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RESUMO 

A etnobotânica é uma ciência interdisciplinar que integra conhecimentos farmacológicos, ecológicos, 

tecnológicos, médicos, linguísticos, dentre outros. Seus estudos sobre plantas medicinais direcionam diversas 

pesquisas com relação aos seus usos, sua eficácia nos tratamentos, a relação direta com as comunidades, seu 

valor econômico e afetivo e a necessidade contínua de conservação. Deste modo, evidencia a importância do 

emprego de plantas medicinais para a manutenção e recuperação da saúde. Este trabalho está dividido em dois 

capítulos: o primeiro trata de um estudo etnobotânico com objetivo de levantar todas as plantas medicinais do 

estado de Alagoas. O segundo trata em elencar as espécies de plantas medicinais nativas de Alagoas e outros 

estados brasileiros com a finalidade de verificar as espécies mais prioritárias à conservação. A lista de plantas 

medicinais foi obtida nas principais bases de dados científicos (Scielo, Scopus e Google Acadêmico), em 

seguida, os resultados foram tabulados e analisados em planilha eletrônica Excel, posteriormente, a partir destes 

dados iniciais, as plantas medicinais nativas de Alagoas e de outros estados brasileiros foram elencadas. Estas 

foram reunidas segundo o hábito e naturalidade. Em seguida, informações foram catalogadas sobre outras 

categorias de uso além do medicinal. O calculo para a prioridade para a conservação foi realizado através do 

Índice de Valor de Importância (IVI), que é baseado na Importância Relativa (IR) e no Índice de Sensibilidade 

(IS). Apresenta-se um total de 322 espécies de plantas medicinais, divididas entre 96 famílias. 177 destas são 

espécies nativas encontradas no Brasil e 33 são espécies nativas para o estado de Alagoas. A família mais 

representativa foi a Fabaceae e as folhas foram a parte da planta para fins medicinais mais referidas. Dentre as 

plantas nativas medicinais, o hábito arbusto predominou (45%). Das 322 espécies Abarema cochliacarpos 

apresentou-se com maior importância relativa (IR=1,94). Das 177, treze espécies exibiram grande versatilidade 

quanto aos seus usos (IR) >1 sendo indicadas para 15 sistemas corporais e 80 indicações terapêuticas. A doença 

mais referida sinalizada no primeiro artigo, que pode ser tratada a partir de plantas medicinais, foi a febre com 

21,30% de citações. Em relação ao Ranque de Sensibilidade (RS), das 177 espécies registradas no respectivo 

estudo, a coleta destrutiva esteve presente na maioria dos táxons (56%). No que se refere ao Ranque de 

Naturalidade (RN), as plantas que são silvestres e as plantas que simultaneamente são encontradas em ambientes 

silvestres e cultivadas, apresentaram-se com 81 espécies cada (46%). Em relação ao Índice de Valor de 

Importância, 15 espécies obtiveram valores IVI >1. Dentre elas a espécie que possui o maior IVI é a Abarema 

cochiacarpos com IVI = 1,98, vale ressaltar que esta espécies é nativa para o estado de Alagoas. Considerando 

os aspectos acima, são necessários mais estudos sobre plantas medicinais no estado de Alagoas, pois, a partir 

deste inventário, podem-se favorecer pesquisas etnofarmacológicas e fitoquímicas, além de criar estratégias de 

conservação baseadas na sustentabilidade. Espera-se também que este trabalho sensibilize os gestores públicos e 

preferencialmente as escolas, para que a educação ambiental seja prática diária, assim como, é papel das 

instituições de ensino valorizar o Conhecimento Tradicional sobre plantas medicinais e incentivar ações que 

aproximem a rede de ensino e as comunidades. Diante disso, é essencial que a etnobotânica deixe de ser um 

exercício acadêmico e coloque a serviço das comunidades.  

 

Palavras-chave: sustentabilidade; etnobotânica; espécies medicinais; conhecimento 

tradicional.    
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ABSTRACT 

Ethnobotany is an interdisciplinary science that integrates pharmacological, ecological, technological, medical, 

linguistic knowledge, among others. Its studies about medicinal plants direct several researches in relation to its 

uses, its effectiveness in treatments, the direct relationship with communities, its economic and affective value 

and the continuous need for conservation. Thus, it evidences the importance of using medicinal plants for the 

maintenance and recovery of health. This work is divided into two chapters: the first is about an ethnobotanical 

study with the objective of raising all medicinal plants in the state of Alagoas. The second deals with listing the 

species of native medicinal plants of Alagoas and other Brazilian states with the purpose of verifying the most 

priority species to conservation. The list of medicinal plants was obtained from the main scientific databases 

(Scielo, Scopus and Google Scholar), then the results were tabulated and analyzed in an Excel spreadsheet, 

posteriorly, from these initial data, the native medicinal plants of Alagoas and other Brazilian states were listed. 

These were brought together according to habit and naturalness. After, information was cataloged about other 

categories of use besides medicinal. The calculation for the priority for conservation was accomplished through 

the Importance Value Index (IVI), which is based on Relative Importance (RI) and the Sensitivity Index (SI). A 

total of 322 species of medicinal plants are presented, divided among 96 families. 177 of these are native species 

found in Brazil and 33 are native species to the state of Alagoas. The most representative family was Fabaceae 

and the leaves were the part of the plant for medicinal purposes most referred. Among the native medicinal 

plants, the shrub habit predominated (45%). Of the 322 species, Abarema cochliacarpos, presented with greater 

relative importance (RI = 1.94). Of the 177, thirteen species exhibited great versatility in relation to their uses 

(RI) > 1 being indicated for 15 body systems and 80 therapeutic indications. The most referred disease indicated 

in the first article, which can be treated from medicinal plants, was fever with 21.30% of citations. Regarding the 

Sensitivity Rank (SR), of the 177 species registered in the respective study, destructive collection was present in 

most of the taxa (56%). In what it refers to the Naturalness Rank (NR), plants that are wild and plants that are 

simultaneously found in wild and cultivated environments, presented 81 species each (46%). In relation to the 

Importance Value Index, 15 species obtained IVI values > 1.  Among them, the species that has the highest IVI 

is Abarema cochiacarpos with IVI = 1.98, it is worth mentioning that this species is native to the state of 

Alagoas. Considering the aspects above, further studies on medicinal plants in the state of Alagoas are necessary, 

because, from this inventory, ethnopharmacological and phytochemical researches can be favored, besides 

creating conservation strategies based on sustainability. It is also expected that this work will sensitize public 

managers and preferably the schools, so that environmental education becomes a daily practice, as well as, it is 

the role of educational institutions to value Traditional Knowledge on medicinal plants and encourage actions 

that approximate the education network and communities. Thus, it is essential that ethnobotany stops being an 

academic exercise and puts it at the service of communities. 

 

Key words: sustainability; ethnobotany; medicinal species; traditional knowledge. 
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1. INTRODUÇÃO  

Todas as civilizações acumulam informações sobre o meio ambiente no qual estão 

inseridos. O homem sempre buscou na natureza, os recursos necessários para melhorar sua 

condição de vida. A partir do aproveitamento das plantas como alimento essencial e em 

seguida pela incorporação de elementos para facilitar sua rotina, como, ferramentas, 

confecção de roupas, combustível para o fogo, armas de caça, etc., com o intuito de garantir e 

aumentar a sua sobrevivência e da sua espécie (HARAGUCHI e CARVALHO, 2010).  

Detentoras destes conhecimentos, as Comunidades Tradicionais possuem uma 

ancestralidade e uma relação íntima com o pertencimento do seu espaço e seu território. 

Nutrindo saberes, dentre eles, as propriedades terapêuticas das plantas medicinais, além de 

tentar conservar seus ritos, suas culturas e tradições (DIEGUES, 2000; ALMEIDA, 2004). 

Desse modo, os etnobotânicos têm estudado a aplicação de plantas medicinais por 

Comunidades Tradicionais como uma importante fonte de medicamentos no tratamento de 

diversas enfermidades e muitos princípios ativos já foram extraídos destas, sendo empregados 

na medicina, como atropina e cafeína, por exemplo, (ALBUQUERQUE, 2002; ALMEIDA, 

2004). Estes pesquisadores auxiliam também na preservação destes conhecimentos, pois, 

diversos estudiosos expõem que este conjunto de saberes está ameaçado pela medicina 

moderna e pelo crescente desinteresse dos jovens que tem migrado para as cidades e capitais 

(FRANCO et al., 2007; OLIVEIRA, 2010; SOUSA, 2010). 

Na contemporaneidade, a etnobotânica tem procurado estudar espécies biologicamente 

ativas, assim como, busca obter mais informações sobre as formas de utilização sustentáveis 

desses recursos medicinais, pois as Comunidades Tradicionais exibem amplo conhecimento 

quanto à sua exploração e conservação (ALBUQUERQUE, 2002). Laleye et al (2015), afirma 

que  este saber milenar precisa ser preservado para as futuras e presentes gerações de forma 

sustentável, prezando pela sua conservação, pois, sabe-se que na maioria das vezes este 

tratamento de saúde é a única solução de comunidades rurais e países em desenvolvimento.  

Estudos etnobotânicos que focam em plantas medicinais, têm crescido no Brasil, 

principalmente na região Nordeste (ALBUQUERQUE, 2000, 2001; ALMEIDA e 

ALBUQUERQUE, 2002; MONTEIRO 2006; ARAÚJO et al., 2008; ALBUQUERQUE et al., 

2009; SILVA et al, 2011; SOUZA et al, 2012; RIBEIRO et al., 2013; BATISTEL et al., 2014; 
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BATISTA et al., 2014; RAMOS e DAMACENO, 2018). Mesmo com este crescimento, ainda 

existem lacunas, principalmente no estado de Alagoas, cujos estudos de etnobotânica com 

enfoque em plantas medicinais são escassos. Alagoas compreende os biomas de Mata 

Atlântica e Caatinga (IBGE, 2004).  

O bioma Mata Atlântica ocupava cerca de 1.300.000 km
2
 da costa brasileira 

(CARNAVAL et al., 2009), porém atualmente está reduzida a cerca de 8% de sua extensão 

original, e abriga cerca de 70% da população nacional, as maiores cidades e os maiores polos 

industriais do país (PROBIO, 2002). Deste remanescente florestal, 10% (cerca de 100 mil 

Km²) encontra-se na região Nordeste (CAPOBIANCO, 2001; TABARELLI et al., 2006), e 

exibe características próprias do restante do Domínio da Mata Atlântica quanto ao relevo, 

clima, flora e geomorfologia. Este bioma tem uma biodiversidade rica e ímpar, com altos 

índices de endemismo, entretanto encontra-se ameaçada, constituindo-se um dos hotspots para 

a conservação da biodiversidade mundial (MYERS et al., 2000; MIERMEIER et al., 2004).  

A Caatinga representa a única grande região natural brasileira, cujos limites estão 

inteiramente restritos ao território nacional. Proporcionalmente é a menos estudada entre as 

regiões naturais brasileiras e é dada pouca atenção à necessidade de conservação da sua 

paisagem marcante e heterogênea, além, da contribuição de sua biota à biodiversidade do 

Brasil, que tem sido costantemente subestimadas (LEAL et al., 2003, 2005; CASTELLETTI 

et al., 2004). Segundo Tabarelli e Vicente (2004) apenas 16% das áreas de Caatinga estão 

protegidas como Unidades de Conservação de proteção integral.  

Sob o ponto de vista conservação de biodiversidade, estes biomas necessitam de ações 

prioritárias, pois segundo, Gariglio et al (2010) 341 espécies no Nordeste são utilizadas como 

medicinais. Almeida (2004), apresenta espécies que são endêmicas da Caatinga como, 

Schinopsis brasiliensis., Myracroduon urundeuva., Tabebuia aurea que exibem grande 

potencial medicinal, entretanto suas coletas extrativistas vêm reduzindo drasticamente suas 

populações. Já na Mata Atlântica as espécies originárias deste bioma, como, Anacardium 

occidentale., Ilex paraguariensi., Passiflora sp.,  são utilizadas comercialmente e de forma 

intensa, esta exploração de forma descontrolada pode extinguir localmente uma determinada 

espécie (MOURA, 2006). 

 Batista et al (2014), assegura que o extrativismo e o comércio de espécies silvestres é 

um problema difícil de ser solucionado com a simples aplicação das penalidades impostas por 



 
 

13 
 

lei. Pois, essas atividades estão implantadas numa área onde ambiente e sociedades vivem 

uma realidade conflitante, abrangendo cultura e tradição, ambientes vulneráveis, população 

com renda per capita muito baixa, espécies ameaçadas e o interesse coletivo de conservação 

da biodiversidade (MARQUES et al., 2010). Cerca de 40% da flora mundial está em risco de 

extinção, devido ao extrativismo não sustentável, o que provoca uma coleta excessiva de 

determinadas espécies, que consequentemente, mitiga às suas populações (OLIVEIRA, 2005).  

Conforme Diegues e Arruda (2001), a perda do conhecimento tradicional, adjunto à perda de 

diversidade biológica, implica negativamente na conservação dos recursos naturais.  

A pressão sofrida por estes biomas, a partir da subsequente utilização sem critérios, a 

citar uso da lenha como fonte energética, ou a aplicação de técnicas inadequadas de 

agricultura e pecuária, e toda a importância socioeconômica e biológica que estes 

ecossistemas representam, faz-se indispensável o fornecimento de subsídios científicos que 

reforcem a urgente e necessária criação de estratégias de conservação e uso racional de seus 

recursos (PEREIRA et al., 2001). 

Dessa forma, com bases em estudos etnobotânicos e nos dados ofertados por estes 

sobre diversas espécies medicinais, além da disponibilidade ambiental dos táxons, é possível 

eleger espécies para o uso e manejo sustentável através do índice de prioridade de 

conservação. Neste sentido, são apresentados dois artigos. O primeiro objetivou-se a realizar 

um levantamento de todas as plantas medicinas do estado de Alagoas, expondo nome popular, 

indicações terapêuticas e parte do vegetal empregada nos diversos tratamentos. E o segundo 

artigo teve como objetivo apresenta as plantas medicinais nativas no Brasil, em especial em 

Alagoas, utilizadas para fins medicinais e estabelece as espécies prioritárias para conservação, 

com base nas informações de uso. 

Fazendo junção desses dois artigos, a terceira parte deste trabalho apresenta a cartilha 

intitulada: “Uma xícara de saúde”. Ela reúne as principais plantas medicinais do estado de 

Alagoas, e se apresenta como uma ferramenta de disseminação do conhecimento popular, 

assim como, evidencia a importância do uso destas plantas, como uma alternativa segura, 

sempre observando as condições de higienização, a coleta, o modo de preparo e o respaldo 

científico de cada uma destas espécies de plantas medicinais.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Etnoecologia, etnobiologia e etnobotânica: o homem em integração com o espaço 

natural 

A humanidade, especialmente no século XX, com o crescimento do capitalismo no 

mundo, vem causando expressivos danos ao espaço natural. A dimensão destes danos até os 

dias atuais, ainda é uma incógnita, dado que as controvérsias sobre o que tem aumentado ou 

estimulado o desenvolvimento dos processos de degradação ambiental – se de natureza 

humana ou de origem natural – ainda são objeto de polêmica constante, sem que se chegue a 

um consenso completo sobre tema (RIEGEL et al., 2012).  

Neste contexto, no século XXI, a integração pessoa-ambiente ganhou espaço, sendo 

fortalecida pela sensibilização popular, pelo reconhecimento dos conhecimentos tradicionais e 

o respeito aos modos de vida das comunidades e principalmente pelo fato dos governos terem 

discutido esta temática em suas pautas.  

A percepção de que o homem não está isolado, nem tampouco é autônomo sobre o 

planeta terra não é uma questão recente. Na verdade, ela é uma importante face do 

pensamento humano sobre a terra: desde Malthus, no século XIX, o questionamento sobre a 

capacidade que o planeta possui para alimentar e manter todos os indivíduos se tornou uma 

questão que, ao longo dos séculos passou a ocupar o interesse científico (GULLICH, 2019).  

Os estudos de Lotka e Volterra trouxeram modelos matemáticos que atestaram a 

capacidade de suporte do planeta, já no início do século XX, e a previsível escassez dos seus 

recursos, caso o crescimento populacional e o consumo desmedido destes não fossem 

limitados. Lotka e Volterra possuem um papel muito importante no estudo de sistemas 

ecológicos, sempre correlacionando duas extremidades, como: presas e predadores/ 

crescimento populacional e consumo desmedido (CUNHA et al, 2017.)  

Crescimento populacional, qualidade de vida e crescimento econômico são termos que 

caminham juntos. Pensar que o atual modelo de crescimento econômico atrelado ao Produto 

Interno Bruto (PIB) não é sustentável pelo planeta é parte desta inter-relação. A crença que 

uma melhor qualidade de vida está relacionada ao maior PIB é errônea, uma vez que este está 

intimamente ligado ao maior consumo dos recursos naturais. Decrescer e desconsumir 

tornaram-se então, urgentes e necessários.  
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O conceito de decrescimento vem amadurecendo na literatura, a partir da década de 

1970. Illich (1973) fala sobre os efeitos da economia moderna e suas consequências, 

acarretando na diminuição da oferta dos recursos naturais, como por exemplo, a crescente 

produtividade do agronegócio. Um contraponto a isto é proposto por Schumacher (1973) ao 

analisar o modo de vida e a economia budista, que sugere padrões de consumo relativamente 

baixos se comparados aos ocidentais.  

Nesta mesma via, Roegen (1976), sugere o desconsumo e o decrescimento, aplicando 

os princípios da termodinâmica, em especial da entropia, para explicar que os modelos 

econômicos passam por processos de consumo exagerado de energia, no qual os recursos 

naturais deixam de ser recursos e se tornam resíduos. Este conceito hoje é defendido por 

Latouche (2012), sugerindo o processo de decrescimento econômico como paradigma a ser 

quebrado. 

Todavia, é interessante observar que o elemento humano sempre esteve presente 

nestas inter-relações, apesar dele ser considerado parte da estrutura que compõe a realidade 

natural. Entretanto, o homem é uma parte componente de um nicho ecológico. A abordagem 

ecológica, em regra, apresentava principalmente a ideia de ambiente natural associada às 

florestas, matas, biomas, etc. como se o ser humano não pertencesse a nenhum dos demais 

nichos apresentados (NETO, 2010). A espécie humana causou um dano representativo às 

condições encontradas sobre o modelo de ecologia apresentado.  

O desenvolvimento industrial só confirmou esta perspectiva: nos anos de 1940-1950 a 

população da Europa, por exemplo, já havia devastado cerca de 70% dos seus recursos 

naturais. Só a reconstrução dos países atingidos pelas Guerras Mundiais de 1914 e 1945 

ocasionou uma demanda por recursos naturais que quase dizimou tanto a vida animal quanto 

vegetal naquele continente (POTT, 2017). 

Entretanto, no século XXI, o crescimento da cultura globalista, que permite a 

integração de todos os elementos, humanos e naturais, no contexto ecológico, se construiu a 

ideia de que os danos causados ao meio ambiente são responsabilidade da atividade humana 

no planeta. Movimento como a Eco-92 e os subsequentes foram extremamente importantes 

para a criação de uma consciência sobre o tema (POTT, 2017).  
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A partir do reconhecimento dos movimentos ambientais, surge a necessidade de 

incluir o fator humano na narrativa da degradação. O termo grego etno – homem - passa a 

figurar em alguns dos estudos do gênero sobre a importância da ação humana sobre o meio, 

tanto em aspectos positivos quanto negativos. Os modelos ecológicos que se baseiam no 

prospecto da atividade humana trouxeram novo fôlego às discussões sobre a temática da 

proteção ambiental como base para a atividade humana e sua relevância para a proteção do 

contexto natural como um todo (RIGOTTO, 2002).  

Surgem então, as áreas da ciência que pautam o foco dos danos ambientais no homem. 

Nesse contexto é que se inserem os novos planos de ação. É evidente que a transformação do 

panorama de completa ausência de medidas para retardar a destruição ambiental não se deu 

em dimensão adequada logo de imediato. Na verdade, mesmo contemporaneamente, ainda 

existem muitas barreiras de consciência a serem rompidas. Entretanto, a linha entre os séculos 

XIX e XXI demonstrou que, ainda que os esforços sejam paulatinos, estes estão cada vez mais 

definitivos. Hoje em dia pouco se questiona sobre o fato de que, de alguma forma, o homem 

possui parte dos débitos ambientais que o planeta cobra atualmente (RIGOTTO, 2002).  

O pagamento destes débitos ambientais advém do reconhecimento da importância das 

relações pessoas/ambiente, considerando as particularidades dos modos de vida e das relações 

com os territórios e seus recursos naturais. O reconhecimento das estratégias de conservação a 

partir das comunidades e seus impactos no panorama da realidade social como um todo, 

tornam o homem mais próximo da natureza.  

Elos importantes de contribuição para o reconhecimento destas formas de preservação 

encontram-se nos estudos de Etnoecologia, Etnobiologia e a Etnobotânica.  

Como o próprio nome denota, etnoecologia é o termo que explicita a importância da 

integração entre o homem e o meio ambiente. Entretanto, apesar do termo explicitar uma 

relação possível e, portanto, capaz de promover uma real transformação no universo pessoal, 

ele é difuso ao ser observado pela percepção de outras áreas científicas. No plano da Ecologia 

Humana, por exemplo, tal relação tem viés adaptativo (o homem se insere no meio) e não 

sistêmico, tendo o homem parte na complexa cadeia que forma o meio em que este habita. Da 

mesma forma, a Ecologia Humana, ao contrário da etnoecologia, tem como princípios 

aspectos práticos que buscam dar vazão ao elemento socioeconômico que reside na 

expectativa da realidade social em que os homens vivem (HANAZAKI, 2018).  
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Todavia, a Etnoecologia não tem como objetivo se impor, e dessa forma, transformar-

se em uma espécie de cisma entre as ciências. Ao contrário, sua representação exige que ela 

seja, na verdade, um elo. Esta ciência tem em suas bases tanto fundamentos da Sociologia 

quanto da Ecologia.  

Tal visão é mais generosa e mais condizente com as reais bases desta ciência. Em 

outro plano, cabe informar que a Etnoecologia ainda também impõe a execução de uma visão 

mais sensível sobre o espaço humano e seus desdobramentos, tanto para aqueles que 

convivem no mesmo espaço quanto para os que, de maneira geral, compartilham das 

necessidades que por ele são supridas. Sua visão não converge ao pensamento clássico e 

prático, ao contrário, ele impõe que existam relações genuínas de comprometimento e de 

entendimento de todos os aspectos que envolvem a criação e o desenvolvimento de atividades 

dentro dos espaços naturais, respeitando também a presença humana nesses locais (TOLEDO 

e BARBERA-BASSOLS, 2009).  

Esta presença humana e a relação com os recursos ali presentes são evidenciadas a 

partir do que, em determinado momento histórico é denominado de Traditional Ecological 

Knowledge (TEK), ou Conhecimento Ecológico Tradicional, que, por si, é capaz de explicar 

que o ser humano não é um invasor, mas apenas mais um elemento no contexto natural que, 

como os demais, precisam ser compreendidos e processados (HANAZAKI, 2018).  

A própria Etnoecologia, portanto, explica seu ponto de vista não a partir de uma visão 

dissociada da realidade, mas a partir do entendimento pleno, constituído da percepção de que 

existem explicações do conhecimento tradicional, em diversas áreas, que podem ser 

encontradas em outros campos do conhecimento, os quais, com o estímulo correto, podem 

ajudar a compreender a complexa cadeia de formulação de dinâmicas populacionais, relações 

entre os homens e a existência ou predominância de determinados animais no espaço natural, 

entre outros aspectos (HANAZAKI, 2006).  

A partir desta discussão, surge também o panorama da Etnobiologia. Ao definirem-se 

os limites da Etnoecologia, tem-se mais ou menos vislumbrada a forma e a dinâmica 

encontrada na Etnobiologia.  O conceito traz a mesma relação de ruptura com a ideia clássica 

de que o homem é um elemento externo à realidade natural, mas sim uma parte componente 

dela. Nesse sentido, a Etnobiologia busca também integrar o conceito de conhecimento 

ecológico histórico ou Conhecimento Ecológico Local (CEL). O CEL aparece em diversos 
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modelos de análise, a exemplo do processo de compreensão da soberania alimentar e da 

produção de sementes caboclas como parte de um legado cultural (PRADO e MURRIETA, 

2015).  

A Etnobiologia, portanto, é um dos desdobramentos que compõem a Etnoecologia. O 

campo de estudo desta ciência visualiza o homem, a exemplo dos demais coabitantes de uma 

mesma cadeia biológica, como parte integrante deste mesmo ciclo. Explica como tais relações 

impactam na construção da dinâmica de atividade social e esta atividade transforma 

positivamente ou negativamente os aspectos biológicos que viabilizam a existência das 

espécies no mesmo bioma. Em resumo, a Etnobiologia compreende um campo geral, ao passo 

em que a Etnoecologia se ocupa de aspectos mais específicos do contexto apresentado na 

construção dos espaços a partir da perspectiva natural (HANAZAKI, 2004).  

Enquanto ciência, a Etnobiologia é interdisciplinar. Ela compreende conhecimentos 

que lhes são inerentes a partir do suporte de áreas correlatas: Biologia, Antropologia, 

Etnologia e Economia (PRADO e MURRIETA, 2015). Sua abrangência acadêmica, no 

entanto, no século XX demonstrou-se dentro de uma dinâmica própria, e, ao passo em que 

evoluiu, passou a ser mais bem expressa em duas vertentes. A primeira vertente teve o foco 

direcionado ao potencial econômico expresso na cultura de comunidades locais, a exemplo de 

modelos econômicos baseados na criação de animais por comunidades tradicionais, a citar os 

indígenas. Essa visão reducionista, no entanto, se mostrou ineficiente para o fim da disciplina, 

e, dessa forma, a colocava como parte de uma estrutura de conhecimentos que não se expressa 

de maneira satisfatória. Desde o século XVI estes conhecimentos são registrados, e, de forma 

geral, sua manutenção se manteve importante e válida até particularmente meados do século 

XX e a produção em Etnobiologia limitou-se, para este autor, a listar espécies e suas relações 

com as comunidades que as exploravam.  

A segunda vertente apresentou-se com o amadurecimento da disciplina, já no século 

XX, se tornou mais acentuado: de um modo geral, todas as ciências ditas principais passaram 

a comportar o aspecto étnico em sua composição e a manifestá-lo como a base de sua ação 

prática. Assim, a cultura humana passou a ser um dos principais referenciais para a produção 

científica. Da mesma forma, a extração de conhecimentos dentro da ciência valorizou muito 

mais profundamente os aspectos que envolvem a presença humana no ambiente natural 

(GULLICH, 2019). 
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Neste período, a Etnobiologia apresenta o viés ideacionista, apresentada por autores 

como Hays, compreendendo que as relações entre o homem e o meio ambiente estão 

centradas, entre outros, aspectos, em condições específicas e fatores culturais próprios (bem 

como históricos) e não se podem delimitar apenas com base no contexto econômico, embora, 

em um primeiro plano, se analisado mais aprofundadamente, o aspecto econômico é 

extremamente importante (GULLICH, 2019). 

Outra vertente é chamada funcionalista. Sugerida por Hunn, busca compreender as 

relações entre o homem e meio ambiente, a partir do pressuposto que o conhecimento local 

produz mecanismos essenciais à subsistência, tendo como principal foco, a produção humana 

de base econômica como viés de compreensão das relações pessoas e ambiente (GULLICH, 

2019).  

Cabem então à Etnobiologia a visão ecológica e a relação das comunidades com os 

modos de produção que lhes permitem coexistir dentro do mesmo espaço natural. No aspecto 

sociopolítico, apresentam-se dados das comunidades, a partir da relação que existe na 

economia política, ou seja, nas relações sociais de produção, circulação e distribuição de bens 

necessários à manutenção das relações sociais, que são dinâmicos e explicam a diversidade de 

culturas; e o aspecto simbólico-cognitivo, que apresenta as formas locais de representação dos 

elementos naturais como o pressuposto de validação dos modelos de formação de culturas e 

sua sobrevivência no meio (PRADO e MURIETA, 2015).  

Em resumo, as populações humanas e sua relação com o meio em que habitam 

dependem dos recursos naturais e da forma cultural como são extraídos estes recursos.   

O conhecimento humano sobre os meios de produção e as relações mantidas entre os 

sujeitos, têm imposto aos grupos populacionais rurais transformações econômicas 

importantes, sucedidas de transformações socioculturais. Os meios de produção se alteraram 

e, com isto, a forma com que o homem interage com o espaço também.  

Estas transformações atingem as comunidades de forma diversa: o Conhecimento 

Ecológico Local (CEL) pode ser tomado como um importante eixo de compreensão de tais 

relações. Quanto mais disperso e enfraquecido, menos as comunidades rurais conseguem se 

inserirem nos contextos econômicos regionais. Na Etnobiologia, a manutenção do CEL está 

intimamente associada às condições sociopolíticas e que, portanto, existe uma estrutura 
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formada para que, de certa forma, esta base de conhecimento seja flexibilizado. As 

comunidades rurais tradicionais, principal foco da Etnobiologia, consistem, portanto, em 

unidades dinâmicas, ao contrário do que se pode inicialmente imaginar, onde a construção do 

conhecimento é constantemente manuseada pelos aspectos econômicos, e, dessa forma, a 

relação encontrada entre este conhecimento e as relações do homem com o meio sofrem 

consequências, também (GULLICH, 2019). 

