, flor-da-fada-

azul 

Oguis, G. K.; Gilding, E. K. 
et al., 2019 [56] 

 

 

 

javascript:;
javascript:;
https://www.njcponline.com/searchresult.asp?search=&author=FM+Korkmaz&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.njcponline.com/searchresult.asp?search=&author=MB+Ozel&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377419320116#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377419320116#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377419320116#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012809286600025X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012809286600025X#!
http://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=site%3Airbis-nbuv.gov.ua&as_sauthors=%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%90.&hl=uk
http://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=site%3Airbis-nbuv.gov.ua&as_sauthors=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E.&hl=uk
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Classificação das espécies 

 

 Utilizando das informações obtidas pelos estudos dos cinquenta e dois 

artigos consultados (Tabela 1), o uso das espécies foi classificado em: 

Hortaliças; Frutífera; Aromática; Medicinais; Hortaliças e Medicinais; Hortaliças 

e Aromáticas; Aromáticas e Medicinais; Hortaliças, Medicinais e Aromáticas; 

Hortaliça, frutífera e Aromática; e finalmente em Hortaliça, Frutífera, aromática e 

Medicinal. Todas elas descritas abaixo e quantificadas na Figura 3. 

 Hortaliças: os gêneros e as espécies utilizadas e classificadas como 

hortaliças, ou seja, para consumo alimentício e plantio em horta, são: Pereskia 

aculeata var. godseffiana; Basella ssp.; Beta vulgaris L.; Myosotis ssp.; Ipomoea 

ssp.; Equisetum ssp.; Oxalis tetraphylla. 

 Frutífera: foi possível determinar com base nos autores que a espécie 

representante como frutífera, e que foi plantada no pomar do Centro Ambiental 

é Passiflora ligularis Juss. 

 Aromática: foi possível determinar com base no autor já citado que a 

espécie representante considerada somente como aromática, provendo óleos 

essenciais, cosméticos e derivados, com seu nome popular fazendo referência 

a sua característica malva-cheirosa (Pelargonium graveolens). 

 Medicinais: foi possível determinar com base nos autores já citados que 

as espécies representantes consideradas unicamente como medicinais são: 

Plectranthus barbatus; Plectranthus ornatos Codd.; Alternanthera brasiliana L. 

Kuntze; Justicia peitoralis Jacq var. stenophylla Leonard; Sedum dendroideum; 

Vernonia condensata; Costus spiralis Jacq. Roscoe; Cissus verticillata L.; 

Talinum paniculatum. 

 Hortaliças e Medicinais: foi possível determinar com base nos autores já 

citados que as espécies representantes consideradas hortaliças e medicinais 

são: Zingiber officinale; Rheum rhabarbarum L.; Rumex acetosa L.; Maranta 

arundinacea L.; Sambucus australis. 

 Hortaliças e Aromáticas: foi possível determinar com base nos autores 

já citados que o gênero e a espécie representantes consideradas hortaliças e 

aromáticas são: Ocimum ssp. e Basella alba L. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rumex_acetosa
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 Aromáticas e Medicinais: foi possível determinar com base nos autores 

já citados que as espécies representantes consideradas aromáticas e medicinais 

são: Nepeta cataria; Aloe vera L.; Achillea millefolium L. 

  Hortaliças, medicinais e aromáticas: foi possível determinar com base 

nos autores já citados que os gêneros e as espécies representantes 

consideradas hortaliças, medicinais e aromáticas são: Lavandula stoechas L.; 

Aeollanthus suaveolens Mart. ex Spreng; Lavandula angustifolia L.; Lavandula 

multifida; Plectranthus ssp.; Mentha ssp.; Thymus x citriodorus L.; Thymbra 

spicata L.; Curcuma L. zedoaria (Christm.) Roscoe; Artemisia camphorata Vill.; 

Chamaemelum nobile; Helichrysum italicum; Matricaria recutita L.; Santolina 

chamaecyprissus L.; Allium schoenoprasum; Capsicum chinense Jacq.; 

Capsicum annuum L.; Capsicum frutescens; Petroselinum crispum Nym. ex A.W. 

Hill; Cryptotaenia japonica Hassk; Aloysia triphylla; Aloysia polystachya. 

  Hortaliça, frutífera e Aromática: foi possível determinar com base no 

autor já citado que a espécie representante considerada hortaliça, frutífera e 

aromática é Fragaria vesca L. 

  Hortaliça, Frutífera, aromática e Medicinal: foi possível determinar com 

base no autor já citado que a espécie representante considerada hortaliça, 

frutífera, aromática e medicinal é Clitoria ternatea L. 

 

Figura 3: Número de espécies indicadas para o uso como Hortaliças, Frutíferas, 

Aromáticas e Medicinais no CAEB. 
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Utilização das espécies como medicinais 

 

  Foi possível determinar o total de nove (9) espécies que possuem 

economicamente apreço medicinal, sendo elas: Plectranthus barbatus; 

Plectranthus ornatos Codd.; Alternanthera brasiliana L. Kuntze; Justicia peitoralis 

Jacq var. stenophylla Leonard; Sedum dendroideum; Vernonia condensata; 

Costus spiralis Jacq. Roscoe; Cissus verticillata L.; Talinum paniculatum. Dessas 

espécies, podemos destacar que Plectranthus barbatus (boldo africano) e 

Plectranthus ornatos Codd. (boldo miúdo) fazem parte da família Lamiaceae, e a 

espécie Vernonia condensata (boldo indígena) faz parte da família Asteraceae, 

ambas as famílias com grande representatividade medicinal (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Quantitativo das famílias com maior representatividade de gêneros e 

espécies com propriedades medicinais.  

