
QUEM?

Aparecida Arruda, a Tantinha, e 
seu companheiro e marido 
Fernando Vieira conduzem o 
Ervanário São Francisco de Assis. 
Tantinha é raizeira, mas 
trabalhou durante muitos anos 
como costureira. Fernando é 
raizeiro, benzedor e policial 
militar reformado. Há mais de 
vinte anos o casal se dedica às 
plantas medicinais e há mais de 
dez anos ao projeto que se 
mescla à história de vida dos 
dois, o Ervanário, experiência 
familiar, farmácia caseira e 
laboratório de pesquisas e 
experimentações em medicina 
popular e alimentação natural.

ONDE?

A história do Ervanário começa em 
um quintal de aproximadamente 
50m², no bairro Alto Vera Cruz, 
região leste de Belo Horizonte. 
Cerca de 170 espécies de plantas 
medicinais eram cultivadas no 
espaço. Em 2015, o casal se muda 
para um chacreamento na zona rural 
de Sabará, fragmento do cerrado com 
vegetação nativa e cerca de 70 
espécies já identificadas, onde 
atualmente funciona a
farmácia popular.

"Nós tínhamos uma semente 
em dormência e o frei foi a 
terra fértil necessária para fazer 
essa semente brotar."

“Ervanário é o nome do lugar onde 
as pessoas iam para se tratar de 
alguma enfermidade, como se 
fosse um posto  de saúde 
tradicional”.
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Experiências Agroecológicas na
Região Metropolitana de Belo Horizonte

Zona Rural de Sabará | MG

ERVANÁRIO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

"O conhecimento das plantas te permite romper com 
esta cadeia dos agrotóxicos. Compramos um 

alimento contaminado, adoecemos, entramos na 
cadeia dos remédios e não conseguimos sair disto.  A 

agroecologia quebra isso, pois te permite ter um 
alimento mais saudável, que te leva a usar menos 

remédios. E a mesma empresa que produz o veneno 
produz o remédio. É preciso resistir a esta cadeia."

Em 1994, Tantinha frequenta o Curso de Medicina 
Alternativa e Alimentação chamado de “Semear”, 
ministrado por Frei Inácio, capuchinho que trabalhava na 
Igreja do bairro Alto Vera Cruz. Fernando, que no início é 
resistente à participação de Tantinha, posteriormente, a 
convite do Frei, se junta ao grupo. Em 2003, o casal 
funda o Ervanário São Francisco de Assis, que passa a dar 
nome a uma pequena farmácia viva e caseira com 
remédios oferecidos a preços solidários, trocados ou 
doados para a comunidade. Na mesma época, Fernando 
descobre-se benzedor e inicia um trabalho de cura e 
solidariedade com a comunidade local. No Ervanário, os 
insumos para os remédios são retirados da 
biodiversidade do próprio quintal, um verdadeiro 
laboratório natural e aberto. A consciência sobre a 
importância da alimentação natural para a qualidade de 
vida e o interesse pela culinária natural surgem com os 
pães que Fernando ajudava o Frei Inácio a produzir e 
estes conhecimentos acabam se transformando em fonte 
de renda para a família.

MUDANÇAS NO COTIDIANO

O conhecimento sobre as plantas e seus efeitos 
medicinais trouxe saúde e transformou os hábitos 
alimentares da família, que percebeu que saúde não tem 
relação somente com o uso ou não de remédios, mas 
também com o tipo de comida que se come. Atualmente, 
o casal participa de diversos espaços de interlocução e 
formação, entre eles a AMAU (Articulação Metropolitana 
de Agricultura Urbana) e a Articulação Pacari. 
Além disso, oferecem cursos e oficinas sobre medicina 
popular e alimentação natural em todo o Brasil.

“A nossa vida tem um marco: antes e depois do Ervanário. 
Mudou a nossa qualidade de vida. A primeira grande 

mudança foi tirar o Fernando do quarto. Ele tinha 
acabado de perder os rins e estava muito deprimido. O 

simples lidar com as plantas, trouxe qualidade de vida 
para ele e, em consequência, melhorou toda a qualidade 

da família. Ficamos muito mais próximos e passamos a 
cuidar dos nossos filhos com outros tratamentos. 

Demos uma guinada na nossa vida!”

PRODUÇÃO

No início, Tantinha e Fernando produziam farinha 
enriquecida para atender à demanda da comunidade 
local e xarope de umbigo de banana para crianças com 
problemas respiratórios. Hoje, o casal produz 
cosméticos naturais como sabonetes, condicionadores, 
xampus, cremes, géis e sais de banho. Comercializam 
também produtos medicinais como extratos, tinturas, 
pomadas, garrafadas, xaropes, óleos medicamentosos e 
produtos alimentícios integrais como pães, patês, bolos 
e sucos. Além disso, produzem biodiversidade através 
da preservação da vegetação nativa do cerrado 
disponível na chácara e do plantio de mudas nativas.

DESAFIOS

O reconhecimento do direito consuetudinário (baseado 
nos costumes) e outros instrumentos de autorregulação 
pela vigilância sanitária é um grande desafio. Hoje, as 
pessoas que detêm o conhecimento de uso tradicional 
das plantas medicinais enfrentam barreiras legais e 
sociais para comercializar seus produtos e para receitar 
alguma planta para fins medicinais.

DESTINAÇÃO E COMÉRCIO

A produção é comercializada na antiga vizinhança do 
bairro Alto Vera Cruz e na Feira Terra Viva. A clientela é 
bastante diversa e a propaganda é feita, em grande parte, 
pelo boca a boca. A logística dos produtos é feita em 
carro próprio, que carrega uma etiqueta da marca e 
ajuda a divulgar os produtos.

XAROPE DE UMBIGO DE BANANEIRA

Há 21 anos atrás esta receita levou Tantinha a dedicar sua vida 
às plantas medicinais. Usado para tratamento de problemas 
respiratórios, este xarope levou Fernando a acreditar no poder 
das plantas ao curar seu filho, que há muito tempo tentava, em 
vão, se curar de uma bronquite usando remédios alopáticos. 
Consulte a receita na cartilha “Saberes Populares”, disponível 
online no site https://aueufmg.wordpress.com

FARMÁCIA POPULAR 
E ALIMENTAÇÃO NATURAL

"Outro desafio é conter a destruição das áreas 
verdes, que avança numa velocidade muito 

grande, sobretudo nas grandes cidades, onde a 
disputa por terra é enorme. As áreas que 

utilizamos para fazer extrativismo estão cada 
vez mais degradadas."

"Para nós é muito gratificante, pois cuidamos da nossa 
saúde, da saúde do outro e ainda temos um retorno 
financeiro, sem precisar explorar ninguém."
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(31) 30980426 (Ervanário)
(31) 986938549 (Fernando) | (31) 985647083 (Tantinha)
Contato: ervanario@oi.com.br 
www.facebook.com/ervanariosaofrancisco

Material produzido em março de 2016
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