Outro ramo associado à Etnoecologia e Etnobiologia, a Etnobotânica teve seus 

fundamentos lançados ainda no século XX, nos anos de 1990. Hanazaki (2018) afirma que 

este é um dos ramos associados às ciências étnicas onde há a maior profusão de produção 

intelectual. Com base neste entendimento se compreende a sua importância, especialmente no 

que tange à construção de uma cultura baseada, principalmente, nos fundamentos da cultura e 

seu paralelo com a existência do sujeito no mesmo espaço geográfico.  

Rocha et al., (2015) entende que o ramo etnobotânico é responsável pela compreensão 

entre o paralelo socioeconômico e os elementos vegetais, as plantas, para a formação do 

espaço geográfico. Assim, o conhecimento tradicional é excepcionalmente importante, pois 

atualmente, o conhecimento tradicional se alinha com o desenvolvimento que envolve a 

evolução das sociedades no século XXI.  

Este conhecimento, que embasa todo o fundamento etnobotânico, é vasto e pode ser 

classificado de diversas formas, entre elas, as experiências fundamentadas na observação 

empírica, as estratégias de manejo e conservação baseadas nos recursos que estão disponíveis 

nas comunidades e o que compõem suas relações socioeconômicas. (ROCHA et al., 2015).  

O território é, dentro desse modelo criado pelas comunidades tradicionais, 

fundamental para compreender a dinâmica que envolve a criação de modelos etnobotânicos. 

Para que as comunidades possam se expressar dentro dos modelos vivenciais, é fundamental 

que estes estejam sempre colocados em um plano real. Nesse aspecto, é preciso que a sua 

transmissão seja eficiente e, de forma geral, seja possível a sua recuperação, que os modelos 

de expressão social possam ser remontados à sua matriz mais próxima (ROCHA et al., 2015). 

Neste contexto, o conceito de território sugerido por Dourado (2015) é de que “cada 

território é produto de intervenção e do trabalho do homem sobre determinado espaço”. 
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Saquet (2011) afirma que o território é composto por natureza e sociedade, economia, 

política, cultura, ideia e matéria, identidades e representações, apropriação e controle.  

Componentes destes diálogos territoriais, as comunidades tradicionais são formadas a 

partir do processo de convivência dos sujeitos com o meio. Assim, existe uma espécie de 

simbiose, o que permite enxergar que há uma vantagem muito ampla no que diz respeito à 

formação de caracteres que envolvem a exploração e a manutenção de meios de subsistência 

(ROCHA et al, 2015).  

Percebe-se que existe uma importante base fundamental entre a Etnobotânica, 

enquanto o estudo das relações simbióticas que existem entre o homem e os elementos 

naturais no seu território.  

Melo et al (2008), entende que a Etnobotânica tem excepcional importância para a 

compreensão da relação entre as comunidades tradicionais e as plantas medicinais. Explicam 

os autores ainda que a Etnobotânica aplicada aos estudos de ervas medicinais e a sua 

exploração pelos povos tradicionais tem iniciado sua exploração e estudo remontando às 

décadas de 1990 e 2000. Esta relação também pode ser observada entre as plantas medicinais 

e a realização de outras atividades econômicas, como a pesca, agricultura e pecuária, 

formando mecanismos de complementação econômica. 

2.2. Etnobotânica: Breve histórico 

Assim como várias ciências naturais, a exemplo da Geografia, Botânica, Biologia, a 

Etnobotânica é um ramo da ciência que surge da observação. Inicialmente o empirismo 

determinou o processo de desenvolvimento desta ciência ao longo dos séculos. Na verdade, 

seu surgimento não possui um marco inicial. Ao contrário, é uma ciência que se construiu ao 

longo dos séculos pelo trabalho de exploradores, missionários, botânicos, etc. (MELO et al., 

2008). 

Os primeiros aspectos etnobotânicos identificados na história da humanidade fazem 

relação direta com o próprio modelo de agricultura ao redor do mundo. Os primeiros 

documentos escritos sobre a relação entre os povos e as espécies vegetais com as quais 

coabitavam são datados do século XIX: em 1888 a obra “A origem das plantas cultivadas”, do 

botânico suíço Alphonse de Candolle já indicava indícios das formas de relação entre o 
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homem e as plantas, bem como sua utilização no contexto da medicina e da subsistência, o 

que é considerado hoje elemento base no trabalho em Etnobotânica (FRANCO et al., 2011).  

O termo “Etnobotânica” surgiria pouco tempo depois da publicação de A origem das 

Plantas Cultivadas, com a definição proposta pelo botânico inglês Jhon Harshberger 

(FRANCO et al., 2011) que delimita a ciência: “é considerado que a Etnobotânica passa a 

auxiliar no esclarecimento da cultura das etnias que utilizam as plantas de forma medicinal ou 

em rituais”, demonstrando dessa forma como o conhecimento tradicional é foco principal da 

Etnobotânica.  

A partir de então, o conhecimento etnobotânico passou a se centrar na ideia de saber 

dos povos tradicionais. Assim, a explicação para o desenvolvimento dos estudos baseou-se 

em comunidades indígenas, mas seu foco de atuação também permeou o interesse em 

comunidades quilombolas. Este conhecimento se difunde a partir do saber fazer tradicional.  

O conhecimento tradicional, que passa pela etnobotânica, também abrange atividades 

socioprodutivas. Para Diegues (2004), “o conhecimento aprofundado da natureza e de seus 

ciclos, que se reflete na elaboração de estratégias de uso e manejo de recursos naturais, assim 

como a sua dependência e simbiose com o ambiente é o que caracteriza seu modo de vida”.  

O conceito clássico de Etnobotânica atende justamente ambos os aspectos: o material e 

o prático, que visualiza as espécies vegetais como multiplicadoras de determinados valores, 

que são importantes para a comunidade tanto como curadoras, quanto como transmissoras das 

influências pessoais que nelas se consolidam. O papel do estudioso se formou então em tais 

limites, estruturando dessa forma o saber sistematizado das comunidades tradicionais, 

compreendendo-os, preservando-os e construindo pontes entre este saber e a dinâmica 

socioeconômica contemporânea.  

2.3. A etnobotânica no Brasil 

Do ponto de vista organizacional, a maior parte do êxito no desenvolvimento de 

análises relacionadas à Etnobotânica está centrada no Grupo Etnobotânico Latino-americano 

(GBLA) (OLIVEIRA et al., 2009). Tal grupo atua na análise do desenvolvimento das redes 

econômicas locais e regionais, na dinâmica entre as populações, especialmente no que tange à 

sua forma de integração com o espaço de convivência em que existem, na América Latina 

como um todo.  
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O panorama científico da etnobotânica na América Latina tem como base os grupos de 

estudos gestados nas universidades, os quais, por sua vez, atendem propósitos com finalidades 

sociais e que, eventualmente contribuem para o desenvolvimento de práticas que, embora 

tenham cunho comercial em sua essência, traduzem em uma forma que não se tornem tais 

modelos amplamente degradantes ao meio ambiente, ao passo em que se integram, ao menos 

em parte, ao arcabouço cultural que rege a dinâmica do saber tradicional (BRASIL 2019).  

De um modo geral, a produção científica no Brasil no âmbito da Etnobotânica cresceu 

significativamente. Oliveira et al., (2009) apontou um levantamento de 469 Curricullum Vitae 

de profissionais formados com ênfase na Etnobotânica, 2.631 CV de profissionais com área 

relacionada (botânica) em nível de doutorado. Uma informação importante, mais tarde 

atestada por Franco et al., (2011) é que os artigos continham o reconhecimento de estudos de 

caso regionalizados. 

Franco et al., (2011) reconhece o crescimento de novos trabalhos científicos no Brasil 

como uma importante ferramenta para o resgate de culturas econômicas locais. Nesse mesmo 

sentido, busca-se o reconhecimento e facilitação da propagação do conhecimento tradicional 

sobre a realidade histórico-econômica dos grupos pesquisados, considerando sua capacidade 

de adaptação ao espaço natural onde se encontram.  

Em âmbito acadêmico, as produções na área focam a necessidade do resgate das 

tradições, sejam as que envolvem o crescimento e o amadurecimento das relações econômicas 

face as condições locais encontradas, sejam as que proporcionem o amadurecimento dos 

aspectos direcionados à forma ou à visão das comunidades locais sobre o uso das espécies 

nativas, especialmente as que possuem algum potencial medicinal (FRANCO et al., 2011). 

Destaque especial no panorama de pesquisadores brasileiros na Etnobotânica se dá a 

Ulysses Paulino de Albuquerque. Tal pesquisador possui em seu currículo 16 projetos de 

pesquisa, sendo citado cerca de 23 mil vezes nas principais bases de dados, publicando até a 

data de finalização desta pesquisa 307 artigos em periódicos científicos, 62 livros, 211 

capítulos de livro. Orientou até então 76 dissertações de mestrado, 50 teses de doutorado e 7 

trabalhos de pós-doutorado.    
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2.4. Plantas medicinais  

O principal objeto de atuação da Etnobotânica, as plantas medicinais são espécies 

vegetais específicas, que, pelas suas capacidades curativas, muitas vezes descobertas por 

acaso, como resultado da observação dos animais em interação com estas espécies, são 

amplamente utilizadas pelas comunidades tradicionais e incorporadas ao seu patrimônio 

cognitivo como parte relevante da sua própria cultura (FERNANDES, 2004).  

O uso de plantas medicinais é tão antigo quanto à história da humanidade. Seu uso se 

dá principalmente porque elas sintetizam uma série de compostos químicos que são 

necessários para a realização de funções biológicas importantes para o organismo de humanos 

e animais. Funções como melhorias do sono, alívio de tensões, tratamento de enfermidades, 

febres, sintomas e sinais variados, dentre inúmeras outras, podem ser aliviadas pelo uso de 

tais substâncias, quando, de forma natural, elas não se encontram disponíveis no organismo 

por razões diversas (FERREIRA et al., 2014).  

Cada povo, ao seu modo, desenvolve mecanismos de trabalho com as plantas a partir 

do empirismo, das formas com que cada espécie atua no ambiente e na dinâmica com outros 

animais. É provável que muitas plantas sejam comumente compartilhadas, mas que também 

existam plantas de uso exclusivo. A diversidade e delimitação de usos medicinais são 

definidas por Almeida (2011) como “matriz geográfica” dos povos. A autora afirma que é 

impossível rastrear, até a base, todos os grupos de plantas, a que fim se destinavam, bem 

como sua utilização específica por cada povo.   

No sentido desta utilização específica, as plantas compuseram as matrizes culturais, a 

partir das práticas religiosas, além de usos diversos como incensos, gomas, mucilagens, dentre 

outras formas, que exigiam conhecimentos e habilidades.   

Há diversos relatos históricos que traduzem a importância do uso das plantas 

medicinais nas civilizações antigas. Na Mesopotâmia, tábuas de argila datados de pelo menos 

3 mil a.C (ALMEIDA, 2011) expõem o largo uso do cânhamo, e da Cannabis Sativa L como 

medicamento para amplo uso no tratamento de doenças; na Índia, é muito comum, o uso de 

plantas na culinária e na medicina; no Paquistão: os vádias (casta de médicos e cuidadores) 

eram os principais detentores desse conhecimento. Estes usavam a Rauwolfia serpentina F, 

conhecida pelas suas propriedades calmantes; no Ocidente, as civilizações gregas e romanas 
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já conheciam algumas drogas medicinais baseadas em plantas, entre estas abortivas e 

analgésicas.  

Estima-se que em I a.C já fossem conhecidas mais de 500 substâncias com poderes 

fitoterápicos nas duas principais culturas já mencionadas. No século XV d.C, com o advento 

das primeiras navegações, as novas rotas comerciais para o oriente proporcionaram uma 

verdadeira revolução na forma de se praticar medicina no Velho Continente (ALMEIDA, 

2011).  

Formalmente a compreensão do poder medicinal das plantas surge em 1809, com 

Claude Bernard (França) o qual se dedicou ao estudo formal das chamadas plantas medicinais 

que já eram conhecidas pelos povos tradicionais. Atualmente, o conhecimento acerca de 

espécies vegetais úteis é conhecido principalmente como parte essencial do conhecimento 

atrelado às comunidades tradicionais (OLIVEIRA, 2016).  

Com o advento da imprensa, das formas de comunicação e a diminuição das distâncias 

e barreiras geográficas, as plantas medicinais ganharam espaço também nas publicações. 

Diversos foram os livros lançados na Europa tratando sobre o poder curativo dos vegetais. No 

período da Revolução Industrial, muitos também foram os avanços relacionados à criação e 

popularização de novos medicamentos (JORGE, 2009; ALENCAR, 2012).  

O homem dedicou-se a estudar as plantas medicinais e a realizar experimentos, 

aprendendo assim que certas plantas possuem a capacidade de curar diversas enfermidades, 

tratar alma e o corpo, como também, melhorar sabores e amaciar certos alimentos. O 

interessante é que, o primeiro uso de ervas na culinária servia exatamente para inibir 

compostos prejudiciais que porventura se encontrem diluídos em alimentos mal conservados 

ou crus (FLOR e BARBOSA, 2015).  

Outro fator que provavelmente serviu para propagar a apropriação de algumas plantas, 

por meio da observação de suas capacidades medicinais, é o fato de que algumas espécies, 

que antes (e mesmo hoje) eram consideradas ervas daninhas, possuíam efeitos curativos 

quando usados por animais, além de uma rápida reprodução, isto facilitou seu uso e o 

isolamento de seus princípios ativos, permitindo que tais substâncias se tornassem as 

primeiras componentes da farmacopeia humana, mesmo antes da invenção da escrita 

(FRANCO et al., 2011; ANTÔNIO et al., 2013).     
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Victorio e Lage (2008) afirma que o Brasil exibe uma forte e ampla tradição no uso 

popular de plantas medicinais. Segundo relatos de portugueses que chegaram ao país por volta 

de 1500, os índios existentes já utilizavam as plantas para diversos fins, dentre eles, o 

medicinal (LORENZI e MATOS, 2002).  

Vale ressaltar, o importante legado deixado por Carl Friedrich Philipp von Martius, a 

partir de sua expedição pelo Brasil, no qual foi o único trabalho sistemático e aprofundado 

sobre o emprego medicinal das plantas “Systema Materiae Medicae Vegetabilis Brasiliensis”. 

Este apresenta uma lista de lista 834 espécies de 388 gêneros e 125 ordens, organizando-as 

em um sistema de 11 classes de substâncias e 31subclasses, além de um anexo sobre tinturas 

(MARTIUS, 1843).  

Os povos africanos também contribuíram para a formação da nossa base ancestral 

sobre plantas medicinais, pois eles trouxeram consigo sua tradição, cultura e ensinamentos do 

seu povo, assim como espécies que eram utilizadas em rituais religiosos e para tratamento dos 

mesmos, devido as suas condições de vida insalubre (TOMAZZONI, 2004).  

Ainda hoje no Brasil, se faz uso de plantas medicinais, em primeiro lugar, por este país 

possuir a maior biodiversidade do mundo e em segundo, por ser um país em desenvolvimento, 

extenso, no qual a maioria da sua população carece de saneamento básico, saúde de qualidade 

e educação, onde a distribuição de renda é injusta e desproporcional. Dessa forma, as 

populações servem-se do que possuem em seu ambiente e as plantas medicinais são uma 

dessas opções para o tratamento de enfermidades.  

Quando falamos do Brasil urbano, existe uma predominância pelo uso de compostos 

químicos processados oferecidos em farmácias, entretanto o uso de plantas medicinais ainda é 

uma constante. Uma análise realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) revelou que ao menos 80% das pessoas já fizeram ou fazem uso de plantas 

medicinais como base para tratamentos de moléstias desde as mais simples, como gripes e 

alergias, até enfermidades mais importantes, como feridas ou dores crônicas (BRASIL, 

ANVISA, 2019).  

Embora o conhecimento tecnológico, bem como as políticas de promoção de saúde 

pública, tenham desenvolvido uma tendência ao consumo de fármacos químicos, pela sua 

influência sociocultural, as plantas medicinais possuem a vantagem de estar inseridas nas 
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comunidades tradicionais de todo o país, o que evita, em boa parte dos casos, que o uso de 

químicos, muitos dos quais possuem efeitos nocivos a longo prazo, se torne uma perigosa 

tendência no país (OLIVEIRA, 2016).  

Outro fator que tem feito com que as plantas medicinais se sobressaiam em relação aos 

químicos tem sido a grande controvérsia no sentido de que os tratamentos tradicionais têm, 

em muitos casos, não fornecido soluções eficientes e trazem, contudo, uma grave quantidade 

de efeitos colaterais. A chamada cura pelas plantas promove não apenas a solução aos 

problemas a que se propõe tratar, como já é comprovado pela ciência, mas frequentemente os 

seus riscos não são tão significativos, quando comparamos com os efeitos colaterais do uso 

excessivo de medicamentos alopáticos.  

Mesmo plantas que têm uma alta quantidade de substâncias e princípios ativos, alguns 

considerados tóxicos, seu uso, nas comunidades tradicionais, vem acompanhado de uma série 

de conhecimentos prévios, os quais em sua maioria correspondem a importantes indicadores 

de comportamento e ação dos sujeitos, face às problemáticas que envolvem o controle e o 

contexto das doenças e seus tratamentos (OLIVEIRA, 2016).  

Mulheres, crianças e idosos são pessoas que, pelos papeis que desempenham na 

dinâmica dos grupos tradicionais, são importantes atores no fortalecimento do uso de plantas 

como medidas de tratamento. Isso se explica pelo seu estado diferenciado de saúde (mulheres 

tendem a ter um quadro fisiológico mais complexo, crianças e idosos são mais frágeis) e, em 

especial no caso das mulheres e idosos, pelo conhecimento muitas vezes diferenciado que 

possuem sobre plantas e seus usos. Assim, as plantas medicinais podem influenciar o estado 

de saúde dos sujeitos, e, portanto, podem ser utilizados como tratamento. 

Neste panorama sequencial, o estudo das plantas medicinais no estado de Alagoas 

ainda está em processo de desenvolvimento. Destaca-se, o primeiro estudo relatado no estado, 

disponível em bases de dados científicos, no qual apresenta espécies medicinais encontradas 

em Alagoas. Este trabalho é dos autores Campelo e Ramalho (1988). No artigo explora-se a 

predominância da Achra sapota L, Artocapus Altillis, Artocapus heterophyllus, Bauhinia 

cheilantha, Beta vulgaris, Bowdichia virgiloides, Citrullus vulgaris, Comellina audiflora, 

Cucumis melo L, Gallesia gorazema, Glycine max, Mangifera indica L, Portulaca oleracea 

L, Sechium edule, Spondias tuberosa, Tabernaemontana laeta, Thevetia nerilfolia, Lochnera 

rosea e Virola gardneri.  
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Estas espécies, em sua maioria, são nativas da região Nordeste e se encontram nos 

estados circunvizinhos, o que contribui de sobremaneira com a percepção Etnobotânica dos 

seus cultivares.  

Nesta crescente de estudos, são encontrados demais autores que tratam da 

etnobotânica de espécies nativas e exóticas presentes no estado, mas a determinação “de 

Alagoas” ainda é pouco catalogada. Nesse sentido, fica explícito que precisam existir avanços 

a serem desenvolvidos dentro deste contexto. 

2.5. Conhecimento Ecológico Tradicional (CET) 

O conhecimento ecológico tradicional pressupõe uma série de saberes que compõem 

as tradições locais de acordo com suas demandas relacionadas, principalmente, com as 

necessidades encontradas em cada ambiente. Ele é composto pelo conjunto das informações, 

que representam um legado importante e que conecta a comunidade local ao meio ambiente. 

Essas informações surgem do empirismo e fazem parte da cultura de um país, que são 

expressões genuínas de demandas locais impulsionadas pelas necessidades que as 

comunidades enfrentam em seu cotidiano (KALIKOSKI et al., 2006).  

Uma das características mais marcantes do conhecimento ecológico tradicional é que 

este é ímpar e é passado de geração a geração, principalmente por meio da tradição oral. Ao 

fazer isso, as comunidades firmam seu compromisso interpessoal, ao mesmo tempo em que 

fortalecem sua cultura local. Rocha et al (2015), afirma que aproximar o saber científico ao 

tradicional, com vistas a mitigar danos, criar alternativas produtivas, direcionar soluções para 

o bem criativo são possibilidades apontadas pela etnobotânica. Dessa forma, o conhecimento 

transmitido por meio desta relação é extremamente importante, uma vez que impede que a 

identidade de uma comunidade se torne estranha e ao mesmo tempo se consolide como 

disfuncional (KALIKOSKI et al., 2006). 

Devido sua característica mais clara ser, justamente, o fato de ser transmitido de 

maneira informal, durante muito tempo se ignorou a importância do conhecimento ecológico 

local para a comunidade científica como um todo. No entanto, especialmente a partir dos anos 

de 1980, com a abertura democrática, percebeu-se a importância de se reconhecer a 

necessidade não apenas de estudar, mas de proteger esse tipo de saberes. Brandão (2008) 

entende que a sabedoria popular tem relevância para todas as formas de análise, pois sua 
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existência é consolidada na experiência pessoal dos sujeitos naquele meio. Assim, é no 

conhecimento ecológico tradicional onde se apoiam as principais formas de manutenção e de 

condições para a permanência de determinados grupos humanos em locais específicos.  

É do interesse da Etnobotânica reconhecer o conhecimento ecológico tradicional. É 

por meio da Etnobotânica que o espaço acadêmico reconhece e associa as relações que 

existem entre os sujeitos, as comunidades e as plantas, os animais, enfim, o meio ambiente 

que é, nesses casos, a principal forma de sobrevivência dentro da sua realidade. A 

Etnobotânica, ao reconhecer a força que o conhecimento tradicional possui não apenas traz a 

discussão sobre o conhecimento tradicional para o universo acadêmico, mas reconhece que 

sua existência não apenas é benéfica, como contribui para a formação de uma economia 

consolidada. (BARENHO & COPERTINHO, 2007). 

O desafio, especialmente no século XXI, é fazer com que o cientificismo das práticas 

econômicas baseadas no capitalismo, não seja um empecilho às práticas tradicionais, 

principalmente porque o conhecimento ecológico tradicional aumenta a diversidade de 

elementos que fazem parte do legado sobre espécies e suas capacidades medicinais, além da 

sua importância nutricional (MORAIS et al., 2009).  

Diversos autores consentem e evidenciam o valor do conhecimento vindo de 

comunidades tradicionais como herança para a humanidade, tanto é que a UNESCO (2004) o 

faz, como patrimônio cultutal imaterial da humanidade. Dessa forma, nessa condição, já faz 

jus a sua conservação pelo valor intrínseco que possui (Castro, 1998; Brahy, 2006; Zanirato e 

Ribeiro, 2007; Pretty 2011). Jacobson e Stephens (2009) e Hirunsalee e Kanegae (2010), 

afirmam em suas pesquisas que o acesso, armazenamento, intercâmbio, distribuição, proteção 

e operecionalização tornam-se grandes desafios para essa ciência, pois o conhecimento possui 

uma dimensão tácita, ou seja, é um conhecimento compartilhado através da vivência humana. 

Agrawal (2002) avalia que qualquer que sejam as formas encontradas para deixar 

registrado e empoderar as comunidades tradicionais, a pesquisa e documentação dos seus 

conhecimentos será apenas uma das muitas ações que precisam ser realizadas para 

salvaguardar este patrimônio. O autor afirma que o armazenamento em bases de dados é um 

exemplo de conservação ex situ. Essas bases de dados podem ser públicas ou confidenciais 

(podendo ser de uso exclusivo da comunidade), podem combinar diferentes níveis de acesso, 

para diferentes categorias de usos e usuários (BRAHY, 2006). Alexander et al, (2004) fazem 
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menção a diversos sistemas de registro destes conhecimentos, presentes em diferentes países, 

exibindo as várias mídias empregadas, entre as quais destacam-se as virtuais e as digitais.  

Segundo Ghosh e Sahoo (2011) é imprescindível que o conhecimento das 

comunidades, seja armazenado em documentos ou outras mídias, assegurando-o e de 

preferência, que isso aconteça antes que a geração detentora venha desaparecer. Outra 

ferramenta utilizada para proteger, zelar e disseminar o conhecimeto ecológico tradicional são 

as cartilhas. Segundo Bacelar et al, (2009) essas, são recurssos utilizados para comunicar a 

população e, muitas vezes, ao empregarem textos didáticos e informativos, são consideradas 

um instrumento facilitador, tornando-se ferramenta mediadora entre o governo e o povo, as 

quais têm a possibilidade de abordar uma realidade específica.  

É o caso da cartilha: “Uma xícara de saúde”, produto desta pesquisa, produzida com a 

finalidade de expor as plantas medicinais conhecidas e/ou utilizadas no estado de Alagoas, 

assim como preservar os conhecimentos fornecidos pelas comunidades deste estado, para que 

futuramente essas mesmas plantas continuem sendo utilizadas e preservadas. 

Essas ferramentas de preservação são o legado do conhecimento ecológico tradicional, 

sendo uma das mais poderosas formas de manutenção do patrimônio natural. Em algumas 

áreas, a pesquisa observou que já existe um movimento muito consolidado para a existência 

de fatores que possam assegurar um viés científico ao conhecimento tradicional. Entretanto, 

condições específicas podem por em risco o legado do conhecimento ecológico tradicional no 

que tange às plantas medicinais: o risco de extinção de espécies nativas pela atividade 

econômica irresponsável (MORAIS et al., 2009). Surge dessa perspectiva a importância do 

conhecimento e da conservação de plantas medicinais, a fim de que, estas espécies sejam 

realmente preservadas e que exista uma via de mão dupla eficiente entre a ciência e a 

medicina tradicional, para aumentar o seu uso e suas vantagens sociais. 

2.6. Prioridades de conservação de plantas medicinais 

Ações que promovam a sustentabilidade sobre o uso dos recursos naturais são 

necessárias, pois os crescentes hábitos de consumo causam maior pressão sobre estes 

recursos, em consequência, ocorre diminuição das áreas de ocorrências das espécies 

medicinais. Segundo Melo Amorim e Albuquerque (2009) essa diminuição e fragmentações 

das áreas naturais e florestas, está intimamente ligada à exploração indiscriminada dos 
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vegetais, tornando a manutenção e uso sustentável das plantas medicinais nativas muito 

difíceis. 

Neste sentido, a etnobotânica contribui consideravelmente no levantamento de 

espécies não apenas úteis, mas que carecem de ações de conservação. A junção entre 

conhecimento tradicional e ciência tem gerado diversos estudos etnobotânicos, fazendo uso de 

diferentes metodologias para eleger espécies prioritárias para conservação e uso sustentável. 

Podemos elencar diversos estudos que calculam o índice de prioridade de conservação 

(DHAR et al, 2002; KALA et al 2004; LINS NETO, 2008; ALBUQUERQUE et al 2011; 

LUCENA et al. 2013). 

Além do Índice de Prioridade, outras metodologias são utilizadas (BEGOSSI et al., 

2002; FLORENTINO et al., 2007; LUCENA et al., 2007a,b), dentre estas, testes de hipótese, 

que avaliam a relação pessoa-vegetal (ALBUQUERQUE, 2006). Outros estudos sugerem 

índices de usos de recursos, com o intuito de verificar a existência de espécies prioritárias à 

conservação (REYES-GARCÍA et al. 2007).  

As formas de coleta das partes das plantas realizadas pelas comunidades também são 

importantes critérios a serem analisados no estabelecimento de prioridades de conservação. A 

partir da forma de coleta (destrutiva ou não destrutiva), elegem-se as formas de manejo mais 

sustentáveis, a fim de evitar a extinção das espécies (SILVA, 2013). 

O método proposto por Dhar et al (2000), em estudo sobre plantas medicinais no 

Himalaia, determina as espécies prioritárias através de três índices: Valor de Usos, 

Sensibilidade e Valor de Importância.  Janni e Bastien (2000) estudaram a etnobotânica 

boliviana e elencaram as plantas prioritárias, considerando a diversidade biológica e a 

medicina tradicional. 

A análise das prioridades locais de conservação e sustentabilidade feita por Oliveira et 

al. (2007), no município de Caruaru/PE, aliou competências biológicas e culturais sobre 

plantas medicinais, numa área de caatinga. Foram considerados os conhecimentos da 

população local e a disponibilidade das espécies em ambiente natural.  

Apesar das vastas referências sobre o tema, ainda não se atingiu a suficiência de 

estudos que proponham a completude de análises sobre a prioridade de conservação de 

espécies. Estes estudos devem ressaltar a importância da pesquisa etnobotânica, os quais 
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devem conter informações comparativas sobre o atual estado de conservação das espécies, 

assim como, localizarem plantas que possuem importância sociocultural e que, de forma 

abrangente, não possuem a devida atenção por governos e seus programas de conservação. 

 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGRAWAL, A. Indigenous knowledge and the politics of classification. International Social 

Science Journal, v. 54, n. 173, p. 287-297, 2002. 