Famílias Quantidade de plantas medicinais 

Lamiaceae 11 

Asteraceae 7 

Solanaceae 3 

   

 Sobre as espécies utilizadas economicamente como medicinais, pode-se 

indicar que a espécie Plectranthus barbatus (boldo africano) é amplamente 

distribuída no mundo e carrega uma série de indicações terapêuticas, sendo 

alguns exemplos como tratamento para: distúrbios intestinais, doenças 

cardíacas, doenças hepáticas e distúrbios respiratórios. Esta planta também é 

usada para aliviar processos inflamatórios e para tratar algumas doenças do 

sistema nervoso [7].  

 Plectranthus ornatos Codd. (boldo miúdo) também se destaca, sendo 

usada na medicina popular para tratar insuficiência hepática e dispepsia. 

Estudos sobre a composição química dos óleos essenciais do gênero 

Plectranthus mostram que espécies deste gênero são ricas em monoterpenas e 

sesquiterpenes [8]. Suas espécies também contêm compostos que mostram 
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atividade biológica significativa, entre eles o ácido roscúnico que tem atraído a 

atenção devido ao seu amplo espectro de atividades biológicas que incluem 

atividades neuroprotetoras, anti-inflamatórias, antimutagênicas, antibacterianas 

e antivirais [8]. Os derivados de ácido cinnâmico também são compostos 

comumente encontrados em espécies de Lamiaceae e atividade antioxidante, a 

atividade antioxidante é a mais característica desses compostos [8]. 

 A penicilina (Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze), pertence à família 

Amaranthaceae e tem sido reconhecida por suas propriedades anti-inflamatória, 

analgésica e antiviral [26]. 

 A espécie Justicia peitoralis Jacq var. stenophylla Leonard (anador, 

chambá) faz parte de um programa público de fitoterapia no Brasil intitulado 

"Farmácias Vivas", Registro Nacional de Plantas de Interesse ao Sistema Único 

de Saúde e a Formulação Nacional de Fitoterápicos onde é inserida no mercado 

farmacológico [28]. 

 Sedum dendroideum (bálsamo) é usado como planta ornamental e na 

medicina popular para úlceras gástricas, processos inflamatórios gerais e 

também na cicatrização de tecidos por apresentar atividades antinociceptivas e 

anti-inflamatórias demonstrando seu valor etnofarmatológico [30]. 

 A espécie Vernonia condensata (boldo indígena) é supostamente usada 

para proteção contra picadas de cobra e tem propriedades analgésicas e anti-

inflamatórias. Apesar das propriedades etnofarmacológicas relatadas, não há 

estudos para testar a eficácia anticancerígena desta espécie ou suas moléculas 

isoladas em células cancerosas ou em modelos animais tumorais [32].  

 Foi investigada a Costus Spiralis (cana do brejo), planta utilizada na 

medicina tradicional brasileira para o tratamento de complicações na diabetes. 

Nosso estudo sugere que investigações adicionais sobre C. spiralis podem levar 

à descoberta de compostos adicionais com atividade antihiperglicêica [40]. 

 Cissus verticilata L. (insulina) é nativa da República Dominicana, mas 

pode ser encontrada em outros países, como o Caribe e a América Lática. No 

Brasil e no México é utilizada na medicina tradicional para o tratamento de 

Diabetes Mellitus e Hipertensão, com propriedades também anti-inflamatórias 

[44]. 

 Talinum paniculatum (major-gomes, maria-gorda) também é usado na 

medicina popular para tratar úlceras, como um emoliente no tratamento de 
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problemas gastrointestinais, e usado tipicamente contra um amplo espectro de 

feridas e infecções de pele. Com metabólitos secundários como taninos, 

esteroides e triterpenos [45].  

 

CONCLUSÃO 

 

 Foi possível, após estudos teóricos e práticos, o agrupamento dos 

gêneros e espécies em plantas alimentícias e medicinais ao todo, para uso 

social, farmacológico e industrial. 

 Tendo em vista a classificação e divisão dos indivíduos dentro de seus 

respectivos grupos botânicos, foi viável o estudo mais aprofundado dentro das 

espécies consideradas medicinais, onde não somente elas, mas todas as outras 

que se encontram na horta e no pomar do CAEB, merecem apreço acadêmico e 

escolar para viabilizar projetos voltados para Educação Ambiental (EA), tendo 

esse como objetivo do Centro Ambiental.  

 Por fim, se faz necessário e recomendável, um estudo mais aprofundado 

dos gêneros e espécies aqui apresentadas e dissertadas, não somente para 

conhecimento popular, como também para crescente estudo na prática do uso 

de plantas cultivadas naturalmente para uma qualidade de vida melhor: 

individualmente, socialmente e mundialmente. A sanidade do homem e do meio 

em que ele está inserido depende intimamente de uma mudança de hábitos, 

onde o natural é preservado e utilizado de modo consciente. 
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