ALBUQUERQUE, U. P. A etnobotânica no Nordeste brasileiro. Pp. 241-249. In: 

CAVALCANTI, T. B; WALTER, B. M. T. (org.). Tópicos atuais em botânica. Embrapa/ 

Sociedade Botânica do Brasil, Brasília, 2000. 

ALBUQUERQUE, U. P. Uso, manejo e conservação de florestas tropicais numa perspectiva 

etnobotânica: o caso da caatinga no estado de Pernambuco. Tese – Programa de Pós 

Graduação em Biologia Vegetal. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, p. 208, 2001. 

ALBUQUERQUE, U. P.; ARAÚJO, T. A. S.; RAMOS, M. A.; NASCIMENTO, V. T.; 

LUCENA, R. F. P.; MONTEIRO, J. M.; ALENCAR, N. L.; ARAÚJO, E. L. How 

ethnobotany can aid biodiversity conservation: reflections on investigations in the semi-arid 

region of NE Brazil. Biodiversity and Conservation, v. 18, p. 127-150, 2009. 

ALBUQUERQUE, U. P.; SOLDATI, G. T.; SIEBER, S. S.; MEDEIROS, P. M.; SÁ, J. C.; 

SOUZA, L. C. Rapid ethnobotanical diagnosis of the Fulni-ô Indigenous lands (NE Brazil): 

floristic survey and local conservation priorities for medicinal plants. Environment 

Development and Sustainability, v.13, p.277-292, 2011. 

ALBUQUERQUE, U.P. Re-examining hypotheses concerning the use and knowledge of 

medicinal plants: a study in the Caatinga vegetation of NE Brazil. Journal of Ethnobiology 

and Ethnomedicine, v.2, p. 1-10. 2006. 

ALENCAR, N. L. Farmacopeias tradicionais o papel das plantas medicinais na sua 

constituição, formação e manutenção em comunidades da caatinga. Tese – Pós Graduação em 

Botânica. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2012. 



 
 

33 
 

ALENCAR, N. L. Farmacopeias tradicionais o papel das plantas medicinais na sua 

constituição, formação e manutenção em comunidades da caatinga. Tese – Pós Graduação em 

Botânica. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2012. 

ALEXANDER, M.; CHAMUNDEESWARL, K.; KAMBU, A.; RUIZ, M.; TOBIN, B. The 

role of registers and databases in the protection of traditional knowledge: a comparative 

analysis. Tokyo: United Nations University/Institute of Advanced Studies, 2004. 46p. (UNU-

IAS Report). 

ALMEIDA, C de. F. C. B. R de. Etnobotânica nordestina: estratégia de vida e composição 

química como preditores do uso de plantas medicinais por comunidades locais na caatinga. 

Dissertação – Programa de Pós Graduação em Biologia Vegetal. Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2004.   

ALMEIDA, C. F. C. B. R.; ALBUQUERQUE, U. P. Uso e conservação de plantas e animais 

medicinais no estado de Pernambuco (Nordeste do Brasil): Um estudo de caso. Revista 

Interciência, v. 27, n. 6, p. 276-285, 2002.  

ALMEIDA, M. Z de. Plantas Medicinais. Salvador, Edufba, 2011. 

ANTÔNIO, G. D.; TESSER, C. D.; MORETTI-PIRES, R. O. Contribuições das plantas 

medicinais para o cuidado e a promoção da saúde na atenção primária. Interface. Vol. 17, nº 

46, 2013. 

ARAÚJO, T. A. S.; ALENCAR, N. L.; AMORIM, E. L. C.; ALBUQUERQUE, U. P. A new 

approach to study medicinal plants with tannins and flavonoids contents from the local 

knowledge. Journal of Ethnopharmacology, v. 120, p. 72-80, 2008. 

BACELAR, B. M. F.; PINHEIRO, T. S de. M.; LEAL, M. F.; PAZ, Y. M.; LIMA, A. S. T 

de.; ALBUQUERQUE, C. G de.; CORRÊA, M. M.; COREIRO, I.; SILVA, V. L.; EL-DEIR, 

S.  Metodologia para elaboração de cartilhas em projetos de educação ambiental em micro e 

pequenas empresas. Recife: Jepex, 2009. 

BAPTISTEL, A. C.; COUTINHO, J. M. C. P.; LINS NETO, E. M. F.; MONTEIRO, J. M. 

Plantas medicinais utilizadas na Comunidade Santo Antônio, Currais, Sul do Piauí: um 

enfoque etnobotânico. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 16, p. 406-425, 2014.  



 
 

34 
 

BARENHO, C.; COPERTINO, M. S. uma introdução ao conhecimento ecológico tradicional 

como instrumento para o estudo da ecologia no Estuário Lagoa dos Patos-RS. VII CEB. Ano 

o1. Vol. O1, 2007. 

BATISTA, A. A de. M.; OLIVEIRA, C. R. M de. Plantas utilizadas como medicinais em uma 

comunidade do semiárido baiano: saberes tradicionais e a conservação ambiental. 

Enciclopédia Biosfera, v. 10, n. 18, p. 74, 2014.  

BEGOSSI, A., HANAZAKI, N., TAMASHIRO, Y. Medicinal plants in the Atlantic Forest 

(Brazil): Knowledge, use and conservation. Human Ecology, v. 30, p. 281-299. 2002. 

BRAHY, N. The contribution of databases and costumary law to the protection of traditional 

knowledge. International Social Science Journal, v. 58, n.188, p. 259-282,  2006. 

BRANDÃO, F. C.; SILVA, L. M. A. Conhecimento ecológico tradicional dos pescadores da 

Floresta Nacional do Amapá. Ukarari. Vol. 02, nº 02, 2008.  

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos. Brasília, Ministério da Saúde, 2009.  

CAMPELO, C. R.; RAMALHO, R de. Cássia. Contribuição ao estudo das plantas medicinais 

no estado de Alagoas. Acta botânica brasileira. Vol. 67, nº 2, 1988.  

CAPOBIANCO, J. P. (org.) Dossiê Mata Atlânca: projeto monitoramento parcipavo da Mata 

Atlânca. RMA/ISA/SNE. Brasília, 15p., 2001. 

CARNAVAL, A. C.; HICKERSON, M. J.; HADDAD, C. F. B.; RODRIGUES, M. T.; 

MORITZ, C. 2009. Stability Predicts Genec Diversity in the Brazilian Atlanc Forest Hotspot. 

Science, 323. Disponível em: www.sciencemag.org.  

CASTELLETTI, C. H. M.; SILVA, J. M. C.; TABARELLI, M.; SANTOS, A. M. M. Quanto 

ainda resta da caatinga? Uma estimativa preliminar. In: SILVA, J. M.; TABARELLI, M.; 

FONSECA, M. T.; LINS, L. V. (orgs). Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias 

para a conservação. Brasília: Ministério do Meio Ambiente/Universidade Federal de 

Pernambuco, p. 91-100, 2004. Acessado em: 18 de janeiro de 2020. 

CASTRO, E. Território, biodiversidade e saberes de populações tradicionais. Belém: Núcleo 

de Altos Estudos Amazônicos, 1998. 16p. (Papers do NAEA, 092). 



 
 

35 
 

CUNHA, J. A. R da.; CÂNDIDO, L.; OLIVEIRA, F. A.; PENNA, A. L. A. Evolução dos 

processos físicos nos modelos de dinâmica de populações. Revista Brasileira de Ensino de 

Física, v. 39, n. 3, 2017.  

DIEGUES, A. C. S. A pesca construindo sociedades: leituras em socioantropologia marítima 

e pesqueira. NUPAUB – USP, São Paulo, 2004. 

DIEGUES, A. C. Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil. Brasília/São Paulo: 

Ministério do Meio Ambiente/USP, 2000.  

DIEGUES, A. C.; ARRUDA, R. S. V. Saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil. 

Brasília: Ministério do Meio Ambiente; São Paulo: USP, 2001. 

DOURADO, A. M. Caminhos e encontros com o território. IN: Prática e Vivência com a 

Geografia cultural. VARGAS, M. A. M.; DOURADO, A. M.; SANTOS, R. H dos. Aracaju: 

Editora Diário Oficial de Sergipe - EDISE, 2015. 

FERNANDES, T. M. Plantas medicinais: memória da ciência no Brasil. Rio de Janeiro, 

Fiocruz, 2004.  

FERREIRA, T. S; MOREIRA, C. Z; CÁRIA, N. Z; VICTORIANO, G; SILVA JR, W. F; 

MAGALHÃES, J. C. Fitoterapia: uma introdução à sua história, uso e aplicações. Revista 

Brasileira de Plantas Medicinais. Campinas. Vol. 16, nº 02, 2014.  

FLOR, A. S. S. O; BARBOSA, W.L. R. Sabedoria popular no uso de plantas medicinais pelos 

moradores do Bairro do Sossego no Distrito de Marudá-PA. Revista Brasileira de Plantas 

Medicinais. Vol. 17, nº 14, 2015.  

FLORENTINO, A. T. N.; ARAÚJO, E de. L.; ALBUQUERQUE, U. P de. Contribuição de 

quintais agroflorestais na conservação de plantas da Caatinga, Município de Caruaru, PE, 

Brasil. Acta bot. Brás, v. 21, n. 1, p. 37-47, 2007.  

FRANCO, E. A. P. A.; BARROS, R. F. M.; ARAUJO, J. L. L. Uso e diversidade de plantas 

do cerrado utilizadas pelos quilombolas de Olho D’água dos Pires, Esperantina, Piauí. In: 

LOPES, W. G. R. et al. (Orgs.). Cerrado piauiense: uma visão multidisciplinar. EDUFPI, 

Série Desenvolvimento e Meio Ambiente, Teresina/PI, 2007. 



 
 

36 
 

FRANCO, F.; LAMANO-FERREIRA, A. P do. N; FERREIRA, M. Etnobotânica: aspectos 

históricos e aplicativos desta ciência. Caderno de Cultura e Ciência, ano VI, v. 10, nº 02, 

2011. 

GARIGLIO, M. A.; SAMPAIO, E. V. S. B.; CESTARO, L. A.; KAGEYAMA, P. Y. Uso 

sustentável e conservação dos recursos florestais da caatinga. Brasília: Serviço Florestal 

Brasileiro, p. 368, 2010. 

GEORGESCU-ROEGEN, N. L’énergie et les mythes économiques (1976). IN: 

GRINEVALD, J., RENS, I. La décroissance: entropie – écologie – économie. 3eme ed. Sang 

de la Terre, 2011. 

GHOSH, P. K.; SAHOO, B. Indigenous Traditional Knowledge. Orissa Review, 2011. 

GULLICH, R. I. S da. C. Reflexões acerca da Etnobiologia e da Etnoecologia no Brasil. 

Ponta Grossam (PR): Editora Atena, p. 164, 2019. 

HANAZAKI, N. Etnoecologia, Etnobiologia e as interfaces entre o conhecimento científico e 

o conhecimento local. Anais da 5ª reunião anual da SBPC. Florianópolis, 2018.  

HANAZAKI, N., Etnobotânica. IN: Ecologia de Pescadores da mata Atlântica e da 

Amazônia. Editora HUCITEC, São Paulo, 2004. 

HARAGUCHI. L. M. M.; CARVALHO. B. O.  Plantas Medicinais.  São Paulo: Escola 

Municipal de Jardinagem, São Paulo, p. 248, 2010. 

HIRUNSSALEE, S.; KANEGAE, H. The use of local knowledge and its transfer for 

community self-protection development in flood prone residential area. World Academy of 

Science. Engineering and Technology, v. 40, p. 480-485, 2010.  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bioma do Brasil, 2004. Disponível em: 

<http://www.visualizador.inde.gov.br>. Acessado em: 27 de janeiro de 2020.  

ILLICH, I. La convivialité. Ed. du Seuil, 1973. 

JACOBSON, C,; STEPHENS, A. Cross-cultural approaches to environmental research and 

management: a response to the dualisms inherent in Western science? Journal of the Royal 

Society of New Zealand, v. 39, p. 159-162,  2009. 



 
 

37 
 

JANNI, K. D., BASTIEN, J.W. Establishing ethnobotanical conservation priorities: A case 

study of the Kallawaya pharmacopoeia. SIDA, v. 19, p. 387–398. 2000. 

JORGE, S. S. A. Plantas medicinais: Coletânea de saberes. Cuiabá, Mato Grosso, 2009. 

Disponível em: <http://wwwagronomiaufs.com.br/índex.php>. Acessado em: 09 de janeiro de 

2020.  

KALA, C. P.; FAROOQUE, N. A.; DHAR, U. Prioritization of medicinal plants on the basic 

of available knowledge, existing practices and use value status in Ultaranachau, India. 

Biodiversity and Conservation, v. 13, p. 453-469, 2004. 

KALIJOSKI, D. C.; ROCHA, R. D.; VASCONCELLOS, M. C. importância do conhecimento 

ecológico tradicional na gestão da pesca artesanal no estuário Lagoa dos Patos, Extremo Sul 

do Brasil. Ambiente e Educação, v. 11, 2006. 

LALEYE, F. O. A.; MENSAH, S.; ASSOGBADJO, A. E.; AHISSOU, H. Diversity, 

Knowledge, and use of plants in traditional treatment of diabetes in the Republic of Benin. 

Ethnobotany Research e Applications, v. 14, p. 231-257, 2015. 

LATOUCHE, S. “O decrescimento e o Sagrado.” IN: Cadernos IHU idéias, year 10, n. 168, 

São Leopoldo. LATOUCHE, Serge (2009), “La apuesta por el decrecimiento ¿Cómo salir del 

imaginario dominante?”. Issue 2. Icaria editorial. Barcelona, Spain, 2012. 

LEAL, I. R.; SILVA, J. M. C.; TABARELLI, M.; LACHER JR, T. E. Changing the course of 

biodiversity conservation in the caatinga of Northeastern Brasil. Conservation Biology, v. 19, 

n. 3, p.701-706, 2005. 

LEAL, I. R.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C. Ecologia e conservação da caatinga. Recife: 

Ed. Universitária da UFPE, 2003. 

LINS-NETO, E. M. F.; RAMOS, M. A.; OLIVEIRA, R. L. C.; ALBUQUERQUE, U. P. The 

knowledge and harversting of Myracrodron urundeuva Allemão, by two rural communities in 

NE Brazil. Functional ecossystems and communities, v. 2, p. 66-71, 2008. 

LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. Instituto 

Plantarum, São Paulo: Nova Odessa, 2002. 



 
 

38 
 

LUCENA, R.F.P., ALBUQUERQUE, U.P., ARAÚJO, E.L. Does the use-value of woody 

plants of the Caatinga (Northeastern Brazil) explain their local availability? Economic 

Botany, v. 61, n. 4, p. 347-361. 2007b. 

LUCENA, R.F.P., ALBUQUERQUE, U.P., MONTEIRO, J.M., ALMEIDA, C.F.C.B.R., 

FLORENTINO, A.T.N.; FERRAZ, J.S.F. Useful plants of the semi-arid northeastern region 

of Brazil: a look at their conservation and sustainable use. Environmental Monitoring and 

Assessment, v. 125, p. 281–290. 2007a. 

LUCENA, R.F.P., LUCENA, C.M., ARAÚJO, E.L., ALVES, A.G.C., ALBUQUERQUE, U. 

P. Conservation priorities of useful plants from different techniques of collection and analysis 

of ethnobotanical data. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 85, n. 1, p. 169-186. 

2013. 

MARQUES, J. B.; BARBOSA, M. R. V.; AGRA, M. F. Efeitos do comércio para fins 

medicinais sobre o manejo e a conservação de três espécies ameaçadas de extinção, em duas 

áreas do cariri oriental paraibano. In: GARIGLIO, M. A.; SAMPAIO, E. V. S. B.; 

CESTARO, L. A.; KAGEYAMA, P.Y. Uso sustentável e conservação dos recursos florestais 

da caatinga. Brasília: Serviço Florestal Brasileiro, 2010. 

MARTIUS, K.F.P. Systema materiae medicae vegetabilis brasiliensis. Frid Fleischer, 

Lipsiae:1843. 

MELO, S; LACERDA, V. D.; HANAZAKI, N. Espécies de restinga conhecidas pela 

comunidade do pântano Sul, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Rodriguésia, v. 59, n. 04, 

p. 799-812,  2008. 

MITTERMEIER, R. A., P. R.; GIL, M.; HOFFMANN, J.; PILGRIM, J.; BROOKS, C. G.; 

MIITERMEIER, J.; LAMOURUX e FONSECA, G. A. B. 2004. Hotspots Revisited: Earth’s 

Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. Cemex. Washington, DC. 

MONTEIRO, J. M.; ALBUQUERQUE, U. P.; LINS NETO, E. M. F.; ARAÚJO, E. L.; 

AMORIM, E. L. C. Use patterns and knowledge of medicinal species among two rural 

communities in Brazil’s semi-arid northeastern region. Journal of Ethnopharmacology, v. 105, 

p. 173-186, 2006. 



 
 

39 
 

MORAIS, F. F.; MORAIS, R. F.; SILVA, J. C da. Conhecimento ecológico tradicional sobre 

plantas cultivadas pelos pescadores da comunidade Estirão Comprido, Pantanal mato-

grossense, Brasil. Ciências Humanas. Belém, v. 04, n. 02, 2009. 

 MOURA, F de. B. P. Introdução: conceito, abramgênia e principais ameaças à Mata Atlântica 

brasileira. IN: A Mata Atlântica em Alagoas. EDUFAL, Maceió, p. 88, 2006.   

MYERS, N.; MITTERMEIER, R. A.; MITTERMEIER, C. G.; FONSECA, G. A. B.; KENT, 

J. Biodiversity hotspots for conservaon priories. Nature, v. 403, p. 853-845, 2000. 

NETO, P de. T. Ecopolítica e mudanças climáticas: o IPCC e o ecologismo dos pobres. Rio 

de Janeiro, Centro Edelsteinde Pesquisas Sociais, p. 83, 2010. 

OLIVEIRA, A. P. C. O conhecimento tradicional sobre plantas medicinais no âmbito da 

saúde da mulher: uma perspectiva no contexto do produto tradicional fitoterápico. Revista 

Fitos. Rio de Janeiro, v. 1, n. 62, 2016. 

OLIVEIRA, F. C de.; ALBUQUERQUE, U. P de.; FONSECA-KRUEL, V. S da.; 

HANAZAKI, N. Avanços nas pesquisas Etnobotânicas no Brasil. Acta botânica Brasileira, v. 

23, n. 02, 2009.  

OLIVEIRA, F. C. S.; BARROS, R. F. M.; MOITA NETO, J. M. Plantas utilizadas em 

comunidades rurais de Oeiras - semiárido piauiense. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 

v. 12, n. 3, 2010. 

OLIVEIRA, R. L. C de. Prioridades de conservação e sustentabilidade do extrativismo de 

plantas medicinais da caatinga. Dissertação – Programa de Pós Graduação em Botânica. 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2005. 

OLIVEIRA, R.L.C., LINS NETO, E.M.F., ARAÚJO, E.L., ALBUQUERQUE, U.P. 

Conservation priorities and population structure of woody medicinal plants in an area of 

Caatinga vegetation (Pernambuco State, NE Brazil). Environmental Monitoring and 

Assessment, v. 132, p. 189–206. 2007. 

PEREIRA, R. C. A.; LIMA, M. J. A.; DU BOCAGE-NETA, A. L. Vegetação e flora de uma 

área de Caatinga nos Cariris Velhos (semiárido nordestino), Brasil. Pesquisa Agropecuária 

Pernambucana, v. 12, n. especial, p. 11-17, 2000-2001. 



 
 

40 
 

POTT, C. M.; ESTRELA, C. C. Histórico e ambiental: desastres ambientais e o despertar de 

um novo pensamento. Estudos avançados, v. 38, n. 89, 2017. 

PRADO, H. M.; MURRIETA, R. S. S. A Etnoecologia em perspectiva: origens, interfaces e 

correntes atuais de um campo em ascensão. Ambiente e Sociedade, v. 18, n. 4, p. 139-160, 

2015. 

PRETTY, J. Interdisciplinary progress in approaches to address social-ecological and 

ecocultural systems. Environmental Conservation, v. 38, n. 2, p. 127–139, 2011. 

PROBIO, Relatório de avidades. Projeto Conservação e Ulização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira, Ministério do Meio Ambiente. 2002. 

RAMOS, E. S.; DAMASCENA, R. S. Avaliação do Uso de Plantas Medicinais na Academia 

da Saúde do Município de Rio de Contas/BA. Revista Multidisciplinar e de Psicologia, v. 12, 

n. 42, p. 75-84, 2018.   

REYES-GARCIA, V., VADEZ, S., TANNER, T., MCDADE, T., LEONARD, E.W.R. 

Evaluating indices of traditional ecological knowledge: a methodological contribution. 

Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, v. 2, p. 1-9. 2007. 

RIBEIRO, D. A.; MACÊDO, M. S.; ARAÚJO, T. M. S de.; SILVA, M. A. P da.; 

LACERDA, S. R.; SOUZA, M. M de. A. Prioridade de conservação para espécies medicinais 

lenhosas em uma área de caatinga, Assaré, Ceará, Brasil. Caderno de Cultura e Ciência, ano. 

8, v. 12, n. 1, 2013. 

RIEGEL, I. C.; STAUDT, D.; DAROIT, D. Identificação de aspectos ambientais relacionados 

à produção de embalagens de perfumaria – contribuição para processos sustentáveis. Gestão 

de Produção, v. 19, n. 03, 2012.  

RIGOTTO, R. Produção e consumo, saúde e meio ambiente: em busca de fontes e caminhos. 

Rio de Janeiro, Fiocruz, p. 233-260, 2002. 

ROCHA, J. A.; BOSCOLO, O. H.; FERNANDES, L. R de. M. V. Etnobotânica: um 

instrumento para a valorização e identificação de potenciais de proteção do conhecimento 

tradicional. Interações. Campo Grande, v. 16, n. 1, p. 67-74, 2015. 



 
 

41 
 

SAQUET, M. A. Por uma geografia das territorialidades e das temporalidades: uma 

concepção multidimensional voltada para a cooperação e para o desenvolvimento territorial. 

Ed, 1, São Paulo. Outras Expressões, 2011. 

SCHUMACHER, E. F. Small is beautiful – Une société à la mesure de l’homme. 1973. 

Disponível em: <https://www.enpleinegueule.com/francais/lire/Small_Is_Beautifull-fr.pdf>. 

Acesso em: 09 de janeiro de 2020. 

SILVA, F. S.; RAMOS, M. A.; HANAZAKI, N.; ALBUQUERQUE, U. P. Dynamics of 

traditional knowledge of medicinal plants in a rural community in the Brazilian semi-arid 

region. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 21, p. 382-391, 2011. 

SILVA, N. F da. Contribuição do saber local na identificação de plantas medicinais 

prioritárias para a conservação in situ na floresta nacional do Araripe, nordeste do Brasil. 

Dissertação – Programa de Pós-graduação em Botânica. Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. p. 84, 2013. 

SILVA, V. A da; ALMEIDA, A. L. S. A. (org.). Etnobiologia e Etnoecologia. Recife, 2010.  

SOUSA, R. S. Etnobotânica e Etnozoologia de Comunidades Pesqueiras da Área de Proteção 

Ambiental (Apa) do Delta do Parnaíba, Nordeste do Brasil. Dissertação – Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Universidade Federal do Piauí, 2010.  

SOUSA, R. S.; HANAZAKI, N.; LOPES, J. B.; BARROS, R. F. M. Are gender and age 

important in understanding the distribution of local botanical knowledge in fishing 

communities of the parnaíba delta environmental protection area? Ethnobotany Research e 

Applications, v. 10, p. 551-559, 2012. 

TABARELLI, M.; VICENTE, A. Conhecimento sobre plantas lenhosas da Caatinga: lacunas 

geográficas e ecológicas. In: SILVA, J. M. C.; TABARELLI, M.; FONSECA, M. T.; LINS, 

L. V. (orgs.). Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. p. 

101-111. Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 2004. 

TABARELLI, M; AGUIAR, A. V.; GRILLO, A. S.; SANTOS, A. M. M. Fragmentação e 

perda de hábitat na Mata Atlânca ao norte do Rio São Francisco. In: SIQUEIRA–FILHO, J. 

A.; LEME, E. M. C. (Orgs). Fragmentos de Mata Atlânca no Nordeste. Ed. Andréa Jakobsson 

estúdio Editorial LTDA. pp. 81-99, 2006. 



 
 

42 
 

TOLEDO, V. M.; BARRERA-BASSOLS, N. Etnoecologia: uma ciência pós-normal que 

estuda as sabedorias tradicionais. Desenvolvimento e meio ambiente, v. 01, n. 20, p. 31-45, 

2009. 

TOMAZZONI, M. I. Subsídios para a introdução do uso de fitoterápicos na rede básica de 

saúde no município de Cascavel/PR. Dissertação – Pós Graduação em Enfermagem. 

Universidade Federal do Paraná, p. 113, 2004. 

UNESCO. Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. San Borja, Peru: UNESCO, 

2004. 

VICTORIO, C. P.; LAGE, C. L. S. Uso de plantas medicinais. Revista Arquivos FOG – 

Saúde, Sociedade, Gestão e Meio Ambiente, v. 5, n. 1, p. 33-41, 2008.  

ZANIRATO, S. H .; RIBEIRO, W. C. Conhecimento tradicional e propriedade intelectual nas 

organizações multilaterais. Ambiente e Sociedade, v. 10,  n. 1,  p. 39-55, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

 

4. CAPÍTULO 1 

ARTIGO I 

BIODIVERSIDADE E USOS DE PLANTAS MEDICINAIS NO ESTADO DE 

ALAGOAS  

O artigo será submetido à revista “Interações – Revista Internacional de Desenvolvimento 

Local (QUALIS CAPES B1) 

  



 
 

44 
 

BIODIVERSIDADE E USOS DE PLANTAS MEDICINAIS NO ESTADO DE 
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1
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1
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2
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Resumo 

Apesar do avanço do uso de medicamentos das drogas sintéticas, o aproveitamento da 

medicina tradicional ainda está muito vivo na região do nordeste Brasileiro. O interesse pelo 

tema se dá pela utilização de plantas medicinais dos biomas Caatinga e Mata Atlântica, 

largamente utilizadas para tratamento, prevenção e cura de doenças no Nordeste do Brasil, 

seja nos quintais urbanos ou na zona rural. Tal levantamento foi realizado através das bases de 

dados científicos Scielo, Scopus e Google Acadêmico, buscando abranger o máximo de 

resultados possíveis para validação da pesquisa. Posteriormente, os resultados obtidos foram 

tabulados e analisados em planilha eletrônica Excel. Durante a busca 29 artigos foram 

encontrados que remetem ao uso de plantas medicinais, porém, apenas 17 atenderam aos 

critérios de inclusão. Foram encontradas 322 espécies de plantas medicinais, identificando 

entre essas 96 famílias diferentes. As famílias que tiveram maior representação nos trabalhos 

analisados foram: Fabaceae; Lamiaceae; Euphorbiaceae; Anacardiaceae; Asteraceae; 

Caesalpiniaceae; Mrytaceae; Apocynaceae; Rubiaceae; Mimosaceae; Mimosaceae; 

Cucurbitaceae e Cactaceae. Com relação aos gêneros, 262 diferentes tipos foram 

identificados. E as espécies de plantas medicinais mais citadas nas publicações analisadas 

consistiram em: Sideroxylon obtusifolium; Myracrodruon urundeuva; Maytenus rígida; Ruta 

graveolens; Hyptis pectinata; Chenopodium ambrosioides; Bauhinia cheilantha; 

Anadenanthera colubrina; Anacardium occidentale; Aspidosperma pyrifolium. Com relação à 

indicação da parte da planta para fins medicinais, as folhas foram as mais referidas neste 

trabalho (266) vezes, seguidas da flor (166) e casca (142). A espécie Abarema cochliacarpos 

apresentou-se com maior importância relativa (IR=1,94) e 20 espécies de plantas medicinais 

exibiram essa grande versatilidade com seus IR especifícos. Contudo, a espécie com maior 

frequência é Sideroxylon obtusifolium. De acordo com as doenças mais referidas que podem 

ser tratadas a partir de plantas medicinais, o presente estudo expõe a categoria “Sintomas, 

sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não classificado em outra 

parte”, encontrado no CID, com 23,31% de citações e o sintoma mais mencionado foi febre 

com 21,30%. Através desta pesquisa, foi possível entender o potencial medicinal e as plantas 

utilizadas no estado de Alagoas, bem como reconhecer a importância de estudos 

etnobotânicos que valorizam o Conhecimento das comunidades tradicionais, além de ressaltar 

o cuidado com o uso e extração desordenada das plantas, com intuito de reafirmar o emprego 

da sustentabilidade dos recursos naturais, para que estes possam continuar gerando saúde e 

conhecimento.  

Palavras-chave: Alagoas; Etnofarmacologia; Medicina popular; Plantas medicinais.   
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Abstract 

In spite of the advances in the use of synthetic drugs, the utilization of traditional medicine is 

still very alive in the region of northeastern Brazil. The interest in the theme is given by the 

use of medicinal plants from the Caatinga and Atlantic Forest biomes, widely used for 

treatment, prevention and cure of diseases in Northeast Brazil, either in urban backyards or in 

the rural area. Such a survey was accomplished through the scientific databases Scielo, 

Scopus and Google Scholar, seeking to cover the maximum possible results for research 

validation. Posteriorly, the results obtained were tabulated and analyzed in an Excel 

spreadsheet. During the search 29 articles were found which refer to the use of medicinal 

plants, nevertheless, just 17 met the inclusion criteria. 322 species of medicinal plants were 

found, identifying among these ones, 96 different families. The families that had the greatest 

representation in the analyzed works were: Fabaceae; Lamiaceae; Euphorbiaceae; 

Anacardiaceae; Asteraceae; Caesalpiniaceae; Mrytaceae; Apocynaceae; Rubiaceae; 

Mimosaceae; Mimosaceae; Cucurbitaceae and Cactaceae. Concerning the genres, 262 

different types were identified. And the most cited species of medicinal plants in the analyzed 

publications were: Sideroxylon obtusifolium; Myracrodruon urundeuva; Maytenus rigida; 

Ruta graveolens; Hyptis pectinata; Chenopodium ambrosioides; Bauhinia cheilantha; 

Anadenanthera colubrina; Anacardium occidentale; Aspidosperma pyrifolium. Regarding the 

indication of the part of the plant for medicinal purposes, the leaves were the most mentioned 

in this work (266) times, followed by the flower (166) and bark (142). The species Abarema 

cochliacarpos was showed with greater relative importance (RI = 1.94) and 20 species of 

medicinal plants exhibited this great versatility with their specific RI. Although, the most 

frequently species is Sideroxylon obtusifolium. According to the most referred diseases that 

can be treated from medicinal plants, the present study exposes the category “Symptoms, 

signs and abnormal findings of clinical and laboratory tests not classified in other part”, found 

in the ICD, with 23,31% of citations and the most mentioned symptom was fever with 

21,30%. Through this research, it was possible to understand the medicinal potential and the 

plants used in the state of Alagoas, as well as to recognize the importance of ethnobotanical 

studies that value the Knowledge of traditional communities, besides highlighting the care 

with the use and disordered extraction of plants, in order to reassert the use of the 

sustainability of natural resources, so that they can continue generating health and knowledge. 

 

Keywords: Alagoas; Ethnopharmacology; Folk medicine; Medicinal plants. 
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Introdução  

É notório que a utilização de plantas com as finalidades de prevenção, tratamento e 

cura de doenças é uma das mais antigas formas de prática da medicina na humanidade 

(Valdir, 2005). Através de seu caráter multidisciplinar, a etnobotânica apresenta-se como uma 

ciência sistemática de plantas, pois aborda seus usos práticos, por meio do conhecimento 

tradicional das comunidades (Jennings et al.,2014). Assim sendo, conforme definição de 

Alcorn (1995), a etnobotânica pode ser entendida como o estudo das inter-relações entre 

humanos e plantas em sistemas dinâmicos. Tendo sempre como mote, a preservação e 

documentação do conhecimento tradicional, a conservação de espécies ameaçadas de 

extinção, ou não, e o desenvolvimento destas comunidades (Ajaib et al.,2014).    

A Organização Mundial de Saúde (OMS), na década de 1990, divulgou que entre 65% 

e 80% da população dos países em desenvolvimento necessitavam das plantas medicinais, 

sendo essa a única forma de acesso aos cuidados básicos de saúde. Rosa (2011) reafirma, a 

partir dos dados da OMS, que 85% da população continuam utilizando as plantas medicinais 

ou preparações destas. Segundo Araújo et al (2014), o tema plantas medicinais é um dos mais 

estudados e difundidos na etnobotânica. Provavelmente por estar relacionado a um assunto 

vital, que é a saúde, além da sua relevância na prospecção de produtos que visam à obtenção 

de novas drogas de interesse médico ou farmacêutico.  

Segundo Aziz et al (2017), a razão fundamental para a utlização de plantas medicinais 

no tratamento de doenças em vez de medicamentos sintéticos, é pelo baixo poder aquisitivo 

da população humana. O que complementa a lista de Rates (2001) que apresenta algumas 

razões para o interesse nas drogas de origem vegetal, como: a possível ineficiência da 

medicinal tradicional; o uso abusivo ou incorreto de drogas sintéticas; e grande parte da 

população mundial não tem acesso ao tratamento farmacológico convencional e à medicina. 

De acordo com a afirmação de Dutra et al (2016), no qual cerca de 30% dos medicamentos 

terapêuticos disponíveis sejam derivados de fontes naturais, se faz indispensável o estudo 

contínuo sobre plantas medicinais. 

Em todo o território brasileiro utiliza-se essa alternativa de tratamento.  Lippracci et al 

(2017), assegura que o uso de plantas medicinais encontradas na caatinga e em resquícios de 

mata atlântica do estado de Alagoas por populações tradicionais é uma realidade forte e 

presente. Este uso atende às mais diversas necessidades das comunidades, sobretudo às mais 
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tolhidas de acesso à medicina convencional (Guedes-Bruni et al, 2011). Segundo Demie et al 

(2018) o conhecimento tradicional é empregado para o bem-estar dos seres humanos, a fim de 

melhorar ou amenizar os distúrbios físicos e mentais em todo o mundo. Esse conhecimento 

das comunidades tradicionais e locais sobre plantas medicinais acarreta consigo a necessidade 

incessante de estudos que esclareçam todas as informações sobre a utilização de determinada 

planta.  

Metodologia 

Abordagem Etnobotânica 

O levantamento das espécies medicinais do estado de Alagoas foi realizado por meio 

de pesquisas nas principais bases de dados científicas (SCIELO, SCOPUS e Google 

Acadêmico) usando as seguintes combinações de palavras-chave: medicinal plants AND 

Alagoas, Ethnobotany AND Alagoas e Ethnopharmacology AND Alagoas. Além disso, foi 

realizada pesquisa nas bases de dados das principais instituições de ensino, no sentido de 

captar os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), dissertações e teses. Não houve qualquer 

limitação de período de publicação. 

As informações como o nome popular e científico, as indicações terapêuticas, a parte 

vegetal empregada no tratamento e os tipos de comunidades estudadas foram obtidas nos 

trabalhos selecionados.  

A partir dos resultados de busca, os artigos foram avaliados quanto aos critérios de 

inclusão. Para que fossem incluídos na revisão, precisaram atender concomitantemente:  

1) Relatar o uso medicinal das plantas dentro do estado de Alagoas; 

2) Abordar a etnobotânica como método de pesquisa, seja como metodologia 

principal, seja como ponto de partida para outras técnicas. 

3) Descrever nome cientifico, nome popular e indicações de uso das plantas 

relatadas. 

As informações descritas pelos artigos selecionados - nome popular e científico, 

indicações terapêuticas, parte vegetal empregada no tratamento e localidade de pesquisa - 

foram então tabuladas e analisadas.  
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Análise dos dados do levantamento etnobotânico 

A partir das informações obtidas foram calculados:  

i. Importância Relativa (IR) – Para cada espécie foi calculada a IR (baseado em Bennet e 

Prance, 2000) que reflete a importância da espécie, com base em sua versatilidade. O cálculo 

foi feito de acordo com a fórmula: 

IR = NSC+NP 

onde:  

NSC = NSCE / NSCEV, sendo: 

NSC = número de sistemas corporais;  

NSCE = número de sistemas corporais tratados por uma determinada espécie; 

NSCEV = o número total de sistemas corporais tratados pela espécie mais versátil e 

NP = NPE / NPEV 

 onde: 

NP = número de propriedades; 

NPE = número de propriedades atribuídas a uma determinada espécie; 

NPEV = número total de propriedades atribuídas à espécie mais versátil;  

 A importância relativa é proposta por Bennet e Prance (2000), descrita por Silva et al 

(2010, pág. 197, adaptado): “A Importância Relativa (Relative Importance - IR) trata-se de 

uma proposta simples e relativamente fácil de usar, empregada no estudo de plantas 

medicinais, na qual a planta é mais importante quanto mais versátil, ou maior o seu número de 

indicações terapêuticas”. Esta técnica confere mais importância à espécie com número 

elevado de usos, sem considerar o número de pessoas que citaram seus usos.  

ii. Frequência de citação – Plantas medicinais mais citadas nos trabalhos com diferentes 

comunidades.  
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Resultados e Discussão 

Pesquisa de Estudos Etnobotânicos  

Neste trabalho foram analisados 29 artigos científicos. Deste total, 17 preenchiam os 

critérios de inclusão (Tabela 1). O primeiro artigo publicado (dos revelados nos bancos de 

dados) foi de Campelo em 1988, em seguida o mesmo autor, junto com Ramalho, publicou 

uma nova versão em 1989. Percebe-se um intervalo de 16 anos para que nova pesquisa sobre 

plantas medicinais no estado de Alagoas fosse publicada, esta elaborada por Almeida et al 

(2005). A partir desta data, diversos trabalhos vêm sendo publicados, evidenciando uma 

atenção crescente nesse tema para o estado. Destacamos os trabalhos de Almeida, 2006; Lós, 

Barros e Neves, 2012; Queiroz et al, 2014; Santos e Silva, 2015; Lima, et al, 2016; Griz, et al, 

2017; Gomes, et al, 2018; Dantas e Torres, 2019. Estas pesquisas utilizaram de três métodos 

para obtenção dos seus resultados, sendo estes: entrevistas, coleta de materiais e produção de 

extrato das plantas. 

Autor Ano Metodologia da pesquisa 

CAMPELO 1988 Coleta de espécies de plantas 

CAMPELO e RAMALHO 1989 Coleta de espécies de plantas 

ALMEIDA et al 2005 Entrevista e estudo fotoquímico 

ALMEIDA et al 2006 Entrevista 

LIMA et al 2006 Revisão bibliográfica em etnobotânica 

OLIVEIRA et al 2006 Coleta de espécies de plantas 

LÓS, BARROS E NEVES 2012 Entrevista 

SANTOS et al 2013 Entrevista 

QUEIROZ et al 2014 Coleta de espécies de plantas 

SILVA et al 2014 Entrevista 

SANTOS E SILVA    2015 Entrevista 

SILVA et al      2016 Coleta e extrato 

LIMA et al    2016 Entrevista 

LIMA et al 2017 
Entrevista 

 

GRIZ et al 2017 Entrevista 

GOMES et al 2018 Entrevista 

DANTAS E TORRES 2019 Entrevista 

       Tabela 1: Artigos que compreendem os critérios de inclusão da pesquisa. 

Os municípios de Maceió e Arapiraca representaram as cidades onde foram realizadas 

mais pesquisas, dentre os artigos estudados (6 e 5, respectivamente). Possivelmente, esta 

realidade ocorra pela representatividade destes municípios. Maceió é a capital do estado de 

Alagoas e apresenta uma população de 932.748 habitantes e Arapiraca é a segunda maior 
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cidade e a mais importante do interior do estado, possuindo uma população de 214.006 

habitantes (IBGE, 2010). Considera-se também a presença de universidades nestes dois 

municípios, o que favorece a proximidade dos pesquisadores com o objeto de pesquisa. E 

ressalta-se que os municípios levantados, nos artigos pesquisados, perpassam todo o estado.  

Quando verificado em conjunto, todas as plantas medicinais citadas nos artigos 

estudados têm-se um total de 551, incluindo plantas em nível de gênero. Todavia, utilizando o 

critério de análise em nível de espécies identificadas, esse número decresce para 463. 

Considere que nesta etapa não foram excluídas espécies repetidas nos diferentes trabalhos.  

Esta soma de espécies de plantas medicinais (463) é o primeiro dado geral da pesquisa 

(Tabela 2). Após a exclusão de dados repetidos, porém mantendo os táxons vegetais 

identificados em nível de gênero, temos o total de 392 plantas.  Albuquerque et al (2007), 

apresentou um total de 556 táxons vegetais no bioma Caatinga, região Nordeste do Brasil. 

Ainda, neste bioma, porém em três comunidades rurais distintas no município de Soledade, 

agreste paraibano, foram identificadas 108 plantas (Almeida, 2009). Ambos os autores 

apresentam algumas plantas semelhantes das listadas nesta pesquisa. Isto possivelmente 

aconteça, pois o estado de Alagoas também está inserido neste bioma.     

 

Autor Ano Nome científico Táxons 
Espécies 

identificadas 

Campelo 1988 

Allium aseaIonicum L. 

Astronium urundeuva 

Cecropia sp. 

Coix lacryma-jobi L. 

Daucus carota L. 

Eucalyptus cítriodora Hook. 

Eugenia jambos L. 

Eugenia malaccensis L. 

Genipa americana L. 

Guazuma ulmifolia Lam. 

Heiianthus annuus L. 

Hedychium coronarium Koeníng 

Imperata brasiliensis Trin. 

Jatropha curcas L. 

Metocactus bahiensis 

Monniera trifolia L. 

Pithecollobium avaremotemo 

Polygonum persicaria L. 

Solidago microglossa DC. 

Syzygium jambolana DC. 

20 

 

19 

 

Campelo e Ramalho 
1989 

 

Achras sapota L. 

Artocarpus altilis 

Artocarpus heterophyllus 

Bauhinia cheilantha 

20 
20 
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Beta vulgaris L. 

Bowdichia virgilioides 

Citrullus vulgaris Schrad. 

Commelina nudiflora 

Cucumis melo L. 

Gallesia gorazema (Vell.) Moq. 

Glycine Max L. Merril. 

Lochnera rosea L. Reichenb. 

Mangifera indica L. 

Portulaca oleracea L. 

Sechium edule Sw. 

Spondias tuberosa Arr. Cam. 

Tabernaemontana laeta Mart. 

Talisia esculenta (St. Hil.) Radlk. 

Thevetia neriifolia Juss. 

Virola gardneri (DC.) Warb. 

Almeida et al 2005 

Acanthospermum hispidum DC. 

Allamanda blanchetii 

Anadenanthera colubrina 

Anthurium affine Schott 

Argemone mexicana L. 

Argyronermonia harleyi 

Arrojadoa rhodantha 

Aspidosperma pyrifolium 

Bauhinia cheilantha 

Byrsonima intermedia 

Caesalpinia ferrea 

Caesalpinia pyramidalis 

Calotropis procera 

Capparis jacobinae 

Cardiospermum coridum 

Cereus jamacaru 

Chorisia glaziovii O. kuntze 

Cnidoscolus obtusifolius 

Croton rhamnifolius 

Erythrina velutina 

Jatropha mollissima 

Leonotis nepetaefolia 

Manihot glaziovii 

Maytenus rigida 

Melochia tomentosa 

Mimosa tenuiflora 

Myracroduon urundeuva 

Ocimum tenuiflorum 

Opuntia palmadora 

Parkinsonia aculeata 

Passiflora foetida L. 

Pilosocereus gounellei 

Ruellia asperula 

Schinopsis brasiliensis 

Senna splendida 

Sideroxylum obtuaifolium 

Spondias tuberosa 

Tabebuia aurea 

Tillandsia loliacea 

Tillandsia recurvata 

Zizyphus Joazeiro Mart. 

41 41 

Almeida et al 2006 

Byttneria sp. 

Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. 

Caesalpinia microphylla Mart. 

155 
101 
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Caesalpinia pulcherrima L. Sw. 

Caesalpinia pyramidalis Tul. 

Calotropis procera (Willd). R. Br. 

Capparis flexuosa (L.) L. 

Capparis jaconinae Moric. 

Cardiospermum coridum L. 

Cardiospermum oliveirae Ferruci. 

Casearia sylvestris Swartz. 

Cereus jamacaru DC. 

Chamaecrista flexuosa (L.) Greene 

Chamaesyce hyssopifolia Small 

Chloroleucon sp. 

Chorisia glaziovii O. Kunteze 

Cissus  verticillata subsp. verticillata (L.) 

Cissus bahiensis Lombardi 

Cissus decidua Lombardi 

Cissus erosa L. C. Rich. 

Cissus simsiana Schult & Schult. F. 

Cleome diffusa Banks. Ex DC. 

Cleome spinosa Jacq. 

Cnidoscolus obtusifolius Pohl. 

Cochlospermum sp. 

Combretum cf. duarteanum Cambess 

Combretum sp. 

Commelina cf. erecta L. 

Cordia cf. tricotoma (Vell.) Anab. Ex Stend 

Cordia globosa (Jacq.) Kunth 

Cordia leucocephala Moric. 

Cordia multispicata Cham. 

Cordia sp. 

Croton argyrophylloides Müll. Arg. 

Croton glandulosus L. 

Croton rhamnifolius 

Croton sonderianus Müll. Arg. 

Dendrocnide sp. 

Dioclea grandiflora Mart. ex Benth. 

Dioclea sp. 

Dioscorea sincorensis R. Knuth 

Dracontium sp. 

Eichhornia paniculata Kunth. 

Emmeorhiza umbelata (Spreng) K. Schu. 

Erythrina velutina Willd. 

Erythroxylum revolutum Mart. 

Eugenia citrifolia Poiret. 

Euphorbia comosa Vell 

Euphorbia phosphorea Mart. 

Euphorbia sp. 

Evolvulus sp. 

Galphimia sp. 

Gaya aurea St. Hill. 

Gouania latifolia Reiss 

Guettarda sp. 

Heliotropium angiospermum Murr. 

Herissantia tiubae (K. Schum.) Briz. 

Hohembergia sp. 

Hyptis mutabilis Briq. 

Indigofera sp. 

Ipomoea sp.1 

Ipomoea sp.2 

Ipomoea sp.3 
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Jacquemontia sp. 

Jatropha mollissima (Pohl.) Baill. 

Jatropha mutabilis (Pohl.) Baill. 

Jatropha ribifolia (Pohl.) Baill. 

Kallstroemia tribuloides Wight & Arn. 

Lantana sp. 

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 

Lippia sp. 

Loasa rupestris Gardner 

Ludiwigia sp. 

Macroptilium lathyroides (L.) Vrb. 

Mandevilla tenuifolia Lindl. 

Manihot glaziovii Muell. Arg. 

Maytenus rigida Mart. 

Melia azedarach L. 

Melochia sp. 

Melochia tomentosa L. 

Microtea sp. 

Mimosa caesalpinifolia Benth. 

Mimosa sp. 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 

Mormodica charantia L. 

Myracrodruon urundeuva FR. All. 

Nicotiana glauca L. 

Norantia brasiliensis Choisy 

Ocimum basilicum L. 

Ocimum gratissimum L. 

Ocimum tenuiflorum L. 

Operculina sp. 

Opuntia palmadora Br. Et Rose 

Oxalis sp.1 

Oxalis sp.2 

Paraspiptadenia  zehntneri (Harms)  M.  

P.Lima & H. C. Lima 

Parkinsonia aculeata L. 

Passiflora foetida L. 

Passiflora sp. 

Peltogyne pauciflora Benth. 

Petiveria sp. 

Pilosocereus gounellei (Weber) Byl. Et Rowl 

Pilosocereus tuberculatus (Werdem) Byl. Et 

Rowl. 

Piptadenia sp.1 

Piptadenia sp.2 

Pithecellobium diversifolium Benth. 

Pluchea sp. 

Plumbago sp. 

Polygala sp. 

Portulaca sp.1 

Portulaca sp.2 

Portulaca sp.3 

Portulaca sp.4 

Punica granatum L. 

Raphiodon echinus (Nees & Mart.) Schauer. 

Richardia sp. 

Ruellia asperula (Ness) Lindau 

Ruellia sp. 

Schinopsis brasiliensis Engl. 

Sebastiania sp. 

Senna cf. occidentalis (L.) Link. 



 
 

54 
 

Senna obtusifolia (Vogel.) H. S. Irwin & 

Barneby 

Senna sp. 1 

Senna sp. 2 

Senna splendida (Vogel.) H. S. Irwin & 

Barneby 

Serjania sp.1 

Serjania sp.2 

Sida cordifolia L. 

Sida sp.1 

Sida sp.2 

Sideroxylum obtusifolium (Roem. & Schult.) 

Penn. 

Simaba mayana Casar 

Skytanthus hancorniaefolius Miers. 

Smilax sp. 

Solanum americanum L. 

Solanum sp.1 

Solanum sp.2 

Spondias tuberosa Arr. Cam. 

Stachytarfeta sp. 

Tabebeuia avellanedae Lorentz ex Griseb 

Tabebuia aurea (Manso) Benth & Hook. F. ex 

S. Moore 

Talinum paniculatum Gaertn. 

Talinum sp. 

Tilladsia recurvata (L.) L. 

Tillandsia loliaceae Mart. Ex. Schult 

Tillandsia streptocarpa Baker 

Tocoyena  formosa (Cham. & Schltdl.) K. 

Schum. 

Tournefortia rubicunda Salzm. 

Tragia cf. bahiensis Muell. Arg. 

Turnera sp. 

Verbesina chalybaea ex DC. 

Verbesina diversifolia DC 

Walteria sp. 

Ximenia americana L. 

Ziziphus juazeiro Mart. 

Lima et al 2006 

Schinus terebinthifolius 

Annona muricata L. 

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe. 

Cupania oblongiflora Mart. 

Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne & 

Planchon. 

Erythrina mulungu Mart ex. Benth 

Rheedia brasiliensis (Mart.) Planch & Triana 

7 7 

Oliveira et al 2006 Eugenia malaccensis L. 1 1 
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Lós, Barros e Neves 2012 

Cucurbita sp. (L.) 

Allium sativum (L.) 

Allium scalonicum (L.) 

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt. & R.M. 

Sm. 

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. 

Anacardium occidentale (L.) 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Benan. var. 

Aristolochia cymbifera (Mart & Zucc.) 

Baccharis trimera (Less.) DC. 

Bauhinia forficata (Link) 

Bertholletia excelsa (Bonpl.) 

Bixa orellana (L.) 

Brassica rapa (L.) 

Caesalpinia ferrea (Mart.) 

Caesalpinia ferrea var. cearensis Huber 

Caesalpinia pyramidalis (Tul.) 

Cajanus cajan (L.) Millsp. 

Camellia sinensis (L.) Kuntze 

Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson 

Carica papaya (L.) 

Casearia Sylvestris (Swartz) 

Cassia occidentalis (L.) Link. 

Cayaponia tayuya (Vell.) Cong. 

Cedrela odorata (L.) 

Chiococca alba (L.) Hitchc. 

Cinnamomum zeylanicum (Blume) 

Cissampelos Sympondialis (Eichler) 

Citrullus lanatus (L.) 

Coriandrum sativum L. 

Costus spicatus (Jacq.) Sw. 

Croton rhamnifolius (H.B.K). 

Croton urucurana (Baill.) 

Cucumis melo (L.) 

Cuminum cyminum (L). 

Cynara scolymus (L.) 

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 

Dolichandra ungüis-cat (L.) L.G. Lahmann. 

Duguetio lanceolata (St.) Hil. 

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) 

Micheli 

Egletes viscosa (L.) Less. 

Equisetum giganteum (L.) 

Erythrina mulungu (Mart. ex Benth.) 

Eucalyptus globulus (Labill.) 

Eugenia uniflora (L.) 

Ficus carica (L.) 

Foeniculum vulgare (Mill). 

Geissospermum laeve (Vell.) Miers 

Gomphrena arborescens (L.) f. 

Gossypium hirsutum (L.) 

Hancornia speciosa (Gomes) 

Helianthus annuus (L.) 

Helicteres baruensis (Jacq.) 

Heteropterys aphrodisiaca (O. Mach). 

Hymenaea courbaril (L.) 

Hyptis pectinata (L.) Poit 

Illicium verum (Hocker) 

Imperata brasiliensis (Trin.) 

Jatropha gossypiifolia (L.). 

104 

 

97 
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Laurus nobilis (L.) Less. 

Lavandula officinalis (Chaich & Kitt.) 

Linum usitatissimum (L.) 

Luffa operculata (L.) Cong. 

Matricaria chamomila (L.) 

Maytenus ilicifolia (Schrad.) Planch. 

Maytenus rigida (Mart). 

Melissa officinalis (L.) 

Mentha pulegium ( L.) 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 

Mucuna urens (L.) Medik. 

Myracrodruon urundeuva Allemão (Engl.) 

Myristica surimanensis (Rol ex Rottb) 

Myroxylon perniferum (L.) f. 

Operculina sp. (L.) 

Origanum vulgare (L.) 

Parkinsonia aculeata (L.) 

Periandra dulcis (Mart). 

Petiveria alliacea (L.) 

Peumus boldus (Molina). 

Phyllanthus niruri (L.) 

Pimpinella officinalle (All). 

Piper aduncum (L.) 

Pterodon emarginatus (Vogel). 

Punica granatum (L.) 

Ricinus communis (L.) 

Rosmarinus officinalis. (L.) 

Rubus sp. (L.) 

Sambucus australis (Cham.) & Schltdl. 

Senna alexandrina (Miller) 

Senna bicapsularis (L.) 

Senna occidentalis (L.) Link 

Sesamum orientale (L.) 

Sideroxylon obtusifolium (Humb. Ex Roem. & 

Schult.) T. D. Penn. 

Stryphnodendron adstringens (Mart.)Coville 

Symphytum officinale (L.). 

Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. 

Perry. 

Virola surinamensis (Rol. Ex Rottb.) Warb. 

Vochysia tucanorum (Mart.) 

Xylopia aromática 

Zingiber officinalis (Roscoe) 

Ziziphus joazeiro (Mart.) 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

 

Santos et al 2013 

Anacardium occidentale L. 

Anadenanthera colubrina var. (Vell.) Brenan 

Aristolochia cymbifera Mart. & Zucc. 

Baccharis trimera (Less.) D.C. 

Cissampelos sympodialis Eichler 

Dolichondra unguis-cat (L.) L.G. Lahmann 

Hymenaea courbaril L. 

Hyptis pectinata (L.) Poit 

Lavandula officinalis Chaich & Kitt 

Maytenus rigida Mart. 

18 17 
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Myracrodruon urundeuva (Allemão) Engl. 

Pterodon emarginatus Vogel 

Punica granatum L. 

Sideroxylon obtusifolium (Humb. Ex Roem. & 

Schult.) T.D. Penn 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 

Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex D.C.) Standl 

Não identificada 

Ximenia americana L. 

Queiroz et al 2014 

Hyptis pectinata (L.) Poit 

Anadenanthera colubrina 

Chenopodium ambrosioides L. 

Pfaffia glomerata (Spreng.) 

Ruta graveolens L. 

5 5 

Silva et al 2014 

Cymbopogon citratus Stapf 

Melissa officinalis L. 

Ruta graveolens L. 

3 3 

Santos e Silva 2015 

Achillea millefolium L. 

Allim cepa L. 

Allium sativum L. 

Aloe vera ( L.) Burm. F. 

Amburana cearensis (Alemão) A. C. Sm. 

Anacardium occidentale L. 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 

Anadenanthera sp. 

Aspidosperma pyrifolium Mart. 

Chenopodium ambrosioides L. 

Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum. 

Croton blanchetianus Baill. 

Echinodorus macrophyllus (Kunth) Mitcheli 

Erythrina velutina Willd 

Guapira laxa (Netto) Furlan 

Hymenaea courbaril L. 

Hyptis pectinata L. Poit 

Maytenus rigida Mart. 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. 

Myracrodruon urundeuva Allemão 

Phyllanthus niruri L. 

Plectranthus sp. 

Plectranthus sp. 

Poincianella pyramidalis (Tul.) 

Rhamnidium molle Reissek. 

Rosmarinus officinalis L. 

Ruta graveolens L. 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) 

T.D.Penn. 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 

Tabebuia sp. 

Tabebuia sp. 

Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf. 

Ziziphus joazeiro Mart. 

33 28 

Silva et al 2016 

Byrsonima sericea DC. 

Cupania impressinervia Acev. Rodr. var. 

(revoluta) Radlk 

Duranta repens Linn. 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl) 

Rusby 

Himatanthus bracteatus (A.DC.) Woodson 

Ipomoea purga (Wender.) Hayne 

Ixora coccinea Linn. 

17 17 
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Mabea piriri Aubl. 

Miconia minutiflora 

Momordica charantia L 

Ocotea glomerata (Nees) Mez 

Ocotea longifolia Kunth (Oreodaphne opifera 

Mart. Nees) 

Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc.& Rendle 

Psychotria capitata Ruiz & Pav. 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 

Steyerm. & Frodin 

Solanum paludosum Moric 

Xylopia frutescens Aubl. 

Lima et al 2016 

Abarema cochliacarpos 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 

Artemisia absinthium L. 

Bauhinia cheilantha 

Bryophyllum calycinum Salisb. 

Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. var. férrea 

Caesalpinia pyramidalis L. 

Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson 

Chenopodium ambrosioides L. 

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. 

Cymbopogon citratus 

Eucalyptus sp. 

Handroanthus impetiginosus 

Imperata brasiliensis Trin. 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz 

Lippia alba (Mill.) N. E. Br. 

Maytenus ilicifolia Mart. 

Maytenus rigida Mart. 

Mentha x vilosa Huds. 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

Não identificada 

Peumus boldus Molina 

Phyllanthus niruri L. 

Pimpinella anisum L. 

Rubus sellowii Cham. & Schltdl. 

Ruta graveolens L. 

Sambucus australis 

Schinus terebinthifolius 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) 

T. D. Penn. 

Symphytum officinale L. 

41 27 

Lima et al 2017 

Citrus limon (L.) Osbeck 

Kalanchoe sp. 

Lauraceae sp. 

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng 

Schinus terebinthifolia Raddi 

Solanum stipulaceum 

7 5 
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Solanum tuberosum L. 

Griz et al 2017 

Abarema cochliacarpos 

Abelmoschus esculentus 

Allium cepa 

Allium sativum 

Aloe vera 

Annona squamosa 

Anonna muricata 

Baccharis trimera 

Camellia sinensis 

Carapa guianensis 

Cassia angustifolia 

Chenopodium ambrosioides 

Cinnamomum zeylanicum 

Citrus reticulata 

Copaifera sp 

Cordia alliodora 

Cymbopogon citratus 

Cynara scolymus 

Equisetum sp 

Eucalyptus tereticornis 

Eugenia uniflora 

Hyptis pectinata 

Lepidium heterophyllum 

Lippia alba 

Matricaria recutita 

Mentha piperita 

Morinda citrifolia 

Mormodica angolensis 

Morus alba 

Ocimum Basilicum 

Ocimum champechianum 

Passiflora edulis 

Phyllanthus Niruri 

Pimpinella anisum 

Plectranthus barbatus 

Prunus dulcis 

Psidium guajava 

Punica granatum 

Rosmarinus officinalis 

Sambucus Nigra 

Schinus terebinthifolius 

Tarenaya spinosa 

Uncaria tomentosa 

Zingiber officinale 

44 42 

Gomes et al 2018 

Mimosa Pthecolobroies 

Myracrodruon urundeuva 

Parapiptadenia zehntneri 

Poncianella bracteosa 

Schinopsis brasiliensis 

Sideroxylon obtusifolium 

Spondias tuberosa 

Tabebuia sp 

Ximenia americana 

Ziziphus cotinifolia  

Aspidosperma pyrifolium 

Bauhinia cheilantha 

Cereus jamacaru 

Commiphora leptophloeos 

Melochia tomentosa 

15 14 
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Dantas e Torres 2019 

Aloe vera L. 

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt. & R.M. 

Sm. 

Anacardium occidentale L. 

Cedrella fissilis Vellozo 

Chenopodium ambrosioides L. 

Costus spicatus (Jacq.) S.w. 

Cymbopogon citratus (DC) Stapf 

Erythrina vellutina Willd 

Eucalyptos globulus Labill. 

Laurus nobilis L. 

Melissa officinalis L. 

Mentha spicata L. 

Myracrodruon urundeuva 

Ocimum basilicum L. 

Petiveria alliacea L 

Peumus boldus Mol. 

Prunus domestica L. 

Psidium guajava L. 

Ruta graveolens L. 

Não identificada 

20 19 

Valor total 551 463 
Tabela 2 - Quantidade de táxons e de espécies identificadas em cada um dos trabalhos analisados e a quantidade total das 

espécies encontradas em todos os artigos analisados.  

 

No presente trabalho, dois artigos continham o maior número de espécies de plantas 

medicinais, sendo estes: Almeida et al (2006), com 101 citações e Lós, Barros e Neves em 

(2012), expondo 97 citações (Tabela 3). As plantas identificadas em nível de espécies 

consistiram no total de 322. Neto e Morais (2003), no estado do Mato Grosso do Sul, 

estudando plantas medicinais no bioma Cerrado, constatou 509 espécies e Liporacci (2014) no 

seu levantamento de alimentícias e plantas medicinais nos biomas da Caatinga e Mata 

Atlântica, identificou 591 e 842 espécimes respectivamente, para cada bioma, na perspectiva 

medicinal. Na região Nordeste, Agra et al (2008), apresentou um registro de 650 espécies de 

plantas medicinais, utilizadas na região.  

Autor Ano Espécies Total 

Almeida et al 2006 

Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. 
Caesalpinia microphylla Mart. 

Caesalpinia pulcherrima L. Sw. 

Caesalpinia pyramidalis Tul. 

Calotropis procera Willd. R. Br. 
Capparis flexuosa L. L. 

Capparis jaconinae Moric. 

Cardiospermum coridum L. 
Cardiospermum oliveirae Ferruci 

Casearia sylvestris Swartz. 

Cereus jamacaru DC. 

Chamaecrista flexuosa L. Greene 
Chamaesyce hyssopifolia Small 

Chorisia glaziovii O. Kunteze 

Cissus verticillata subsp. verticillata L. 

Cissus bahiensis Lombardi 
Cissus decidua Lombardi 

101 
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Cissus erosa L. C. Rich. 
Cissus simsiana Schult & Schult. F. 

Cleome diffusa Banks. Ex DC. 

Cleome spinosa Jacq. 

Cnidoscolus obtusifolius Pohl. 
Combretum cf. duarteanum 

Commelina cf. erecta L. 

Cordia cf. tricotoma Vell. Anab. Ex Stend 

Cordia globosa Jacq. Kunth 
Cordia leucocephala Moric. 

Cordia multispicata Cham 

Croton argyrophylloides Müll. Arg. 

Croton glandulosus L. 
Croton rhamnifolius 

Croton sonderianus Müll. Arg. 

Dioclea grandiflora Mart. ex Benth 

Dioscorea sincorensis R. Knuth 
Eichhornia paniculata Kunth. 

Emmeorhiza umbelata Spreng K. Schu. 

Erythrina velutina Willd. 

Erythroxylum revolutum Mart. 
Eugenia citrifolia Poiret. 

Euphorbia comosa Vell 

Euphorbia phosphorea Mart. 

Gaya aurea St. Hill. 
Gouania latifolia Reiss 

Heliotropium angiospermum Murr. 

Herissantia tiubae K. Schum. Briz. 

Hyptis mutabilis Briq. 
Jatropha mollissima Pohl. Baill. 

Jatropha mutabilis Pohl. Baill. 

Jatropha ribifolia Pohl. Baill. 

Kallstroemia tribuloides Wight & Arn. 
Leonotis nepetifolia L. R. Br. 

Loasa rupestris Gardner 

Macroptilium lathyroides L. Vrb. 

Mandevilla tenuifolia Lindl. 
Manihot glaziovii Muell. Arg. 

Maytenus rigida Mart. 

Melia azedarach L. 

Melochia tomentosa L. 
Mimosa caesalpinifolia Benth. 

Mimosa tenuiflora Willd. Poir. 

Mormodica charantia L. 

Myracrodruon urundeuva FR. All. 
Nicotiana glauca L. 

Norantia brasiliensis Choisy 

Ocimum basilicum L. 

Ocimum gratissimum L. 
Ocimum tenuiflorum L. 

Opuntia palmadora Br. Et Rose 

Paraspiptadenia  zehntneri Harms M.  P. 

Lima & H. C. Lima 

Parkinsonia aculeata L. 

Passiflora foetida L. 

Peltogyne pauciflora Benth. 

Pilosocereus gounellei Weber Byl. Et Rowl 
Pilosocereus tuberculatus Weber Byl. Et Rowl. 

Pithecellobium diversifolium Benth. 

Punica granatum L. 

Raphiodon echinus Nees & Mart. Schauer. 
Ruellia asperula Ness Lindau 

Schinopsis brasiliensis Engl. 

Senna cf. occidentalis L. Link. 

Senna obtusifolia Vogel. H. S. Irwin & Barneby 
Senna splendida Vogel. H. S. Irwin & Barneby 
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Sida cordifolia L. 
Sideroxylum obtusifolium Roem. & Schult. Penn. 

Simaba mayana Casar 

Skytanthus hancorniaefolius Miers. 

Solanum americanum L. 
Spondias tuberosa Arr. Cam. 

Tabebeuia avellanedae Lorentz ex Griseb 

Tabebuia aurea (Manso) Benth & Hook. F. ex S. Moore 

Talinum paniculatum Gaertn. 
Tilladsia recurvata L. L. 

Tillandsia loliaceae Mart. Ex. Schult 

Tillandsia streptocarpa Baker 

Tocoyena formosa Cham. & Schltdl. K. Schum. 
Tournefortia rubicunda Salzm. 

Tragia cf. bahiensis Muell. Arg. 

Verbesina chalybaea ex DC. 

Verbesina diversifolia DC 
Ximenia americana L. 

Ziziphus juazeiro Mart. 

Lós, Barros e Neves 2012 

Allium sativum L. 

Allium scalonicum L. 
Alpinia zerumbet Pers. B.L. Burtt. & R.M. Sm. 

Amburana cearensis Allemão A.C. Sm. 

Anacardium occidentale L. 

Anadenanthera colubrina Vell. Benan. var. 
Aristolochia cymbifera Mart & Zucc. 

Baccharis trimera Less. DC. 

Bauhinia forficata Link 

Bertholletia excelsa Bonpl. 
Bixa orellana L. 

Brassica rapa L. 

Caesalpinia ferrea Mart. 

Caesalpinia ferrea var. cearensis Huber 
Caesalpinia pyramidalis Tul. 

Cajanus cajan L. Millsp. 

Camellia sinensis L. Kuntze 

Carapichea ipecacuanha Brot. L. Andersson 
Carica papaya L. 

Casearia Sylvestris Swartz 

Cassia occidentalis L. Link. 

Cayaponia tayuya Vell. Cong. 
Cedrela odorata L. 

Chiococca alba L. Hitchc. 

Cinnamomum zeylanicum Blume 

Cissampelos Sympondialis Eichler 
Citrullus lanatus L. 

Coriandrum sativum L. 

Costus spicatus Jacq. Sw. 

Croton rhamnifolius H.B.K. 
Croton urucurana Baill. 

Cucumis melo L. 

Cuminum cyminum L. 

Cynara scolymus L. 
Dipteryx odorata Aubl. Willd. 

Dolichandra ungüis-cat L. L. G. Lahmann. 

Duguetio lanceolata St. Hil. 

Echinodorus grandiflorus Cham. & Schltdl. Micheli 
Egletes viscosa L. Less. 

Equisetum giganteum L. 

Erythrina mulungu Mart. ex Benth. 
Eucalyptus globulus Labill. 

Eugenia uniflora L. 

Ficus carica L. 

Foeniculum vulgare Mill. 
Geissospermum laeve Vell. Miers 

Gomphrena arborescens L. F. 

97 
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Gossypium hirsutum L. 
Hancornia speciosa Gomes 

Helianthus annuus L. 

Helicteres baruensis Jacq. 

Heteropterys aphrodisiaca O. Mach. 
Hymenaea courbaril L. 

Hyptis pectinata L. Poit 

Illicium verum Hocker 

Imperata brasiliensis Trin. 
Jatropha gossypiifolia L. 

Laurus nobilis L. Less. 

Lavandula officinalis Chaich & Kitt. 

Linum usitatissimum L. 
Luffa operculata L. Cong. 

Matricaria chamomila L. 

Maytenus ilicifolia Schrad. Planch. 

Maytenus rigida Mart. 
Melissa officinalis L. 

Mentha pulegium L. 

Mimosa tenuiflora Willd. Poir. 

Mucuna urens L. Medik. 
Myracrodruon urundeuva Allemão Engl. 

Myristica surimanensis Rol ex Rottb 

Myroxylon perniferum L. F. 

Origanum vulgare L. 
Parkinsonia aculeata L. 

Periandra dulcis Mart. 

Petiveria alliacea L. 

Peumus boldus Molina. 
Phyllanthus niruri L. 

Pimpinella officinalle All. 

Piper aduncum L. 

Pterodon emarginatus Vogel. 
Punica granatum L. 

Ricinus communis L. 

Rosmarinus officinalis L. 

Sambucus australis Cham. & Schltdl. 
Senna alexandrina Miller 

Senna bicapsularis L. 

Senna occidentalis L. Link 

Sesamum orientale L. 
Sideroxylon obtusifolium Humb. Ex Roem. & Schult. T. D. Penn. 

Stryphnodendron adstringens Mart. Coville 

Symphytum officinale L. 

Syzygium aromaticum L. Merr. & L. M. Perry. 
Virola surinamensis Rol. Ex Rottb. Warb. 

Vochysia tucanorum Mart. 

Xylopia aromática Lam. Mart. 

Zingiber officinalis Roscoe. 
Ziziphus joazeiro Mart. 

 

Tabela 3: Trabalhos com maior número de espécies.  

 

Nesta pesquisa, as espécies foram distribuídas em 96 famílias, no qual 12 auferiram 

(Figura 1) o maior número de citações: Fabaceae (57); Lamiaceae (37); Euphorbiaceae (25); 

Anacardiaceae (24); Asteraceae (21); Caesalpiniaceae (19); Myrtaceae (15); Apocynaceae 

(14); Rubiaceae (14); Mimosaceae (13); Cucurbitaceae (11); Cactaceae (11). Em resultado 

semelhante a esta pesquisa, Albuquerque et al (2007) e Cavalcanti (2013) em trabalho 

realizado na região do Nordeste do Brasil, identificaram 91/90 famílias botânicas, 
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respectivamente. Agra (2007 e 2008) realizou estudos também nessa região, expondo 79 

famílias e 111 famílias, respectivamente.  

 

 

                          Figura 1: Frequência de citações das famílias levantadas 

 

Diversos trabalhos apontam algumas dessas famílias como mais representativas, 

Giraldi e Hanazaki, (2010) estudando o uso e conhecimento tradicional de plantas medicinais 

no sertão do Ribeirão, (Florianópolis, Santa Catarina), apresentaram dados em que as famílias 

mais representativas foram: Asteraceae (18%); Lamiaceae (10%); Myrtaceae (9%) e Fabaceae 

(7%), além de Begossi et al (2002); Medeiros et al (2004); Pasa et al (2005) Pinto et al 

(2006); Pilla et al (2006); Brito e Senna-Valle (2011),  que corroboram com a predominância 

da família Asteraceae e Lamiaceae. Segundo Lorenzi e Souza (2008) e Martins (2002) essas 

famílias apresentam compostos bioativos, como extratos alcoólicos e óleos essenciais que são 

amplamente utilizados para fins medicinais e estão presentes em diversas plantas destas 

famílias. Na pesquisa desenvolvida por Lós, Barros e Neves em (2012) as famílias mais 

representativas foram: Fabaceae; Lamiaceae; Asteraceae; Curcubitaceae; Euphobiaceae e 

Apiaceae, assim como Martins (2016) que evidenciou a família Fabaceae como mais 

representativa, corroborando com Santos e Silva (2015) em Girau do Ponciano/AL e Macedo 

et al (2015), Lima et al (2016) e Mesquita (2017), destacam esta mesma família como 

predominante. Em levantamentos da flora medicinal dos biomas Cerrado e Caatinga, a família 

Fabaceae também se apresenta como predominante (Almeida e Albuquerque, 2002; Botrel et 

al, 2006; Roque, 2009; Oliveira et al 2010, Souza, 2012). Souza (2007) assegura que o seu 

acentuado uso medicinal pode ser explicado pelo grande número e diversidade de espécies, 

que compõe esta família e Bruneton (2001) esclarece que esta apresenta inúmeras atividades, 
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como: imunomodulação, inibição da proliferação e da disseminação tumoral, estimulação da 

produção de interleucinas do tipo II e ação antimicrobiana. Melo et al (2011) e Albuquerque 

et al (2007) também expõem as famílias mais ricas nos seus artigos. Observa-se nestes a 

família Euphorbiaceae, a qual, em ambos, apresentou-se como a mais representativa, também 

sendo evidenciada no atual trabalho. Segundo Albuquerque et al (2007), as famílias 

Euphorbiaceae e Cactaceae são frequentemente encontradas no bioma Caatinga. 

Com relação aos gêneros, 262 diferentes tipos foram identificados. Porém, estes: 

Senna (9 espécies); Anadenanthera; Croton; Maytenus (8 espécies cada); Mimosa; 

Myracrodruon; Ocimum; Allium; Sideroxylon; Tabebuia (7 espécies, respectivamente); 

Bauhinia; Cordia; Erythrina; Eugenia; Hyptis; Jatropha e Solanum (6 espécies cada) 

apresentaram-se como os mais representativos. O gênero Senna é utilizado medicinalmente há 

bastante tempo, por tribos indígenas, africanas e americanas, como tônico, febrífugo 

estomático e purgativo (Jain et al, 1998; Tona et al, 2004). Segundo Viegas Jr et al (2006) e 

Lombardo et al, (2009) este gênero possui um alto potencial biológico e atua como agente 

antimicrobiano, antiparasitário, inseticida, antitumoral, hepatoprotetor e laxativo. Vale 

ressaltar que diversos estudos ratificam a competência deste gênero para inibir ação do 

Plasmodium, agente etiológico da malária e também realiza atividade ascaricida em 

avaliações in vitro (Tona et al, 2001; Tona et al, 2004; Viegas Jr et al, 2006). Com relação ao 

gênero Croton, Castro (2005), assegura que as plantas são ricas em óleo essencial, 

evidenciando o seu amplo espectro de atividades biológicas, sendo bastante utilizadas na 

indústria farmacêutica. 

As espécies de plantas medicinais mais citadas nas publicações analisadas foram: 

Sideroxylon obtusifolium (7 citações); Myracrodruon urundeuva (7 vezes); Maytenus rígida 

(6 vezes); Ruta graveolens; Hyptis pectinata; Chenopodium ambrosioides; Bauhinia 

cheilantha; Anadenanthera colubrina (cada uma destas citadas 5 vezes); Anacardium 

occidentale; Aspidosperma pyrifolium (respectivamente 4 vezes). Em contrapartida, Giraldi e 

Hanazaki (2010), apresentaram estas espécies como mais representativas: Chamomilla 

recutita; Citrus limon; Citrus aurantium; Melissa offcinalis; Phyllanthus tenellus; Zollernia 

ilicifolia; Plectranthus grandis; Vernonia condensata; Cnicus benedictus; Cymbopogon 

citratus; Bauhinia forficata. Percebe-se que nenhumas das espécies se assemelham. 

Provavelmente isso ocorra devido às regiões possuírem suas características distintas. O 

presente trabalho compreende o estado de Alagoas, que está inserido nas regiões de caatinga e 

litorânea e o trabalho de Giraldi e Hanazaki, ocorreu no estado de Santa Catarina, 
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precisamente no Sertão do Ribeirão, domínio de Mata Atlântica. Há que se considerar que, 

apesar das regiões possuírem o bioma Mata Atlântica em comum, estão em regiões 

geográficas diferentes, em especial no que se refere às suas características climáticas, o que 

acarreta, entre outros fatores, na distribuição e abundância de exemplares. Mosca e Loiola 

(2009) exibiram um levantamento sobre espécies vegetais, usadas na medicina popular em 

bairros urbanos nos municípios de Natal e Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, no 

qual foram citadas 65 espécies de plantas, destas, as espécies Ruta graveolens; Chenopodium 

ambrosioides e Anacardium occidentale, estão presentes em ambos os trabalhos. Alves e 

Nascimento (2010), analisando as plantas nativas da Caatinga do Cariri, paraibano, na 

perspectiva medicinal, destacaram as seguintes espécies: Erythrina velutina Willd; Licania 

rigida Benth; Sideroxylon obtusifolium (Roem. e Schult.) T.D. Penn; Commiphora 

leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett; Amburana cearensis (Alemão) A.C. Sm; Operculina 

macrocarpa (L.) Urb; Anadenanthera colubrina var.cebil  (Griseb.) Altschul; Myracrodrnon 

urundeuva Allemão e Sida galheirensis Ulbr. Dentre estas Sideroxylon obtusifolium e 

Myracrodrnon urundeuva, também foram notadas no presente trabalho. Pinto et al (2006), 

estudando o conhecimento popular de plantas medicinais em duas comunidades rurais de 

Itacaré na Bahia, apresentou duas espécies como mais citadas Chenopodium ambrosioides e 

Lippia alba. A espécie Chenopodium ambrosioides corrobora com o presente trabalho. 

Segundo Lorenzi e Matos (2008) esta espécie (Chenopodium ambrosioides) é uma planta com 

ampla distribuição no território brasileiro e possui diversos nomes populares como, mastruz, 

erva de santa Maria, mastruço, dentre outros. 

A espécie Sideroxylon obtusifolium, mais citada no trabalho em análise (7 vezes), é 

nativa da Caatinga e amplamente conhecida. Na medicina tradicional esta espécie é indicada 

para inflamações crônicas, nos ovários e diabetes (Beltrão et al, 2008; Gomes et al, 2008). 

Pereira et al (2016) afirma que esta espécie tem potencial para atividade antimicrobiana e 

antifúngica. Recentemente o seu efeito anti-inflamatório foi novamente comprovado, extratos 

da entrecasca e folha foram estudados, evidenciando significativa atividade anti-inflamatória, 

utilizando o modelo de edema de orelha, modelo de ferida e cicatrização cutânea, exibindo 

respectivamente, potente efeito antiedematogênico e redução do infiltrado leucocitário (Leite 

et al, 2015; Aquino, et al, 2016). 

A espécie Myracrodruon urundeuva, também citada sete vezes, possui diversas 

indicações farmacêuticas como: afecção das vias respiratórias e do aparelho urinário, para 

inflamações, hemorroidas, ovários e trompas, além de tratar úlcera, bronquite, resfriado e 
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reumatismo. Estes dados foram evidenciadas por Conceição et al (2011), em uma pesquisa 

realizada junto a comunidades rurais no Piauí. Lucena et al (2011), levantou o uso do 

Myracrodruon urundeuva, em duas comunidades rurais na Paraíba. Em uma comunidade 

foram registradas 16 indicações medicinais, sendo inflamações gerais, inflamação de útero, 

inflamação de intestino, ferimentos externos, infecções gerais, dor e antibiótico. Em outra 

comunidade, para fins de comparação, o autor registrou 13 indicações, sendo evidenciadas: 

coluna, afinar o sangue (colesterol), dor de estômago, dor de rins, ferimento externo, 

inflamações gerais, inflamação na garganta, inflamação do ovário, inflamação do útero, 

inflamação da vagina e pancada. Roque et al (2010), em estudo realizado em uma 

comunidade rural do município de Caicó/RN, levantou como principais indicações desta 

espécie, a possibilidade de tratar inflamações, dor de garganta, doença renal, coluna, dores no 

útero, ferimentos e câncer. A grande versatilidade da espécie Myracrodruon urundeuva 

sugere que esta espécie é bastante utilizada pelas comunidades, o que a faz estar incluída na 

“Lista Oficial da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção” (Brasil, 2008). 

A espécie Maytenus rigida foi citada seis vezes no presente trabalho, e suas principais 

indicações de uso são para o tratamento de ferimentos. Agra et al (2007), em estudo realizado 

sobre a flora medicinal do cariri paraibano, levantou que a infusão da casca do caule é 

indicada contra as inflamações e infecções renais e ovarianas. Seu decocto também é 

empregado para o tratamento de úlceras externas. Leite e Marinho (2014), em uma 

comunidade indígena na Baía da Traição, Paraíba, levantou que as partes mais utilizadas do 

bom-nome (Maytenus rigida) são a casca do caule e seus ramos, e a principal indicação 

refere-se ao tratamento de inflamações, não as especificando. Macedo et al (2015), em 

pesquisa realizada na região da Chapada do Araripe, na comunidade rural de Catolé, 

município de Moreilândia, Pernambuco, levantou os usos sugeridos para esta espécie pelos 

informantes, sendo para dores de coluna e diarreia, tendo como modo de uso a infusão. 

Entre as espécies que foram citadas cinco vezes, temos,  Ruta graveolens; Hyptis 

pectinata; Chenopodium ambrosioides; Bauhinia cheilantha; Anadenanthera colubrina. Ruta 

graveolens é uma planta herbácea perene, originalmente nativa da Região mediterrânea e 

atualmente cultivada em muitas partes do mundo (Asgarpanah e Khoshkam, 2012). Segundo 

Miguel (2003), esta espécie é rica em rutina (Rutina – Bioflavonóide solúvel em metanol, 

também conhecida como vitamina P). Este componente atua como protetor venotônico e 

aumenta a nitidez visual, além de auxiliar em outros problemas de saúde, como inflamações, 

hipertensão, espasmos, edema e trombogênese. Além disso, esta espécie é utilizada em rituais 
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de reza e benzeduras, em cinco municípios diferentes na Paraíba. Neste trabalho, as 

indicações de uso da espécie são para mal olhado, espinhela caída e dor de ouvido, tendo 

como partes utilizadas suas folhas (Oliveira e Trovão, 2009). Costa et al (2006) relatam a 

espécie Hyptis pectinata como comumente utilizada na Bahia, como agente anti-inflamatório. 

O mesmo trabalho também relata indicações para cefaleias, dor de dente, amenorreias, 

dismenorreias e hepatologias. Santos e Padrão (2016), em levantamento realizado no 

município de Lagarto/SE, identificaram a espécie como indicação medicinal, relatando seu 

uso para o tratamento de feridas e cortes, utilizando a torra de suas folhas.  Oliveira e Costa 

(2017), em uma comunidade rural de Paulo Afonso, semiárido da Bahia, relatam indicações 

do Hyptis pectinata para gripe, inflamação na garganta e no útero.      

Chenopodium ambrosioides é considerada pela Organização Mundial de Saúde como 

uma das espécies mais empregadas entre os remédios tradicionais no mundo inteiro. É usada 

como febrífugo, antirreumático, antipirético, antiespasmódico, além de auxilia a digestão e 

utilizada como tônico (Lorenzi e Matos, 2002). O óleo essencial desta espécie possui uma 

substância chamada ascaridol que tem um efeito potente antihelmíntico em humanos, 

entretanto foi substituído por medicamentos mais modernos, já que este apresentava uma alta 

toxicidade (Macdonald et al, 2004). 

A espécie Bauhinia cheilantha, ainda dentre as espécies citada cinco vezes, é descrita 

por Agra et al (2007) como rica em propriedades e indicada como tônico, depurativo e no 

tratamento de diabetes. Comumente chamada por pata de vaca, esta espécie é destacada por 

Ribeiro et al (2014), em levantamento etnobotânico de plantas medicinais, no povoado 

Aratama, município de Assaré, estado do Ceará. Neste estudo, foram citadas 116 espécies 

com fins medicinais, e as indicações para a espécie Bauhinia cheilantha foram diabetes, gripe, 

nervos, pressão alta, dor nos rins, infecção urinária e inflamação, tendo como formas de 

preparo a decocção, infusão, de molho, raspa com água e lambedor. Araujo e Lemos (2015), 

ao analisar o uso de plantas medicinais pelos moradores da comunidade Curral Velho, 

município de Luís Correia, norte do Piauí, levantaram que foram indicadas pelos informantes 

as modalidades de usos e indicações para inflamações, gripe e hemorroidas, sendo que esta 

espécie é representativa neste estudo.   

Anadenanthera colubrina é uma árvore comum no bioma Caatinga. Popularmente 

conhecida como angico, é citada por Roque et al (2010), em estudo realizado no levantamento 

de plantas medicinais da Caatinga, na comunidade rural de Laginhas, município de Caicó, Rio 

Grande do Norte. Sua indicação neste estudo é para o combate a gripe, tuberculose, 
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coqueluche, tosse, fratura e “peito aberto”, tendo como principais modos de manipulação o 

preparo de xarope, infusão e maceração. Lopes et al (2016) destacam o angico 

(Anadenanthera colubrina) como espécie indicada para gripe, inflamação e tratamento dos 

rins, destacando a frequência de citações desta espécie nesta pesquisa, realizada no município 

de Floriano, semiárido do Piauí, nordeste do Brasil. O autor adverte também a necessidade de 

estudos mais aprofundados acerca da conservação da espécie, dados os seus usos múltiplos 

para fins madeireiros, como para combustível e construção, além de ser empregado para curtir 

couro. 

Destaca-se que diversos trabalhos citam estas espécies (Myracrodruon urundeuva; 

Anacardium occidentale; Chenopodium ambrosioides; Sideroxylon obtusifolium; 

Anadenanthera colubrina) como mais representativas (Alves e Nascimento, 2010; Roque et 

al, 2010; Barbosa, 2011; Araújo et al, 2017; Alves et al, 2018), possivelmente pela quantidade 

de indicações farmacêuticas que estas possuem.  

 As espécies Anacardium occidentale e Aspidosperma pyrifolium foram citadas quatro 

vezes, respectivamente, no presente trabalho. A espécie Anacardium occidentale pertence à 

família Anacardiaceae, árvore frutífera, nativa do Brasil, conhecida popularmente como 

cajueiro e de grande valor econômico e medicinal (Kannan et al, 2009). Apresenta atividade 

antimicrobiana de largo espectro, além de possuir propriedades larvicida, antifúngica, 

antidiabética, antitumorais, anti-inflamatório e analgésico (Agedah et al, 2010; Aiswarya et al, 

2011; Patil et al, 2003; Weerasena et al, 1993). A família Apocynaceae ocorre principalmente 

na região semiárida no nordeste brasileiro e apresenta a espécie Aspidosperma pyrifolium. 

Esta planta distingue-se por possuir um sabor amargo, o que pode ser atribuído devido à 

presença de alcalóides indólicos (Hisiger e Jolicoeur, 2007). Segundo, Nóbrega (2008) esta 

espécie possui uma substancia chamada aspidospermidina, na qual exibe uma atividade 

bloqueadora adrenérgica, sobre tecidos urogenitais, justificando o uso do seu extrato na 

medicina tradicional para mitigar os efeitos da hiperplasia prostática benigna e impotência 

sexual. De acordo com Giraldi e Hanazaki (2010) a concordância quanto ao uso e a validação 

científica da ação terapêutica das plantas medicinais, numa comunidade, podem explicar, em 

parte, o fato de algumas espécies estarem entre as mais citadas nas farmacopeias populares. 

 Com relação à indicação da parte da planta utilizada para fins medicinais (Figura 2), 

as folhas foram mais referidas neste trabalho (266), seguida da flor (160) e casca (142). 

Corroborando com diversos trabalhos que destacam as folhas como mais representativas 

(Moreira et al, 2002; Amorozo, 2002; Franco e Barros, 2006; Teixeira e Melo, 2006; Pilla et 
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al, 2006; Giraldi e Hanazaki, 2010; Barbosa, 2011 e Martins e Costa, 2016). Outros trabalhos 

etnobotânicos, realizados em área de Mata Atlântica, chegaram ao mesmo resultado, onde a 

predominância são de folhas, para a preparação de decoctos (Medeiros et al, 2004 e Pinto et 

al, 2006). Martins e Costa (2016) asseguram que são nas folhas que comumente se encontram 

os princípios ativos das plantas e havendo uma coleta controlada, não acarreta danos a 

mesma, garantindo assim a preservação das espécies. As demais partes vegetais empregadas 

exibiram os seguintes valores: Raiz (81), fruto (70), caule (49), sementes (40), entrecasca 

(34), bulbo (3), seiva (3), rizomas (3) galhos (2), látex (2), gema (2), látex do fruto (2), xarope 

da planta (1), colmos (1) e resina (1). Segundo Albuquerque e Andrade (2002) e Cartaxo et al 

(2010), o uso de casca e entrecasca remete a uma utilização significativa de espécies nativas, 

uma vez que, estas partes são de melhor acesso, além de estarem disponíveis na maior parte 

do ano. 

Roque et al (2010), relata que existem formas distintas que fogem dos métodos 

convencionais de preparo dos remédios utilizados pelas comunidades. A espécie Amburana 

cearensis, citada nesta pesquisa, assim como encontrada na pesquisa do autor mencionado 

acima, utiliza-se da sua casca para a produção de balas, que tratam a sinusite em crianças e 

adultos. Outra espécie, Operculina macrocarpa, referida somente no trabalho do autor é 

consumida na forma de goma, semelhante a uma farinha, que é anexada à alimentação, 

tratando verminoses ou em forma de doce, indicada para estimular o apetite.  

Outra questão interessante é que durante a coleta das partes dos vegetais, verificou-se 

a existência de rituais que necessitam ser realizados metodicamente para que se tenha o efeito 

esperado. Na coleta da raiz da espécie Pilosocereus gounellei, só é permitido coletar três 

raízes e estas precisam estar direcionadas ao nascer do sol. Para a utilização da espécie 

Ziziphus joazeiro, na lavagem de queimaduras com raspa da planta junto com água, é 

necessária a retirada de nove conchas de espumas, antes de limpar os locais atingidos (Roque 

et al, 2010). Adverte-se que estes rituais aparentemente sem importância, devem ser testados 

em laboratório para comprovarem sua eficácia.  
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Figura 1: Frequência de citação das partes de plantas mais utilizadas para fins medicinais 

 

De acordo com análise dos dados, 20 (vinte) espécies de plantas medicinais 

apresentaram grande versatilidade, quanto aos seus usos, a Importância Relativa (IR) >1 

(tabela 4), chegando a serem indicadas para até 9 sistemas corporais. No presente trabalho a 

espécie que apresentou o valor máximo de IR=1,94 foi Abarema cochliacarpos. Várias 

espécies apresentaram o valor mínimo de IR=0,05 (Aristolochia cymbifera; Carapa 

guianensis; Cassia angustifólia; Cissampelos sympodialis; Citrus reticulata; Cynara 

scolymus; Dolichandra ungüis-cat; Eugenia uniflora; Helicostylis tomentosa; Ipomoea 

purga; Lavandula officinalis; Loasa rupestris Gardner; Matricaria recutita; Miconia 

minutiflora; Petiveria alliacea; Prunus domestica; Schefflera morototoni; Tabebuia 

impetiginosa; Tabernaemontana laeta; Talinum paniculatum; Xylopia frutescens). As demais 

espécies oscilaram entre esses dois parâmetros. Los, Barros e Neves (2012), apresentaram 

resultado semelhante, 24 espécies de plantas medicinais com maior versatilidade, obtendo o 

valor máximo do IR=2,0 para a espécie Caesalpinia pryamidalis. E Almeida e Albuquerque 

(2002) relataram a espécie Sideroxylon obtusifolium como a de maior versatilidade, sendo 

indicada para até 8 sistemas corporais, no seu artigo, desenvolvido na cidade de Caruaru/PE. 

Entretanto, Albuquerque et al, 2007 estudando as plantas medicinais  da vegetação da 

Caatinga, exibiu um total de 48 espécies com IR>= 1. Algumas das suas espécies com índice 

de IR>1 se assemelham com espécies que também possuem este mesmo índice no presente 

trabalho, Maytenus rígida; Bauhinia cheilantha; Anadenanthera colubrina. Estas espécies são 

frequentemente citadas, por conterem uma grande importância cultural como plantas 

medicinais e fonte de produtos madeireiros (Almeida, 2006; Monteiro et al, 2006). A espécie 

com maior indicação de sistemas corporais, e respectivamente, com mais indicações 

terapêuticas é a Abarema cochliacarpos. Conhecida popularmente como barbatimão é 
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endêmica do Brasil e pertence à família Fabaceae. De acordo com Dias et al (2012) e 

Sánchez-Fidalgo (2013), nos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia sua entrecasca é empregada 

sob forma de chá ou garrafada para o tratamento de doenças como: gastrite, úlceras, dores, 

leucorreias, dentre outras. Já existem pesquisas que comprovam seu potencial como 

antioxidante (Dias et al, 2010), anti-inflamatória, antiulcerogênica (Da Silva et al, 2010) 

gastroprotetores e propriedades cicatrizante (Oliveira et al, 2013; Silva et al, 2010).  

 

Espécies IR 

Abarema cochliacarpos 1,94 

Lippia Alba 1,77 

Bauhinia cheilantha 1,49 

Bryophyllum calycinum Salisb. 1,43 

Chenopodium ambrosioides 1,43 

Schinus terebinthifolia Raddi 1,38 

Senna splendida 1,38 

Sideroxylon obtusifolium (Humb. Ex Roem. & Schult.) T. D. 

Penn.  
1,32 

Eugenia malaccensis L. 1,27 

Mentha x vilosa Huds. 1,27 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Benan. var.  1,22 

Maytenus rigida (Mart).  1,21 

Imperata brasiliensis (Trin.)  1,16 

Pimpinella anisum 1,16 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1,16 

Ocimum tenuiflorum 1,1 

Ziziphus joazeiro (Mart.)  1,05 

Cymbopogon citratus 1,05 

Capparis jacobinae 1,05 

Annona muricata L. 1,04 

            Tabela 4. Valores de Importância relativa das 20 espécies de plantas medicinais, mais versáteis. 

 

Na tabela 5 apresentamos estas 20 plantas com suas composições químicas, ações 

farmacológicas e/ou toxicológicas comprovadas cientificamente. Quando analisada sua ação 

farmacológica com os trabalhos levantados nos diferentes municípios do estado de Alagoas, 

por distintas comunidades, percebemos que as informações ditas pelas pessoas corroboram 

com o efeito farmacológico destas plantas. Segundo Elisabetsky (2003), para apreciar o 

conhecimento popular é preciso aceitá-lo como um Conhecimento, vindo do produto do 

intelecto humano, carregado de ancestralidade. Esses relatos são fundamentados na 

observação sistemática de fenômenos biológicos, feitos por pessoas que talvez não sejam 
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alfabetizadas, mas trazem consigo uma carga histórica de vivências, costumes e tradições que 

não devem ser desconsideradas. A carência de educação e cultura formais não implica em 

ausência de saber. 

Este Conhecimento também é conhecido por Conhecimento Ecológico Tradicional 

(CET), característico de comunidades tradicionais. Para Morais et al (2009), cultura local e a 

memória são cruciais para a conservação da biodiversidade porque ambas podem contribuir 

para a renovação de alternativas visando manter a diversidade cultural e biológica em 

ascensão.   

 

Espécies IR 
Composição 

química 

Ações farmacológicas 

e/ou toxicológicas 

levantadas. 

Referências 

Abarema cochliacarpos 
1,94 

Catequinas (com 

seus dímeros e 

trímeros); 

Saponinas, 

Taninos e 

proantocianidinas. 

Ação antioxidante; 

antiinflamátoria, 

antiulcerogênica e 

cicatrizante. 

DA SILVA et al, 

2010; 

DIAS et al, 2012;  

OLIVEIRA et al, 

2013.  

Lippia Alba 
1,77 

Taninos; 

Triterpenos; 

Saponinas. 

Sedativo; 

Antiespamódica suave; 

Estomáquica; 

Antiinflamatória; 

Ansiolítica; Antipirética 

e levemente 

expectorante. 

MATTOS et al, 

2007;  

GOMES et al, 

2011. 

Bauhinia cheilantha 
1,49 

Esteroídicos; 

Terpenóides; 

Flavonóides. 

Hipoglicemiante; 

Antiinflamatória; 

Distúrbios digestivoo; 

Antireumática; Sedativo 

e Antinociceptiva. 

SILVA e FILHO, 

2002; 

ALBUQUERQUE 

et al, 2005; 

ALMEIDA et al, 

2005; 

LORENZI e 

MATOS, 2008.  

Bryophyllum calycinum Salisb 
1,43 

Fenólicos – 

Glicosídeos 

flavônicos e 

cardiotônicos; 

Terpenos; 

Carboidratos e 

Sais minerais. 

Bactericida; Antitumoral; 

Antihistamínica; 

Antiulcerogênica; 

Antileishmania e Casos 

de intoxicação bovina. 

NASSIS et al, 

1995; 

MCKENZIE e 

DUSTER, 1996; 

COUTINHO et al, 

2001. 

 

Chenopodium ambrosioides 
1,43 

Taninos; 

Heterosídeos; 

Senevólicos; 

Mucilagens; 

Cumarinas; 

Fenóis; 

Esteróides; 

Triterpenóides; 

Carotenóides e 

Antirreumática; 

Digestiva; Antifúngica; 

Antipirética; 

Antimicrobiana; 

Antiulcerogênica; 

Vermífuga e 

Cicatrizante. 

DI ISTASI e 

HIRUMA-LIMA, 

2002; 

COSTA e 

TAVARES, 2006; 

FÉLIX-SILVA 
 et al, 2012. 
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Alcalóides. 

Schinus terebinthifolius Raddi 1,38 

Triterpenos; 

Lipídios 

fenólicos; 
Biflavonóides; 

Terpenóides; 

Ácidos graxos. 

Antioxidante; 

Anticancerígenas; 

Antiinflamatória; 
Antirreumática; 

Antiséptico; 

Cicatrização; 

Antimicrobiana. Com 
relação a toxicidade: 

Inalação por muito tempo 

do bálsamo do tronco, 

pode causar erupções na 
pele ou lesões vermelhas 

semelhante a queimadura 

de 2º grau, além de 

prurido. Ingestão dos 
frutos por crianças pode 

causar vômitos, erupção 

cutânea, inchaço das 

mãos, braço e face. 

JAIN et al, 1995; 

COUTINHO et al, 

2006;   
LUCENA et al, 

2006; 

BENDAOUD,  

et al, 2010; 
PEREIRA, 2011; 

CARVALHO et al, 

2013. 

Senna splendida 
1,38 

Ácidos graxos; 

Hidrocarbonetos; 

Ésteres; Terpenos; 

Esteroides; 

Flavonoides. 

Antibacteriana; 

Antifúngica; 

Hepatoprotetora; 

Aintiinflmatória; 

Antitumoral; 

Antimalárica. 

JUNIOR et al, 

2006;  

FERREIRA, 2011. 

 

Sideroxylon obtusifolium 
1,32 

Triterpenos; 

Ácido 

triterpênico; 

Esteróides.  

Antiinflamatórias; 

Diabetes; Funções 

tônicas; Cicatrizante. 

BARBOSA 

FILHO, 1997; 

SANTOS et al,  

2009. 

 

Eugenia malaccensis L. 
1,27 

Flavonóide 

(Catequina, 

mearnsitrina, 

miricitrina e 

quercitrina); 

Taninos; 

Terpenóides e 

Óleos essenciais. 

Antiinflamatória; 

Analgésica; Antifúngica; 

Antipirética; 

Antidiabética; 

Hipotensiva e 

Antioxidante. 

NORREN et al, 

1998; 

LUNARDI et al, 

2001; 

BARBOSA  

VELAZQUEZ  

et al, 2003;  

FALÇÃO et al, 

2005; 

FILHO et al, 2005; 

LIMA et al, 2006; 

OLIVEIRA et al, 

2006. 

 

Mentha x vilosa Huds 
1,27 

Mentol; 

Mentofurona; 

Pineno; 

Limoneno; 

Cânfora; Taninos; 

ácidos orgânicos; 

Flavonóides; 

Heterosídios. 

Carminativo; 

Antiespasmódica; 

Estomáquica; 

Expectorante; 

Antiséptica; Colerético; 

Vermífuga. 

MARTINS et al, 

2002 

RADUNZ et al, 

2006. 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Benan. Var 

1,22 

Taninos; 

Flavonóides; 

Terpenoides; 

Esteroides. 

Antiinflamátorio; 

Antioxidante; 

Antimicrobiana; 

Antitumoral. 

MORETÃO et al, 

2004; 

MONTEIRO et al, 

2006; 

ALBUQUERQUE, 
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2006; 

WEBER et al, 

2011. 

Maytenus rigida (Mart) 
1,21 

Alcalóides; 

Quinonas; 

Triterpenos;  

N-alcanos; 

Esteróides; 

Taninos; 

Flavonóides. 

Antiinflamatório; 

Analgésico; 

Antireumatismo; 

Hipotensor; 

Hepatoprotetor; 

Antiulcerogênica; 

Impotência sexual. 

CARRICONDE, 

2004; 

ALMEIDA et al , 

2005; 

SANTOS et al, 

2011. 

Imperata brasiliensis 
1,16 

Taninos. Diurético; Antipirética; 

Analgésico; Hipotensor; 

Antiinflamatório; 

Antiespasmódica. 

RODRIGUES, 

2006; 

ALBUQUERQUE 

et al, 2007; 

BRANDÃO et al, 

2008. 

Pimpinella anisum 
1,16 

Cetonas; 

Hidrocarbonetos; 

Terpênicos; 

Glicosídeos, 

Ácido málico; 

Flavonoides; 

Esteroides; 

Acetilcolina; 

Anetol; Álcoois. 

Antifúngico; Repelente; 

Antiviral; Antigripal; 

Expectorante; 

Antihelmíntico. 

BRUNETON, 

2001 

LORENZI e 

MATOS, 2002. 

Zanthoxylum rhoifolium Lam 
1,16 

Alcaloides; 

Triterpenos; 

Cumarinas; 

Lignanas; 

Flavonoides. 

Antimicrobiana; 

Antiparasitária; 

Antinociceptiva; 

Analgésica; 

Quimioterápica; 

Antitumoral. 

GONZAGA et al, 

2003; 

SILVA et al, 2007; 

PENELUC et al, 

2009; 

PEREIRA et al, 

2010;  

COSTA et al, 

2010;  

KRAUSE et al, 

2013.  

Ocimum tenuiflorum 
1,1 

Eugenol; 

Triterpeno; 

Alcaloides. 

Antiinflamatória; 

Antitumoral; 

Antimicrobiana; 

Antioxidante. 

LORENZI e 

MATOS, 2002. 

MAMUN-or-

RASHID  

et al, 2013. 

CHIl-NÚÑEZ, 

2017. 

Ziziphus joazeiro 
1,05 

Estearato de 

glicerila; 

Triterpenóides; 

Alcaloide; 

Saponinas. 

Antisséptico bucal; 

Problemas 

dermatológicos; 

Antiinflmatório; 

Expectorante; Gripe; 

Antiasmático; 

Constipação;  

Má-digestão; 

Cicatrizante. 

Antifúngica. 

ALMEIDA et al, 

2005; 

ALBUQUERQUE, 

2007; 

SILVA et al, 2011.  

Cymbopogon citratus 
1,05 Flavonóides; 

Ácido cafeico; 

Antiinflmatório; 

Analgésico; 

GUERRA et al, 

2000; 



 
 

76 
 

Frutose; Sacarose; 

Terpenos. 

Antiasmático; Diurético; 

Antispasmódica; 

Antimicrobiana; 

Antipirética. 

ORDÓÑEZ et al, 

2004; 

SANTOS et al, 

2009. 

Capparis jacobinae 
1,05 

Ácidos Fenólicos; 

Flavonóides; 

Alcalóides; 

Fitosteróis; 

Açucares natural; 

Vitaminas e 

Ácidos orgânicos. 

Antioxidante; 

Antibacteriano; 

Antifúngico; 

Hepatoprotetor; 

Antihelmíntico; 

Antidiabético; 

Antihiperlipedêmico. 

GULL, et al, 2015; 

COSTA, et al, 

2017. 

Annona muricata L. 
1,04 

Flavonoides; 

Esteroides; 

Saponinas; 

Alcaloides; 

Compostos 

Polifenólicos; 

Taninos. 

Antiinflamatoria; 

Larvicida; Inseticida; 

Antibacteriana; 

Antiparasita. 

LLANOS et al, 

2008; 

LOCK e ROJAS, 

2003 

POMA et al, 2011;  

BOBADILLA  

et al, 2002.  

Tabela 5. 20 espécies de plantas medicinais mais versáteis, com seus compostos químicos, ação farmacológica 

e/ou toxicológica, comprovada cientificamente. 
 

 Dentre as espécies mais frequentes (Tabela 6), relacionando-as com as que apresentam 

maior Importância Relativa (IR) no que se refere à sua versatilidade, temos o seguinte 

cruzamento: 

 

Espécies IR F.A 

Abarema cochliacarpos 1,94  

Lippia alba 1,77  

Bauhinia cheilantha 1,49 5 

Bryophyllum calycinum Salisb. 1,43  

Chenopodium ambrosioides 1,43 5 

Schinus terebinthifolia Raddi 1,38  

Senna splendida 1,38  

Sideroxylon obtusifolium (Humb. Ex Roem. & Schult.) T. D. 

Penn. 
1,32 7 

Eugenia malaccensis L. 1,27  

Mentha x vilosa Huds. 1,27  

Anadenanthera colubrina (Vell.) Benan. var. 1,22 5 

Maytenus rigida (Mart). 1,21 6 

Imperata brasiliensis (Trin.) 1,16  

Pimpinella anisum 1,16  

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1,16  

Ocimum tenuiflorum 1,1  

Ziziphus joazeiro (Mart.) 1,05  

Cymbopogon citratus 1,05  

Capparis jacobinae 1,05  

Annona muricata L. 1,04  

Tabela 6 - Relaciona as espécies mais frequentes (FA) no grupo das espécies de maior Importância Relativa (IR) 
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Percebe-se que as espécies Sideroxylon obtusifolium, Maytenus rígida, Bauhinia 

cheilantha, Chenopodium ambrosioides e Anadenanthera colubrina estão presentes no grupo 

das espécies mais citadas e apresentam versatilidade de aplicação medicinal. Destaque 

especial se dá para a espécie Sideroxylon obtusifolium, pois apresenta maior Frequência (FA) 

de citações entre as espécies pesquisadas e apresenta Importância Relativa (IR) 1,32. Este 

cruzamento de informações reforça a importância do conhecimento popular no que se refere 

ao uso e indicação de plantas medicinais. É imprescindível manter um diálogo entre o 

conhecimento popular e científico. Segundo Bittencourt et al (2002), essa discussão contribui 

em três vertentes: No contexto da descoberta de novos conhecimentos, da validação de novos 

medicamentos e na sua aplicabilidade, já que permite não só a produção de medicamentos a 

menor custo, mas também a garantia da conservação e reprodução de um saber popular, 

gerando benefícios mútuos.  

Badke et al (2012), objetivou-se a conhecer a origem dos saberes e das práticas sobre o 

uso terapêutico das plantas medicinais, através da comunidade da região central do estado do 

Rio Grande do Sul. Observou-se que a despeito das práticas de utilização das plantas 

medicinais e dos saberes existirem dentro dos seus locais de origem, eles também transitam, 

pois alguns dos entrevistados nesta comunidade conjugam seus ensinamentos com a ciência, 

mantendo assim solidificadas suas crenças às suas culturas familiares e somatizando o saber 

científico à sua rotina, com o intuito de tornar esse conhecimento popular cada vez mais 

completo e eficaz. 

As doenças mais referidas que podem ser tratadas a partir das plantas medicinais, nas 

diferentes comunidades do estado de Alagoas estão na categoria “Sintomas, sinais e achados 

anormais de exames clínicos e de laboratório não classificado em outra parte” (23,31%) 

(Tabela 7). Essas categorias estão de acordo com a Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) (ONU, 2000). No presente trabalho 

foram relatadas 18 categorias. Dentro da categoria mais relevante, o sintoma mais citado foi 

febre com (21,30%). Em seguida, temos “doenças do aparelho respiratório” (14,89%) 

apresentando a gripe como mais representativa, com 38,88% e “Algumas doenças infecciosas 

e parasitárias (10,62%)” como a terceira categoria mais relevante, seu sintoma foi à diarreia 

(29,87%).  
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CATEGORIAS 

% DE 
CITAÇÕES 

DOENÇA MAIS CITADA 
DENTRO DA 

CATEGORIA 

% DE CITAÇÕES 
DA DOENÇA MAIS 

CITADA 

Cap. XVIII – Sintomas, sinais e achados 

anormais de exames clínicos e de laboratório, não 

classificados em outra parte. 

23,31 Febre 21,3 

Cap. X – Doenças do aparelho respiratório. 14,89 Gripe 38,88 
Cap. I – Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias. 

10,62 Diarreia  29,87 

Cap. XI – Doenças do aparelho digestivo. 10,06 Úlcera  23,28 

Cap. XIV – Doenças do aparelho geniturinário. 9,79 Inflamações uterinas 22,05 
Cap. XIX – Lesões, envenenamento e algumas 

outras consequências de causas externas. 

6,75 Inflamações em geral 79,59 

Cap. XIII – Doenças do sistema osteomuscular e 

do tecido conjuntivo. 

4,82 Reumatismo 57,14 

Cap. IX – Doenças do aparelho circulatório. 4,68 Doenças cardiovasculares 64,07 

Cap. IV – Doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas. 

3,58 Diabetes 65,38 

Cap. XX – Causas externas de morbidade e de 
mortalidade. 

2,62 Auxilio diurético 75,68 

Cap. XII – Doenças da pele e do tecido 

subcutâneo. 

2,20 Doenças na pele 37,05 

Cap. II – Neoplasias. 2,06 Câncer 40,00 
Cap. III – Doenças do sangue e dos órgãos 

hematopoéticos e alguns transtornos imunitários. 

1,51 Afinar o sangue 45,45 

Cap. VI – Doenças do sistema nervoso. 1,03 Insônia 50,00 

Cap. XV – Gravidez, parto e puerpério. 0,55 Aborto  50,00 
Cap. V – Transtornos mentais e comportamentais. 0,55 Impotência sexual 100 

Cap VII – Doenças dos olhos e anexos. 0,41 Infecção nos olhos 66,66 

Cap. XVI – Algumas afecções originadas no 

período perinatal. 

0,41 Hidropsia 100 

Tabela 7 – Porcentagem de citações para cada categora (n=750). Doenças mais citadas em cada categoria e sua porcentagem 

dentro desta.  

 

Pilla et al (2006), expôs maior número de citações de doenças para o grupo de 

afecções relacionados ao Sistema digestivo (17%); Sistema respiratório (17%) e Sistema 

geniturinário (12%). Corroborando, apenas com um dos sistemas no presente trabalho 

(Sistema respiratório). Nos trabalhos de Almeida e Albuquerque (2002) em Pernambuco e 

Amorozo (2002) em Mato Grosso, registraram o mesmo resultado para doenças do aparelho 

digestivo, respiratório e geniturinário. Barbosa (2011), no agreste Paraibano, também 

evidenciou o sistema respiratório como mais representativo, em seguida doenças do aparelho 

circulatório e doenças indefinidas. As doenças do aparelho respiratório compõem um dos 

grupos mais destacados em trabalhos científicos, em relação ao tratamento de enfermidades 

com a utilização de plantas medicinais (Alves et al, 2008; Alves, 2009; Ferreira et al, 2009; 

Barbosa E Alves, 2010). 

Macêdo et al (2015), estudando sobre o uso do conhecimento de plantas do cerrado em 

Pernambuco, apresentou resultado semelhante ao presente trabalho, pois compreende a 

mesma categoria de doenças infecciosas e parasitárias, corroborando com outros trabalhos 

realizados no semiárido nordestino (Santos, 2009 e Oliveira et al, 2010). De acordo com a 
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Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), as doenças incluídas nesta categoria podem 

estar correlacionadas às condições de vida de determinada população e aos seus hábitos, 

sendo característica de países mais pobres ou em desenvolvimento.  

Todos esses resultados e observações aludem à necessidade de envolvimento do Poder 

Público, das Universidades e das Comunidades, para a importância das plantas medicinais 

encontradas no estado de Alagoas. Fazem-se indispensáveis incentivos para projetos que 

atendam as necessidades das comunidades, valorizem seus conhecimentos e garantam seu 

reconhecimento, além de estudos incessantes sobre as plantas medicinais, seus efeitos, sua 

toxicologia e seu manejo, sempre pensando e verbalizando o conceito de sustentabilidade, 

para que todos possam desfrutar dos benefícios de cura das plantas de forma segura e 

garantida.     

Considerações finais 

Este é o primeiro trabalho que compila todas as plantas medicinais conhecidas e/ou 

utilizadas no estado de Alagoas, baseando-se em estudos etnobotânicos de referência nas 

principais bases de dados de pesquisa cientifíca. Ressalta-se a importância do Conhecimento 

Tradicional para estas pesquisas e percebe-se a necessidade de realizar mais estudos sobre 

plantas medicinais de caráter etnobotânico, com a finalidade de conservação deste 

conhecimento medicinal, além de promover debates e discussões constantes sobre a 

preservação e sustentabilidades destas espécies. As espécies de plantas medicinais relatadas 

possuem altos valores de uso, sugerindo a exitência de estimados compostos fitoquímicos. 

Outro aspecto a ser considerado é o destacado por Silva et al (2010), quanto aos estudos de 

importância relativa das espécies. Conhecer o uso de uma planta não implica necessariamente 

no seu uso pela comunidade ou pelo informante.  Percebe-se isso no presente trabalho, no 

qual a espécie que apresenta maior importância relativa (Abarema cochliacarpos) difere da 

espécie mais frequente (Sideroxylon obtusifolium). Esta informação reforça a importância do 

conhecimento popular no que se refere ao uso e indicação de plantas medicinais. É 

imprescindível manter um diálogo entre o conhecimento popular e científico. Portanto, é 

partir destes estudos de levantamento de todas as espécies medicinais de um estado que existe 

a possibilidade de verificar quais plantas necessitam serem analisadas de uma maneira 

completa, envolvendo etnobiologia, farmacologia, análises toxicológicas, microbiológicas, 

fitoquímicas e a realização de testes pré-clinicos e clínicos dos táxons referidos no presente 

trabalho, pois somente assim garante-se o uso seguro e eficiente destes medicamentos 
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tradicionais. Por fim, espera-se que os resultados aqui apresentados possam fomentar 

pesquisas na área, além de provocar parcerias entre instituições públicas e privadas para a 

importância de manter plantas preservadas, sendo cultivadas e com relação direta com as 

comunidades tradicionais que gratuitamente transmitem o seu Saber Ancestral a toda 

sociedade. 
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Resumo 

O estabelecimento de plantas medicinais nativas prioritárias para conservação vem se 

tornando cada vez mais indispensável, visto que, existe um crescente interesse populacional 

pela utilização destes recursos, além do extrativismo não sustentável exercido nestas espécies 

de plantas, que frequentemente vem ocasionando perdas irreparáveis para a biodiversidade do 

planeta e para as populações que fazem uso. Essa perda de biodiversidade traz, entre outras 

coisas, prejuízos econômicos e a impossibilidade de adquirir conhecimento científico sobre as 

espécies extintas, principalmente para países menos desenvolvidos, como o Brasil. Dessa 

forma, esta pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento de espécies vegetais 

nativas no Brasil, em Alagoas, utilizadas para fins medicinais e elencar as principais espécies 

prioritárias para conservação. O levantamento foi realizado através de banco de dados 

científicos (Scielo, Scopus e Google Acadêmico). Após essa etapa, uma lista de plantas foi 

tabulada, especificando as plantas nativas para o estado de Alagoas e para outros estados 

brasileiros. As plantas foram reunidas segundo o hábito (árvore, arbusto, ervas, lianas e 

subarbustos) e naturalidade (cultivada ou silvestre). Logo depois, foram catalogadas 

informações sobre outras categorias de uso além do medicinal. A prioridade para a 

conservação foi dada de acordo com o Índice de Valor de Importância (IVI). Foram 

registradas 177 espécies medicinais nativas no Brasil, dentre estas 33 espécies nativas para o 

estado de Alagoas. A família mais representativa foi a Fabaceae. Dentre as plantas nativas 

medicinais, o hábito arbusto predominou (45%), seguido pelo arbóreo (25%). Quanto à 

utilização das partes vegetais, as folhas foram as mais predominantes (32%). Treze espécies 

exibiram grande versatilidade quanto aos seus usos, com Importância Relativa (IR) >1, sendo 

indicadas para 15 sistemas corporais e 80 indicações terapêuticas. Em relação ao Ranque de 

Sensibilidade (RS), das 177 espécies registradas no respectivo estudo, a coleta destrutiva 

esteve presente na maioria dos táxons (100 plantas, equivalente a 56%). No que se refere ao 

Ranque de Naturalidade (RN), as plantas que são silvestres e as plantas que simultaneamente 

são encontradas em ambientes silvestres e cultivadas, apresentaram-se com 81 espécies cada 

(46%). Em relação ao Índice de Valor de Importância, 15 espécies obtiveram valores IVI >1. 

Dentre elas a espécie que possui o maior IVI é a Abarema cochiacarpos com IVI = 1,98, esta 

espécie é nativa para o estado de Alagoas. Conclui-se que o uso intensivo de espécies nativas 

silvestres e a coleta destrutiva comprometem a continuidade destes recursos para as gerações 

futuras, sendo necessário estabelecer estratégias de conservação para que estas plantas 

medicinais sejam utilizadas com vistas à sustentabilidade.  

Palavras-chave: valor de importância, etnobotânica, sustentabilidade.  
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Abstract 

 

The establishment of priority native medicinal plants for conservation has become 

increasingly indispensable, as there is a growing population interest in the utilization of these 

resources, besides the unsustainable extractivism exercised on these plant species, which has 

frequently been causing irreparable losses to planet’s biodiversity and for the populations that 

use it. This loss of biodiversity brings, among other things, economic damages and the 

impossibility of acquiring scientific knowledge on extinct species, primarily for less 

developed countries, such as Brazil. Consequently, this research had as objective to 

accomplish a survey of native plant species in Brazil, in particular in Alagoas, used for 

medicinal purposes and list the main priority species for conservation. The survey was 

performed through scientific databases (Scielo, Scopus and Google Scholar). After this stage, 

a list of plants was tabulated, specifying the native plants to the State of Alagoas and other 

Brazilian states. The plants were gathered according to habit (tree, shrub, herbs, lianas and 

subshrubs) and naturalness (cultivated or wild). Soon after, information about other categories 

of use other than medicinal was cataloged. The priority for conservation was given according 

to the Importance Value Index (IVI). 177 native medicinal species in Brazil were registered, 

among these 33 native species to the state of Alagoas. The most representative family was 

Fabaceae. Among the native medicinal plants, the shrub habit predominated (45%), followed 

by the tree (25%). As for the use of parts of the plants, leaves were the most predominant 

(32%). Thirteen species exhibited great versatility in relation to their uses, with Relative 

Importance (RI) > 1, being indicated for 15 body systems and 80 therapeutic indications. In 

relation to the Sensitivity Rank (SR), of the 177 species registered in the respective study, the 

destructive collection was present in most of the taxa (100 plants, equivalent to 56%). As 

regards the Naturalness Rank (NR), plants that are wild and plants that are simultaneously 

found in wild and cultivated environments, presented 81 species each (46%). Regarding the 

Importance Value Index, 15 species obtained IVI values > 1. Among them, the species with 

the highest IVI is Abarema cochiacarpos with IVI = 1.98, this is a species native to the state 

of Alagoas. It is concluded that the intensive use of native wild species and the destructive 

collection compromise the continuity of these resources for future generations, being 

necessary to establish conservation strategies so that these medicinal plants are used with a 

view to sustainability. 

 

Keywords: importance value, ethnobotany, sustainability. 
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Introdução 

Segundo a ANVISA (2014) as plantas medicinais são aquelas capazes de aliviar ou 

curar enfermidades e são utilizadas como medicamento, por boa parte da população mundial. 

Ultimamente o seu emprego como escolha terapêutica está se baseando em uma demanda de 

público cada vez mais abrangente. De tal modo, na medida em que incidem novas pesquisas, 

aliando a ancestralidade que acompanha este tema e os avanços tecnológicos, a população tem 

adquirido cada vez mais conhecimentos para aprimorar essa terapia (SALTOS et al., 2016). 

Este avanço nos estudos e pesquisas exibe um maior comprometimento em fornecer dados 

baseados no princípio de produtividade das plantas, assim como, no melhor uso das mesmas e 

na fabricação dos seus fármacos (ATANASOV et al., 2015). As informações tornam-se 

essenciais, já que, frequentemente, está é a única solução para o tratamento de enfermidades 

em sociedades rurais ou em países em desenvolvimento (LALEYE et al., 2015). Beltrán et al 

(2014), afirma que diante dos fatores sociais e econômicos destes países, da dificuldade 

enfrentada pela pessoas para receber assistência médica e o custo dos remédios 

industrializados, faz se necessária a utilização destes recursos naturais.  

Melo et al (2008) assegura que caso essas plantas sejam nativas do ambiente, carecem 

de maior atenção e esforços que visem a sua conservação. Visto que, existe um processo 

contínuo de extração da vegetação nativa para diversos fins, além do medicinal, como 

obtenção de madeira para fins comerciais e energéticos. É notória a grande demanda por estes 

recursos, entretanto sua comercialização é realizada de forma não sustentável, gerando danos 

que podem ser irreversíveis ao bioma no qual estão inseridas (SILVA et al., 2001). Outro 

ponto é a sobrexploração de espécies arbóreas, no qual uma única espécie é empregada para 

múltiplas finalidades. E a extração geralmente é realizada de maneira prejudicial, pois são 

retiradas partes essenciais aos indivíduos como cascas e raízes. Tanto o comércio quanto o 

extrativismo destas espécies são realizados para atender o mercado interno e externo (SILVA 

et al., 2001).  

Segundo Melo et al (2008) atualmente existe uma necessidade para o uso sustentável 

dos recursos naturais, já que há um aumento expressivo da demanda dos mesmos com o 

crescimento da população humana, e consequentemente, diminuem as áreas de ocorrência de 

espécies. Essa repartição das áreas florestais no Brasil está integrada a exploração 
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indiscriminada dos vegetais, tornando a manutenção e uso sustentável das plantas medicinais 

nativas extremamente difíceis.  

Para o IBAMA (2013) 50% dos brasileiros tem consciência da perda da biodiversidade 

nacional. Ressalta-se o Decreto nº 5.813 de 2006, no qual aprovou a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) que assegura aos brasileiros o acesso seguro, 

além do uso racional dessas plantas e fitoterápicos para que sejam aproveitadas de forma 

sustentável, não provocando nenhum tipo de deterioração na biodiversidade do planeta 

(ANTONIO, 2013). 

O termo biodiversidade passou a ser utilizado há cerca de três décadas. Este abrange 

coletivamente toda a variabilidade de organismos vivos, desde os níveis de genes e de 

espécies de todos os ecossistemas. Em outras palavras, biodiversidade é sinônimo não apenas 

de vida, mas de complexas relações entre organismos e destes com o meio físico, que tornam 

possível a própria existência de vida no planeta Terra (Roma, 2014). A biodiversidade é 

importante fonte de inovações para uma ampla gama de setores, como a biotecnologia, 

agricultura, nutrição, indústria farmacêutica e de cosméticos, biomonitoramento, produção de 

energia renovável, entre outros. O Brasil é considerado o país com maior biodiversidade no 

mundo. Para Viera et al (2016), a biodiversidade vegetal é um componente essencial para o 

desenvolvimento sustentável, ela pode auxiliar na melhora da qualidade de vida da população, 

além de colaborar para redução da fome no mundo e devido a isso se faz importante elaborar 

e organizar planos e estratégias que visem à conservação e preservação dessa riqueza na flora 

brasileira. Segundo Costa et al (2006), apesar dessa riqueza, apenas 1% das espécies vegetais 

do mundo foram estudadas e muitas estão desaparecendo do planeta num ritmo sem 

precedentes. Essa perda de biodiversidade é simultaneamente perda científica e econômica, 

principalmente para países menos desenvolvidos, como o Brasil. 

 De acordo com o MMA (2018) e Coradin et al (2011), as espécies nativas podem 

desempenhar um papel fundamental para a conservação e preservação da biodiversidade de 

flora nativa, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, além da melhoria na segurança 

alimentar e nutricional.  

As ações de conservação da biodiversidade no país são descritas através do Índice de 

Conservação da Biodiversidade (ICB), proposto por Viana et al (2013), que é  calculado com 

base nas seguintes variáveis: número de espécies ameaçadas, área coberta por áreas protegidas 
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do SNUC (Sistema nacional de Unidades de Conservação) e terras indígenas, remanescentes 

de cobertura vegetal, e o número de áreas de conservação ex situ da biodiversidade. Tal índice 

varia de 0 a 1.  De forma geral, o estado de conservação da biodiversidade tende a ser pior nas 

regiões Sudeste e Sul, intermediário nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, e melhor na região 

Norte. No Brasil, o índice mais alto é no Amapá (0,831) e o mais baixo no Espírito Santo 

(0,291). O estado de Alagoas possui índice em 0,300.  

Considerando os índices de conservação e a diversidade de usos para fins medicinais, 

o avanço de áreas degradadas e a perda de espécies nativas fazem-se urgente e indispensável 

estabelecer prioridades de conservação para espécies vegetais. Desta forma, o objetivo geral 

deste trabalho é realizar um levantamento de espécies vegetais nativas no Brasil, em especial 

em Alagoas, utilizadas para fins medicinais, e elencar as principais espécies prioritárias para 

conservação.  

Pretende-se com isto contribuir nos trabalhos de conservação de plantas medicinais a 

partir das realidades locais, favorecendo o seu manejo pelos coletores e usuários, 

demonstrando a importância da conservação destas espécies para a manutenção dos modos de 

vida tradicionais e do fortalecimento da relação das comunidades com os produtos da 

sociobiodiversidade e seus respectivos serviços ecossistêmicos, além da colaboração enquanto 

base de dados para estudos fitossociológicos, fitoquímicos e etnofarmacológicos.   

Metodologia 

Coleta de dados 

O levantamento das espécies medicinais do estado de Alagoas foi realizado por meio 

de pesquisas nas principais bases de dados científicas (SCIELO, SCOPUS e Google 

Acadêmico) usando as seguintes combinações de palavras-chave: medicinal plants AND 

Alagoas, Ethnobotany AND Alagoas e Ethnopharmacology AND Alagoas. Além disso, foi 

realizada pesquisa nas bases de dados das principais instituições de ensino, no sentido de 

captar os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), dissertações e teses. Não houve qualquer 

limitação de período de publicação. As informações como o nome popular e científico, as 

indicações terapêuticas, a parte vegetal empregada no tratamento e os tipos de comunidades 

estudadas foram obtidas nos trabalhos selecionados. 

A partir dos resultados de busca, os artigos foram avaliados quanto aos critérios de 

inclusão. Para que fossem incluídos na revisão, precisaram atender concomitantemente:  
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1) Relatar o uso medicinal das plantas dentro do estado de Alagoas; 

2) Abordar a etnobotânica como método de pesquisa, seja como metodologia principal, 

seja como ponto de partida para outras técnicas. 

3) Descrever nome cientifico, nome popular e indicações de uso das plantas relatadas. 

Após essa etapa, uma lista de plantas foi produzida especificando as plantas nativas 

para o estado de Alagoas e para outros estados brasileiros. Para este passo foi utilizado o 

Programa Reflora, uma iniciativa do governo Brasileiro, que apresenta imagens e informações 

sobre espécimes da flora brasileira, quando não encontrada a informação sobre a espécie, 

bases de dados científicos foram utilizadas. As plantas foram reunidas segundo o hábito 

(árvore, arbusto, ervas, lianas e subarbustos) e naturalidade (cultivada ou silvestre).  

Logo depois, foram levantadas informações sobre outras categorias de uso além do 

medicinal. Em toda a listagem de plantas a categoria medicinal foi incluída por entender que a 

base de estudo são as plantas medicinais e este já é um uso para todas as espécies. Outros usos 

citados foram: alimentar, forragem, madeireiro, ornamental, etc. (Tabela 1). Essas 

informações foram obtidas na literatura (Lins et al, 2020; Souza, 2019; Rodrigues et al, 2019; 

Mamede e Pasa, 2018; Manish e Yogesh, 2017; Benini et al, 2017; Matins et al, 2015; Melo 

et al, 2013; Ferreira, 2012; Sombrinho et al, 2011; Araujo et al, 2010; Florentino et al, 2007), 

e todas as referências foram tabeladas e obtidas em bases de dados científicos. Informações 

sobre espécies cultivadas foram conseguidas no Ministério da Agricultura (BRASIL, 2006) no 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além dessas mesmas bases de dados 

científicos, quando não encontrada nenhuma informação nas duas opções anteriores.   

 

Abordagem para priorizar as espécies  

 

A fim de estabelecer as prioridades de conservação com base nos indicadores das 

plantas medicinas tabuladas, foi utilizado o Índice de Valor de Importância (IVI), modificado 

por Dhar et al. (2000), onde:  

IVI = IR + SI, 

sendo IR a importância relativa de uma espécie e SI o Índice de Sensibilidade. O IVI 

considera a diversidade dos usos de um produto natural aliados aos seus atributos de 

conservação. As fórmulas e cálculos que antecederam o IVI foram as seguintes: 
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1) Importância relativa (IR) – Para cada espécie foi calculada a IR que reflete a 

importância de cada espécie em termos de conservação, com base em sua versatilidade. Os 

cálculos foram realizados de acordo com as fórmulas:  

IR = NSC + NP, 

onde:  

NSC = NSCE / NSCEV 

(NSC = número de sistemas corporais; NSCE = número de sistemas corporais tratados por 

uma determinada espécie; NSCEV = número de sistemas corporais tratados por espécies mais 

versáteis) e  

NP = NPE / NPEV 

(NP = número de propriedades; NPE = número de propriedades atribuídas a uma determinada 

espécie; NPEV = número de propriedades atribuídas às espécies mais versáteis) (BENNETT 

E PRANCE, 2000). 

2) Índice de Sensibilidade (IS) - Elaborado de acordo para Dhar et al. (2000), 

empregando a fórmula:  

IS = [(RS × RN) / (RS × RN)] × 100, 

onde RN = Ranque de Naturalidade e RS = Ranque de Sensibilidade. Este índice mede a 

intensidade de uma associação de ameaças a uma determinada espécie. O Ranque de 

Naturalidade (RN), modificado de Dhar et al. (2000), diz respeito à origem das espécies 

utilizadas como matéria-prima em indústria farmacêutica, por exemplo, e possui valores que 

variam de 1 a 3. Para as espécies obtidas exclusivamente de populações silvestres o RN= 3; as 

espécies obtidas tanto de populações silvestres quanto do cultivo obtêm RN= 2; e para as 

espécies obtidas do cultivo RN= 1. Já o Ranque de Sensibilidade (RS) considera atributos 

relacionados à maneira pela qual uma espécie é colhida (destrutivamente ou não 

destrutivamente) e o grau de pressão antrópica a que está sujeita (Tabela 2). A coleta foi 

considerada destrutiva quando põe em risco a sobrevivência da planta (por exemplo, coleta de 

raízes, caule ou casca). Para determinar o grau de pressão antrópica para cada espécie, 

considerando as informações sob as categorias de uso (alimentar, forragem, madeireiro, 

ornamental, etc.) utilizaram-se os seguintes critérios: pressão antrópica moderada – onde a 

espécie é somente usada para fins medicinais; pressão antrópica alta – quando o uso medicinal 

foi associado a uma das categorias; e pressão antrópica altíssima – quando além do medicinal 

se associam três ou mais categorias de uso (modificado por Dhar et al. 2000). O RS 

apresentado no presente trabalho não incorpora informações sobre a ocorrência de espécies 
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(generalizada ou restrita) nem o número de maneiras pelas quais as espécies poderiam ser 

propagadas (conforme usado no RS originalmente descrito por Dhar et al. 2000) devido à 

inexistência de informações deste tipo para a maioria das espécies examinadas aqui. 

 

Resultados e Discussão  

 

No levantamento etnobotânico foram registradas 177 espécies medicinais nativas do 

Brasil, dentre estas 33 espécies são nativas para o estado de Alagoas (Tabela 3). As famílias 

mais representativas foram: Fabaceae (21 espécies), Euphorbiaceae (12 espécies), 

Boraginaceae (9 espécies), Apocynaceae, Lamiaceae (7 espécies cada), Anacardiaceae, 

Bignoniaceae, Cactaceae, Rubiaceae (cada uma destas com 6 espécies). Segundo Melo et al 

(2008) não se tem um número preciso de plantas medicinais nativas do Brasil. No entanto, as 

espécies nativas exercem um papel essencial para o enfrentamento das consequências geradas 

pelas mudanças climáticas. Por serem produto de um longo processo de seleção natural, essas 

espécies podem exibir genes de resistência a estas alterações no ambiente, como elevações de 

temperatura, secas e inundações (MMA, 2011). Ribeiro et al (2013), apresenta registro de 35 

espécies de plantas medicinais em Assaré no Ceará, o qual corrobora com o presente trabalho 

nas famílias mais representativas (Fabaceae, Anacardiaceae e Euphorbiaceae). Assim como, 

essas mesmas famílias foram referidas em outros trabalhos na região da caatinga 

(ALBUQUERQUE e ANDRADE 2002; ALBUQUERQUE et al, 2007; ROCHA et al, 2010; 

ALMEIDA-NETO et al 2015). Silva et al (2013) afirma que as espécies de plantas 

pertencentes as família Fabaceae e Anacardiaceae tendem a produzir compostos químicos 

essenciais para o tratamento e combate de doenças.  

Dentre as plantas nativas medicinais o hábito arbusto predominou (45%), seguindo 

pelo arbóreo (25%), as ervas, lianas e subarbusto somaram 30% das espécies. Santos et al 

(2007) também obteve resultado semelhante, evidenciando o hábito arbustivo como 

predominante (47%), o arbóreo cerca de (39%), isso no município de Monsenhor Gil, Piauí. 

Silva (2010), em Campo Maior, também no Piauí, obteve para o hábito arbóreo (36,2%) e 

herbáceo (22,7%), contudo, Roque et al (2010) evidenciou  resultados de 37% para as plantas 

com hábito herbáceo e 34% para o hábito arbóreo, no seu trabalho desenvolvido em Caicó, 

Rio Grande do Norte. Segundo Baptistel et al (2014), a variabilidade dos resultados sobre os 

hábitos das plantas utilizadas como medicinal nas comunidades tradicionais é influenciada 

pela cultura e disponibilidade vegetal local. Neste sentido, Albuquerque (2009) salienta sobre 
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a hipótese da sazonalidade para explicar a preferência por determinados recursos perenes. 

Esse autor pontua que no semiárido brasileiro as pessoas tendem a preferir plantas nativas e 

lenhosas em detrimento das herbáceas não perenes. 

Quanto à utilização das partes vegetais, as folhas foram as mais predominantes (32%), 

seguindo da flor (19%), casca (18%) e raiz (9%). Fruto, caule, semente, entrecasca, planta 

inteira, resina e galhos corresponderam a 22%.  Ressalta-se que uma única espécie pode ter 

mais de uma de suas partes utilizadas. Este resultado corrobora com Silva et al (2013), no 

qual realizou um estudo sob a contribuição do saber local na identificação de plantas 

medicinais prioritárias para conservação, na Floresta Nacional do Araripe, Nordeste do Brasil. 

Para este autor, as folhas apresentaram maiores índices (36%). Destaque também exposto em 

diversos trabalhos (MONTEIRO et al, 2012; ALENCAR et al, 2010; HOANG et al, 2008; 

PINTO et al, 2006; AMOROZO et al, 2002), sinalizando um padrão em relação a principal 

parte da planta utilizada na medicina popular. Com relação ao uso da casca, esta é utilizada 

frequentemente entre as populações do semiárido, assim como seu comércio é uma prática 

bastante disseminada entre as comunidades rurais e urbanas em diversas regiões do país 

(OLIVEIRA et al, 2007; ALBUQUERQUE et al, 2011). Com relação às partes mais 

utilizadas entre as formas de vida, ressalta-se que as árvores apresentaram a mesma 

determinação de uso para cascas e folhas (23 indicações) e para a categoria subarbusto, as 

folhas e flores também possuíram a mesma quantidade (2 indicações cada). Com relação às 

outras formas de hábito (arbustos, ervas e lianas), as folhas foram as mais relevantes.  

Treze espécies exibiram grande versatilidade quanto aos seus usos, com IR >1 (Tabela 

4), totalizando 15 sistemas corporais e 80 indicações terapêuticas. Os valores de Importância 

Relativa para as espécies foram: Abarema cochliacarpos (IR=1,94) (árvore); Lippia Alba 

(1,77); Bauhinia cheilantha (1,49); Senna splendida (1,38); Schinus terebinthifolius Raddi 

(1,38); Sideroxylon obtusifolium (1,32); Anadenanthera colubrina (1,22); Maytenus rígida 

(1,21) (arbustivas); Imperata brasiliensis Trin (1,16) (erva); Zanthoxylum rhoifolium Lam 

(1,16) (árvore); Ocinun tenuiflorum (1,1) (arbusto); Ziziphus joazeiro Mart (1,05) (árvore); 

Capparis jacobinae (1,05) (arbusto). Isto implica, comumente, que estas espécies são mais 

importantes por apresentarem uma diversidade maior em suas formas de uso, atendendo 

assim, diversas indicações terapêuticas. Silva et al, (2010) afirma que o uso desta técnica 

permite identificar a espécie mais relevante, quando ela é mais versátil.   

Em média, os arbustos apresentaram maior Importância Relativa. Melo et al (2008) 

estudando as plantas medicinais nativas comercializadas no Brasil, expõe doze espécies com 
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Importância Relativa (IR >1), destas Maytenus rígida; Schinus terebinthifolius e Sideroxylon 

obtusifolium estão presente em ambos os trabalhos, porém com IR diferentes. No trabalho do 

autor mencionado estas espécies apresentam IR 1,14 / 2,00/ 1,41 respectivamente. Silva et al 

(2016), estudando as plantas medicinais com os moradores da Quixadá, Ceará apresentou 7 

espécies com IR >1, dentre elas Chenopodium ambrosioides e Plectranthus amboinicus 

possuíram índice de IR = 2. Se contrapondo a este trabalho, no qual as espécies encontradas 

se diferem e nenhuma das plantas medicinais citadas apresentou este valor. Segundo Dias et al 

(2014) Abarema cochliacarpos tem sofrido constantes modificações antrópicas, tornando-se 

uma espécie em potencial para ser inserida na lista de plantas ameaçadas de extinção. Destas 

espécies apresentadas, Sideroxylon obtusifolium, já se encontra na lista de espécies ameaçadas 

de extinção (IBAMA, 1992). 

Em relação ao Ranque de Sensibilidade (RS) (Tabela 4), das 177 espécies registradas 

no respectivo estudo, a coleta destrutiva esteve presente na maioria dos táxons (100 plantas, 

equivalente a 56%). A coleta destrutiva ocorre quando são retiradas partes essenciais da 

planta, como cascas e raízes. Loch et al (2017), relata que as partes das plantas mais utilizadas 

no seu estudo foram as cascas e o látex. O mesmo autor evidencia que toda planta que recebe 

esse tipo de coleta merece atenção especial, além de estudos sobre o manejo, para evitar a 

vulnerabilidade delas em seus ambientes naturais. Feitosa, Albuquerque e Monteiro (2014) 

em pesquisa na Floresta Nacional do Araripe (CE), exibiram dados sobre o extrativismo da 

espécie Stryphnodendron coriaceum Bent., segundo os quais o uso intensivo da casca tem 

causado desequilíbrio nas suas populações. Gomes et al (2008), ressalta uma preocupação no 

que diz respeito às espécies nativas Erytrina mulungu; Bauhinia fortificata; Bowdichia 

virgiloides; Anadenthera peregrina; Amburana cearensis e Myracrotrum urundeuva. O autor 

afirma que a coleta de suas cascas, raízes e frutos, é realizada de forma intensa e desmedida, o 

que provavelmente levará a supressão destas espécies no Vale do São Francisco em um 

período não muito distante. Faz-se necessário salientar que dentre as espécies mencionadas 

pelo autor, os resultados desta pesquisa compartilham algumas delas (Erytrina mulungu; 

Bowdichia virgiloides e Myracrotrum urundeuva).   

 Levando em consideração os grupos, sob os critérios de forma de vida, os números de 

espécies coletadas de forma destrutiva foram: arbusto – 42 spp (40%); árvore – 36 spp (34%); 

erva – 20 spp (19%); liana – 6 spp (6%) subarbusto – 1 spp (1%). O número de espécies que 

sofrem pressão antrópica alta e altíssima é elevado entre os arbustos 44 espécies (48%), 

seguindo pelas árvores com 29 espécies (32%), erva, subarbusto e liana compreendem 
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respectivamente 10, 2 e 6 espécies (11%, 2% e 7%). Dessa forma, percebe-se que os arbustos 

sofrem maior pressão antrópica e coleta destrutiva, comparando com as outras formas de 

hábitos. Segundo Zschocke et al (2000) e Monteiro et al (2006) as espécies arbustivas e 

arbóreas são usadas como medicinais, atribuindo principalmente as cascas o seu poder 

curativo. Zschocke et al (2000), declara que a coleta sistemática de cascas, pode causar um 

anelamento que fatalmente atinge o vegetal, ao mesmo tempo que essas espécies arbóreas 

mais populares tem crescimento e reprodução lenta. Dessa forma, é imprescindível o 

estabelecimento de ações de uso e manejo sustentável. 

 Verificando a quantidade de usos categorizados que se relacionam com a pressão 

antrópica, a maioria das espécies possuem 1 uso (48%), o medicinal, isso acontece, pois todas 

as plantas listadas nesta pesquisa são plantas medicinais. A categoria de uso mais relevante 

após a medicinal é a alimentícia, encontrada em associação com o medicinal em 36 espécies 

(26%), seguida do uso madeireiro com 32 espécies (23%). Costa et al (2006), apresentou 

como principais indicações para uso, o ornamental, medicinal, artesanal, alimentício, 

combustível e outros, no seu trabalho no Parque Boa Esperança, em Ilhéus-BA. Quando 

separamos por hábito, as árvores apresentam como uso mais relevante o madeireiro (35%); a 

categoria arbustos exibe o uso alimentício (16%); erva o uso ornamental (25%); liana, o 

alimentício (67%) e o subarbusto apresentam 50% para madeireiro e ornamental.  

No que se refere ao Ranque de Naturalidade (RN), as plantas que são silvestres (RN 3) 

apresentaram 81 espécies (46%) e as plantas que simultaneamente são encontradas em 

ambientes silvestres e cultivadas (RN 2) também exibiram 81 espécies  (46%) e uma pequena 

parcela da população de plantas foram apenas cultivadas (RN 1) 15 espécies (8%). Quando se 

desmembra e verifica-se com relação aos hábitos, os arbustos foram predominantes entre os 

três os ranques (RN 3 – 35 ssp (42%); RN 2 – 36 ssp (45%); RN 1 – 8 ssp (50%)) . Em 

seguida, temos as ervas no RN 3 – 20 ssp (24%), as árvores no RN 2 – 30 ssp (37%) e no RN 

1 – 5 ssp (31%).  

Uma baixíssima proporção de plantas medicinais nativas são cultivadas (8%) o que 

corrobora com Melo et al (2008) que apresentou 13,51%. Segundo esse mesmo autor, as 

populações naturais são uma das principais fontes de matéria prima. O presente trabalho 

expõe um valor de igualdade entre as espécies de plantas que são cultivadas e silvestres (81 

espécies cultivadas e silvestres, 81 espécies silvestres). Esta informação pode sugerir que as 

plantas silvestres já estão “protegidas”, pois as mesmas são cultivadas em igual proporção. 

Entretanto, alguns trabalhos divergem desse fato, apontando um valor alto de coleta de 
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populações silvestres por povos locais, para uso próprio, assim como, para o abastecimento do 

comércio e/ou indústria (DHAR et al, 2002; OLSEN et al, 2005a,b; MELO et al, 2008).  

  Dessa forma, deixa-se claro que neste estudo especificamente, foi encontrado este 

resultado, porém, é relevante mencionar que as plantas silvestres sofrem diversos ataques, 

dentre eles o extrativismo não sustentável. Segundo Scudeller et al (2009), o número de 

pessoas que utilizam plantas medicinais é bastante significativo, cerca de 80% da população 

humana faz uso deste recurso e aproximadamente 2.000 espécies são utilizadas na Bacia 

Amazônica, além da retirada de madeira das florestas nativas, para serem utilizadas em 

diversos fins. Somente no Brasil a produção primária florestal obtida da extração vegetal 

somou R$ 4,2 bilhões em 2012 (IBGE, 2013). A extração de madeira é ainda mais expressiva, 

pois essas informações não abrangem a extração ilegal da mesma.     

Quanto ao Índice de Sensibilidade (IS) (Tabela 4), o presente trabalho não apresentou 

nenhum valor acima de IS ≥1. O maior valor foi IS ≥ 0,07 nas espécies Croton blanchetianus, 

Gallesia gorazema, Poincianella pyramidalis, Senna obtusifolia, Tillandsia recurvata. Isso 

ocorreu provavelmente devido a quantidade total de espécies (177 táxons), a massa de dados 

tornou-se extensa, consequentemente os resultados bastante fracionados, neste quesito. 

Entretanto, no que se refere ao Índice de Valor de Importância (IVI), 15 espécies obtiveram 

valores IVI >1 (Tabela 4), destaque para os arbustos que apresentaram oito espécies (Lippia 

Alba (IVI =1,78); Bauhinia cheilantha (IVI =1,49); Senna splendida (IVI =1,42); Schinus 

terebinthifolius (IVI =1,42); Anadenanthera colubrina var. Vell. Brenan. (IVI =1,24); 

Maytenus rígida (IVI =1,24);  Ocimum tenuiflorum (IVI =1,12) e Capparis jacobinae (IVI 

=1,07). As espécies arbóreas foram cinco, neste hábito está presente o maior IVI, 

representado pela espécie Abarema cochiacarpos (IVI =1,98); as demais espécies foram: 

Ziziphus joazeiro (IVI =1,9); Zanthoxylum rhoifolium (IVI =1,2); Myracrodrum urundeuva 

(IVI =1,03); Caesalpinia férrea (IVI =1,01). Vale ressaltar que Abarema cochiacarpos é uma 

espécie nativa para o estado de Alagoas.  Dentre as ervas, as espécies Sideroxylon 

obtusifolium (IVI =1,36); e Imperata brasiliensis (IVI =1,21) são as mais representativas. 

Ribeiro et al (2013), no seu trabalho realizado em Aratama/ CE,  afirma que as espécies com 

maior Índice de Valor de Importância foram: Croton blanchetianus; Poincianella 

pyramidalis; Myracrodruon urundeuva; Anadenanthera colubrina. A espécie Abarema 

cochiacarpos é bastante utilizada devido a seus fins medicinais e segundo a União 

Internacional de Conservação da Natureza e Recursos Naturais – IUCN (2011) a espécie está 

classificada como vulnerável à extinção. E de acordo com Andrade et al (2005) e 
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Albuquerque et al (2011) Myracrodruon urundeuva está entre as dez mais relevantes em 

estudos fitossociológicos realizados no nordeste brasileiro, sendo mais comumente 

encontradas em áreas protegidas, particulares ou bem conservadas e dificilmente surgem em 

ambiente antropizados, o que pode ser justificado pela sua ampla utilização, uma vez que de 

acordo com Albuquerque et al (2007) a proximidade da área estudada com a comunidade 

aparentemente não afeta a riqueza de espécies, todavia, afeta abundância. 

 

Considerações Finais 

O uso de plantas medicinais é um recurso antigo, bastante utilizado e de suma 

importância para as populações. A prioridade de conservação destas espécies com fins 

medicinais deve ser considerada, a fim de que se mantenham também costumes e tradições, 

valorizando os saberes locais e o conhecimento tradicional.  

Este estudo concluiu que 15 espécies apresentaram alto Índice de Valor de 

Importância (IVI) e o seu extrativismo não sustentável ameaça a manutenção destas espécies 

nos seus ambientes naturais. 

Deve-se observar as formas de coleta destrutiva destas espécies, de modo que as 

mesmas sejam priorizadas em estratégias de conservação. A ausência de dados oficiais sobre 

a exploração destes recursos torna-se um gargalo nestas estratégias. Logo, estudos que 

proponham a relação destas espécies susceptíveis à extinção e o detalhamento das suas 

cadeias de valor são essenciais, considerando a importância da sociobiodiversidades destas 

espécies para as populações locais.  
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Tabela 1. Categoria de uso. Baseado em: Souza et al (2019); Florentino et al (2007); 

Albuquerque e Andrade (2002). 

 

1 Alimentar 

2 Forragem 

3 Medicinal 

4 Ornamental 

5 Madeireiro 

6 Lenha 

7 Produção de sombra 

8 Uso doméstico 

9 Repelente de insetos 

10 Veneno/Tóxico 

11 Outros (Ritualístico, alucinógeno e 

produção de corantes) 

 

Tabela 2. Graus de sensibilidade referente à coleta e pressão antrópica (Extraído e modificado 

de Dhar et al., 2000) 

 

Ranque de 

Sensibilidade 
Extração 

Pressão 

antrópica 

   

6 D Altíssima 

5 D Alta 

4 D Moderada 

3 ND Altíssima 

2 ND Alta 

1 ND Moderada 

                         D = Coleta Destrutiva; ND = Coleta Não-Destrutiva 
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Tabela 3. Levantamento etnobotânico – Plantas nativas do Brasil (177), Nativas para Alagoas 

(33) (em negrito).  

 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 

PARTE 

UTILIZADA 

Acanthaceae Ruellia aspérula Camara Raiz, folha e flor 

Adoxaceae Sambucus australis Sabugueiro Folha e fruto 

Amaranthaceae 
Alternanthera brasiliana x Folha e flor 

Pfaffia glomerata (Spreng.) Meracilina Folhas e raiz 

Anacardiaceae 

Anacardium occidentale (L.) Caju Fruto e folha 

Astronium urundeuva Aroeira do 

campo 

Casca 

Myracrodrum urundeuva Aroeira Casca, entrecasca, raiz 

Schinopsis brasiliensis Baraúna Casca 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira Casca e folha 

Spondias tuberosa Umbuzeiro Entrecasca, frutos, 

casca 

Annonaceae Xylopia frutescens Aubl Embira Semente, fruto, folhas 

Apocinaceae 

Skytanthus hancorniaefolius 

Miers. 

X Casca, folha e flor 

Tabernaemontana laeta Mart.  Café-do-mato Casca, seiva e flores 

Allamanda blanchetii Sete patacas 

roxas 

Folha e flor 

Aspidosperma pyrifolium Pereiro Casca e flor 

Himatanthus bracteatus 

(A.DC.) Woodson 

Janaguba Látex 

Mandevilla tenuifolia Flor de santo 

Antonio 

Folha e flor 

Thevetia neriifolia Juss.  Fava-elétrica Casca 

Araceae Anthurium affine Schott Folha larga Folha e flor 

Araliaceae 

Didymopanax morototoni x Caule 

Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire, Steyerm. & Frodin 

Matatauba, 

Marupá 

Frutos 

Aristolochiaceae 
Aristolochia brasiliensis Jarrinha Planta inteira 

Aristolochia cymbifera Jarrinha Folhas 

Asteraceae 

Argyronermonia harleyi Moricica Folha e raiz 

Baccharis trimera Carqueja Folhas 

Solidago microglossa DC. Erva-lanceta Rizoma e flores 

Verbesina chalybaea ex DC. Balaio Raiz e folha 

Verbesina diversifolia DC Assa-peixe Fruto e semente 

Begoniaceae Begonia reniformis Dryand. Begônia Flor 

Bignoneaceae 

Dolichandra ungüis-cat (L.) 

L.G. Lahmann. 

Unha-de-gato Folha 

Handroanthus impetiginosus Pau d’arco Casca e folha 

Tabebuia avellanedae Lorentz 

ex Griseb 

Pau d'arco roxo Casca e flor 

Tabebuia aurea  Craibeira Casca e folha 
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Tabebuia impetiginosa (Mart. 

Ex D.C.) Standl 

Pau d'arco roxo Casca 

Bombocaceae 
Chorisia glaziovii Barriguda de 

espinho 

Casca 

Boraginaceae 

 

Cordia alliodora x Folha 

Cordia cf. tricotoma (Vell.) 

Anab. Ex Stend  

Pau-de-morro Casca, folha e flor 

Cordia globosa Chumbinho  Folha e flor 

Cordia leucocephala Moric.  Moleque duro Casca e flor 

Cordia multispicata Cham.  Chumbinho  Folha e flor 

Heliotropium angiospermum 

Murr. 

Crista-de-galo Raiz, folha e flor 

Tournefortia rubicunda Salzm. Canudeiro Folha 

Bromeliaceae 

Tillandsia recurvata (L.) L. Barba-de-

bode-pequeno 

Planta inteira 

Tillandsia loliacea Barba-de-

bode-pequeno 

Planta inteira 

Tillandsia streptocarpa Baker Barba-de-

bode-grande 

Planta inteira 

Burseraceae Commiphora leptophloeos Umburana Casca 

Cactaceae 

Arrojadoa rhodantha Rabo de raposa Caule 

Cereus jamacaru Mandacaru Caule 

Melocactus bahiensis Coroa de 

frade 

Caule 

Opuntia palmadora Quipá Caule 

Pilosocereus gounellei Xique-xique caule e flor 

Pilosocereus tuberculatus 

(Werdem)  

Caxacubri Caule 

Caesealpiniaceae 

Senna cf. occidentalis (L.) Link. Mata-pasto raiz e folha 

Senna obtusifolia (Vogel.) H. S. 

Irwin & Barneby  

Fedegoso Raiz e folha 

Senna splendida (Vogel.) H. S. 

Irwin & Barneby 

Feijão-brabo raiz, casca, semente, 

folha e flor 

Peltogyne pauciflora Benth. Pau-de-

morro, Jatobá 

Folha e flor 

Capparaceae 

Capparis flexuosa Feijão brabo Folha, flores e fruto 

Capparis jacobinae Içó 

verdadeiro  

Folha, flores e fruto 

Cleome difusa Mussambê - 

pequeno 

Planta inteira 

Celesteraceae 

Maytenus ilicifolia Espinheira 

santa 

raiz e folha 

Maytenus rígida Bom nome Raiz, casca e 

entrecasca 

Combretaceae 
Combretum cf. duarteanum 

Cambess 

x Folha e flor 

Commlinaceae Commelina cf. erecta L. Erva de Santa Raiz, folha e flor 
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Luzia 

Costaceae Costus spirales x Folhas 

Dioscoreaceae 
Dioscorea sincorensis R. 

Knuth 

Salgueiro Folha e flor 

Erithoxylaceae Erythroxylum revolutum Mart. Araçá-brabo Folha e flor 

Euphorbiaceae 

Chamaesyce hyssopifolia Porca parideira Folha, flor e raiz 

Croton argyrophylloides Marmeleiro 

branco 

Casca 

Croton blanchetianus Marmeleiro Entrecasca, casca e 

folhas 

Croton glandulosos x Folha  

Croton rhmnifolius Pau de leite Folha 

Cronto sonderianus Marmeleiro 

preto 

Casca 

Euphorbia comosa Vell Barbaça Raiz, folha e flor 

Euphorbia phosphorea Mart.  Pau de leite Caule 

Jatropha mutabilis (Pohl.) Baill Pinhão-de-seda Folha e flor 

Jatropha ribifolia (Pohl.) Baill. Pinhão Folha e flor 

Manihot glaziovii Maniçoba Folha e flor 

Tragia cf. bahiensis Muell. Arg. Tamarina Planta inteira 

Fabaceae 

 

Abarema cochiacarpos Barbatimão Casca, entrecasca e 

folha 

Anadenanthera colubrina Angico Casca 

Anadenanthera colubrina var. 

Vell. Brenan. 

Angico Casca 

Bauhinia cheilantha Mororó Folhas 

Bowdichia virgilioides Sucupira Casca e resina 

Caesalpinia férrea Jucá, pau-ferro Casca e folha 

Caesalpinia microphylla Catingueira 

rasteira 

Folha e casca 

Caesalpinia pyramidalis Catingueira Folha e flor 

Chamaecrista flexuosa Capim de 

cobra 

Raiz 

Dioclea grandiflora Mart. ex 

Benth. 

Mucunã Folha, flor e fruto 

Erythrina mulungu Mart. ex 

Benth. 

Mulungu Casca 

Erythrina vellutina Willd  Mulungu Casca 

Hymenaea courbaril (L.) Jatobá Casca, semente, seiva 

e resina 

Libidibia ferrea (Mart. ex 

Tul.) L.P.Queiroz 

Jucá  Raiz e casca 

Macroptilium lathyroides Orelha de rato Folha e flor 

Mimosa tenuiflora Jurema Casca, entrecasca e 

flor 

Pithecollobium avaremotemo Avaremotemo Casca 

Poincianella pyramidalis (Tul.) Catingueira Casca, flor e 

entrecasca 
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Poncianella bracteosa Catingueira Flor 

Pterodon emarginatus (Vogel). Sucupira Folhas; frutos, cascas e 

sementes 

Stryphnodendron adstringens 

(Mart.) Coville 

Barbatimão Casca 

Lamiaceae 

Cnidoscolus obtusifolius Favela Folha e flor 

Hyptis mutabilis Briq. Sambacaitá Folha e flor 

Hyptis pectinata Sambacaitá Galhos, folhas e 

semente 

Jatropha mollissima Pião branco Folha, flor e fruto 

Ocimum campechianum x Folha 

Ocimum tenuiflorum Alfavaca Folha e flor 

Rhaphiodon echinus (Nees & 

Mart.) Schauer. 

Flor de urubu raiz e folha 

Lauraceae 

Ocotea glomerata Louro branco Folha 

Ocotea longifólia canela de 

cheiro 

Fruto 

Losaceae Loasa rupestris Urtiga de mocó Folha e flor 

Malpighinaceae 

Byrsonima cf. intermédia Cipó de rego Folha, flor e caule 

Byrsonima gardneriana Murici Folha, flor e fruto 

Byrsonima sericea Murici da mata Casca do caule 

Malvaceae 

Gaya aurea St. Hill. x Folhas e flor 

Herissantia tiubae (K. Schum.) 

Briz.  

Lava prato Folha e flor 

Sida cordifolia L. Mela-bode Raiz 

Marcgraviaceae Norantea brasiliensis x Folha e flor 

Melastomataceae Miconia minutiflora Mundururu Folha 

Meliaceae 
Carapa guianensis x Folha 

Cedrella fissilis Cedro Folhas 

Menispermaceae 
Cissampelos sympodialis 

Eichler 

Parreira Casca, raiz e folha 

Mimosaceae 

Acacia bahiensis Carcará Casca e flor 

Mimosa caesalpinifolia Cascudo Casca e flor 

Pithecellobium diversifolium 

Benth.  

Carcarazeiro Casca 

Monimiaceae Peumus boldus (Molina). Boldo Folhas 

Moraceae 
Helicostylis tomentosa (Poepp. 

& Endl)  

Amoreira-preta Folha 

Myristicaceae 
Virola gardneri (DC.) Warb. Urucuba, 

Bicuíba 

Semente 

Myrtaceae 

Eugenia citrifolia Poiret.  Pitanga Folha 

Eugenia uniflora Barbaça Folha e fruto 

Psidium guajava X Folhas 

Nyctaginaceae Guapira laxa (Netto) Furlan Piranha Casca e entrecasca 

Olacaceae Ximenia americana Ameixa Casca, semente 

Passifloraceae 
Passiflora edulis Maracujá  Folha e fruto 

Passiflora foetida Maracujá Folha e flor 
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papoco 

Phyllanthaceae Phyllanthus Niruri Quebra pedra Folhas 

Phytolaceae 
Gallesia gorazema (Vell.) Moq. Pau d'alho, 

Guarazema 

Raiz, casca e folha 

Pluciaceae 
Rheedia brasiliensis (Mart.) 

Planch & Triana 

X Caule 

Poaceae Imperata brasiliensis (Trin.) Sapé Raiz 

Polygalaceae Polygonum persicaria L.  Erva-de-bicho Planta inteira 

Pontederiaceae Eichhornia paniculata x Folha 

Portulacaceae Talinum paniculatum Gaertn. Bredo Planta inteira 

Rhamnaceae 

Gouania latifolia Reiss x Casca e folha 

Rhamnidium molle Reissek. Sassafrai Entrecasca 

Ziziphus cotinifolia Juazeiro Casca 

Ziziphus joazeiro (Mart.) Juá Casca e fruto 

Rosaceae 

Prunus domestica L. Ameixa Casca e folha 

Prunus dulcis  X Folha 

Rubus sellowii Cham. e Schltdl. Amora Folha e fruto 

Rubiaceae 

Carapichea ipecacuanha Papaconha Raiz 

Coutarea hexandra Quina-quina Entrecasca 

Emmeorhiza umbellata 

(Spreng) K. Schu. 

x Flor e fruto 

Genipa americana L. Jenipapo Frutos 

Tocoyena  formosa (Cham. & 

Schltdl.) K. Schum. 

Jenipaparama Casca, folha, flor e 

fruto 

Uncaria tomentosa X Casca 

Rutaceae 

Monnieria trifólia Jaborandi do 

Pará 

Raiz 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica de 

porca 

Raiz e casca 

Salicaceae Casearia Sylvestris (Swartz) Pau de teiú Casca e flor 

Sapindaceae 

Allophylus quercifolius x Folha e flor 

Cardiospermum corindum Timbó Folha 

Cardiospermum oliveirae Cipó-cruapé, 

Timbó 

Caule, folha e flor 

Cupania oblongiflora Mart.  X Folhas e caule 

Talisia esculenta (St. Hil.) 

Radlk. 

Pitomba Fruto 

Sapotaceae 
Achras sapota L. Sapoti, Sapota Semente e casca 

Sideroxylon obtusifolium Quixabeira Casca 

Simarubaceae Simaba mayana Casar Pratudo Folha 

Solanaceae 

Solanum americanum L. X Folha e flor 

Solanum paludosum Moric  Jurubeba roxa Raiz e fruto 

Solanum stipulaceum Sacatinga Folha 

Sterculiaceae 
Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba Casca 

Melochia tomemtosa Candeeiro Folha e flor 

Verbenaceae Lippia Alba Erva cidreira folha, semente 

Vitaceae Cissus  verticillata subsp. Insulina Folha, flor e fruto 
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verticillata (L.) 

Cissus bahiensis Lombardi x Folha e flor 

Cissus decidua Lombardi  Embiratanha Caule, folha e flor 

Cissus erosa L. C. Rich.  Cipó-parreiro Folha e flor 

Cissus simsiana Schult e Schult. 

F.  

Cipó-parreiro Folha e flor 

X Mimosa pthecolobroies Jurema casca 

Zigophilaceae 
Kallstroemia tribuloides Wight 

e Arn. 

x Raiz 

 

 

Tabela 4: Dados quantitativos da análise das plantas medicinais. IR = Importância Relativa; 

RS = Ranque de Sensibilidade; RN = Ranque de Naturalidade; IS = Índice de Sensibilidade; 

IVI = Índice de Valor de Importância.  

 

Família Nome Científico Nome Popular IR RS RN IS IVI 

Árvores 

Fabaceae Abarema cochiacarpos Barbatimão 1,94 6 2 0,04 1,98 

Sapotaceae Achras sapota L. Sapoti, Sapota 0,49 5 2 0,03 0,52 

Anacardiaceae Anacardium occidentale (L.) caju 0,38 3 1 0,01 0,39 

Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Pereiro 0,71 5 2 0,03 0,74 

Anacardiaceae Astronium urundeuva Aroeira do 

campo 

0,66 5 3 0,05 0,71 

Fabaceae Caesalpinia ferrea Juça 0,99 6 1 0,02 1,01 

Meliaceae Carapa guianensis x 0,05 2 2 0,01 0,06 

Meliaceae Cedrella fissilis Cedro 0,16 2 2 0,01 0,17 

Cactaceae Cereus jamacaru Mandacaru 0,49 6 2 0,04 0,53 

Bombocaceae Chorisia glaziovii Barriguda de 

espinho 

0,38 6 2 0,04 0,42 

Boraginaceae Cordia alliodora x 0,16 2 2 0,01 0,17 

Boraginaceae Cordia cf. tricotoma (Vell.) Anab. Ex 

Stend  

Pau-de-morro 0,11 5 2 0,03 0,14 

Sapindaceae Cupania oblongiflora Mart.  x 0,33 4 2 0,03 0,36 

Araliaceae Didymopanax morototoni x 0,16 5 2 0,03 0,19 

Fabaceae Erythrina vellutina Willd  Mulungu 0,72 6 2 0,04 0,76 

Erithoxylaceae Erythroxylum revolutum Mart. Araça-brabo 0,38 1 3 0,01 0,39 

Myrtaceae Eugenia citrifolia Poiret.  Pitanga 0,22 2 2 0,01 0,23 

Euphorbiaceae Euphorbia comosa Vell Barbaça 0,71 4 3 0,04 0,75 

Phytolaceae Gallesia gorazema (Vell.) Moq. Pau d'alho, 

Guarazema 

0,49 6 3 0,07 0,56 

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba 0,16 4 2 0,03 0,19 

Bignoniaceae Handroanthus impetiginosus Pau d’arco 0,88 6 2 0,04 0,92 

Moraceae Helicostylis tomentosa (Poepp. e Endl) 

Rusby 

Amoreira-preta 0,05 3 2 0,02 0,07 
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Fabaceae Hymenaea courbaril (L.) Jatobá 0,22 6 2 0,04 0,26 

Fabaceae Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 

Juncá, Junca 0,33 4 3 0,04 0,37 

Euphorbiaceae Manihot glaziovii Maniçoba 0,44 2 1 0 0,44 

Anacardiaceae Myracrodrum urundeuva Aroeira 0,99 6 2 0,04 1,03 

Lauraceae Ocotea glomerata Louro branco 0,38 1 2 0 0,38 

Caesolpineaceae Peltogyne pauciflora Benth. Pau-de-morro, 

Jatobá 

0,44 1 3 0,01 0,45 

Monimiaceae Peumus boldus (Molina). Boldo 0,83 1 1 0 0,83 

Cactaceae Pisocereus tuberculatus Caxacubri 0,16 5 3 0,5 0,21 

Myrtaceae Psidium guajava goiaba 0,38 3 1 0,01 0,39 

Fabaceae Pterodon emarginatus (Vogel). Sucupira 0,05 5 2 0,03 0,08 

Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 

Steyerm. e Frodin 

Matatauba, 

Marupá 

0,05 2 2 0,01 0,06 

Anacardiaceae Schinopsis brasiliensis Baraúna 0,49 6 2 0,04 0,53 

Solanaceae Solanum stipulaceum Sacatinga 0,16 1 3 0,01 0,17 

Bignoniaceae Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb Pau d'arco roxo 0,33 4 2 0,03 0,36 

Bignoniaceae Tabebuia aurea  Craibeira 0,33 5 2 0,03 0,36 

Bignoniaceae Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex D.C.) 

Standl 

Pau d'arco roxo 0,05 4 2 0,03 0,08 

Apocinaceae Tabernaemontana laeta Mart.  Café-do-mato 0,05 5 2 0,03 0,08 

Myristicaceae Virola gardneri (DC.) Warb. Urucuba, Bicuíba 0,16 1 2 0 0,16 

Annonaceae Xylopia frutescens Aubl Embira 0,05 1 2 0 0,05 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica de porca 1,16 6 2 0,04 1,2 

Rhannaceae Ziziphus cotinifolia Juazeiro 0,16 4 2 0,03 0,19 

Rhannaceae Ziziphus joazeiro (Mart.) Juá 1,05 6 2 0,04 1,09 

Arbustos 

Mimosaceae Acacia bahiensis Carcará 0,82 4 3 0,04 0,86 

Apocynaceae Allamanda blanchetii Sete patacas 

roxas 

0,38 3 2 0,03 0,41 

Sapindaceae Allophylus quercifolius x 0,16 1 3 0,01 0,17 

Fabaceae Anadenanthera colubrina Angico 0,69 6 1 0,02 0,71 

Fabaceae Anadenanthera colubrina var. Vell Angico 1,22 6 1 0,02 1,24 

Cactaceae Arrojadoa rhodantha Rabo de raposa 0,55 5 3 0,05 0,6 

Fabaceae Bauhinia cheilantha Mororó 1,49 1 2 0 1,49 

Fabaceae Bowdichia virgilioides Sucuripa 0,16 4 2 0,03 0,19 

Malpighinaceae Byrsonima cf. intermedia Cipó de rego 0,88 4 2 0,03 0,91 

Malpighinaceae Byrsonima gardneriana Murici 0,49 2 2 0,01 0,5 

Malpighinaceae Byrsonima sericea Murici da mata 0,55 4 1 0,01 0,56 

Fabaceae Caesalpinia microphylla catingueira 

rasteira 

0,33 4 2 0,03 0,36 

Fabaceae Caesalpinia pyramidalis Catinguera 0,49 3 2 0,02 0,51 

Capparaceae Capparis flexuosa Feijão brabo 0,55 2 1 0 0,55 

Capparaceae Capparis jacobinae Içó verdadeiro  1,05 2 3 0,02 1,07 

Salicaceae Casearia Sylvestris (Swartz) Pau de teiú 0,16 4 2 0,03 0,19 

Fabaceae Chamaecrista flexuosa Capim de cobra 0,16 4 3 0,04 0,2 
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Lamiaceae Cnidoscolus obtusifolius Favela 0,55 1 3 0,01 0,56 

Combretaceae Combretum cf. duarteanum Cambess x 0,16 1 3 0,01 0,17 

Burseraceae Commiphora leptophloeos Umburana 0,16 5 2 0,03 0,19 

Boraginaceae Cordia globosa Chumbinho  0,38 2 3 0,02 0,4 

Boraginaceae Cordia leucocephala Moric.  Moleque duro 0,27 6 2 0,04 0,31 

Boraginaceae Cordia multispicata Cham.  Chumbinho  0,49 1 3 0,01 0,5 

Rubiaceae Coutarea hexandra Quina quina 0,71 4 2 0,03 0,74 

Euphorbiaceae Croton argyrophylloides Marmeleiro 

branco 

0,33 6 2 0,04 0,37 

Euphorbiaceae Croton blanchetianus Marmeleiro 0,16 6 3 0,07 0,23 

Euphorbiaceae Croton rhmnifolius Pau de leite 0,66 3 2 0,02 0,68 

Euphorbiaceae Cronto sonderianus Marmeleiro preto 0,38 5 2 0,03 0,41 

Fabaceae Erythrina mulungu (Mart. ex Benth.) Mulungu 0,55 4 2 0,03 0,58 

Myrtaceae Eugenia uniflora Barbaça 0,05 2 2 0,01 0,06 

Euphorbiaceae Euphorbia phosphorea Mart.  Pau de leite 0,16 5 3 0,05 0,21 

Malvaceae Gaya aurea St. Hill. x 0,16 1 3 0,01 0,17 

Rubiaceae Genipa americana L. Jenipapo 0,22 3 2 0,02 0,24 

Nyctaginaceae Guapira laxa (Netto) Furlan Piranha 0,22 5 3 0,05 0,27 

Malvaceae Herissantia tiubae (K. Schum.) Briz.  Lava prato 0,33 1 3 0,01 0,34 

Apocynaceae Himatanthus bracteatus Janaguba 0,55 2 2 0,01 0,56 

Lamiaceae Hyptis mutabilis Briq. Sambacaita 0,16 1 3 0,01 0,17 

Lamiaceae Hyptis pectinata Sambacaita 0,71 1 3 0,01 0,72 

Lamiaceae Jatropha mollissima Pião branco 0,44 2 2 0,01 0,45 

Euphorbiaceae Jatropha mutabilis (Pohl.) Baill Pinhão-de-seda 0,22 3 3 0,03 0,25 

Euphorbiaceae Jatropha ribifolia (Pohl.) Baill. Pinhão 0,33 2 2 0,01 0,34 

Zigophilaceae Kallstroemia tribuloides Wight e Arn. x 0,16 4 3 0,04 0,2 

Verbenaceae Lippia Alba Erva cidreira 1,77 2 2 0,01 1,78 

Apocynaceae Mandevilla tenuifolia Flor de santo 

Antonio 

0,16 2 3 0,02 0,18 

Celesteraceae Maytenus ilicifolia Espinheira santa 0,6 4 2 0,03 0,33 

Celesteraceae Maytenus rígida Bom nome 1,21 4 2 0,03 1,24 

Sterculiaceae Melochia tomemtosa Candieiro 0,38 2 3 0,02 0,4 

Melastomataceae Miconia minutiflora Mundururu 0,05 2 2 0,01 0,06 

Mimosaceae Mimosa caesalpinifolia Cascudo 0,33 6 2 0,04 0,37 

X Mimosa pthecolobroies Jurema 0,16 4 3 0,04 0,2 

Fabaceae Mimosa tenuiflora Jurema 0,77 6 2 0,04 0,81 

Lamiaceae Ocimum campechianum x 0,16 1 2 0 0,16 

Lamiaceae Ocimum tenuiflorum Alfavaca 1,1 2 3 0,02 1,12 

Lauraceae Ocotea longifólia canela de cheiro 0,22 1 3 0,01 0,23 

Cactaceae Opuntia palmadora Quipá 0,49 5 3 0,05 0,54 

Cactaceae Pilosocereus gounellei Xique-xique 0,38 6 2 0,04 0,42 

Mimosaceae Pithecellobium diversifolium Benth.  Corcarozeiro 0,49 4 3 0,04 0,53 

Fabaceae Pithecollobium avaremotemo Avaremotemo 0,22 4 3 0,04 0,26 

Fabaceae Poincianella pyramidalis (Tul.) Catingueira 0,38 6 3 0,07 0,45 

Fabaceae Poncianella bracteosa Catingueira 0,38 1 3 0,01 0,39 

Rosaceae Prunus domestica L. Ameixa 0,05 5 1 0,01 0,06 

Rosaceae Prunus dulcis  X 0,16 1 1 0 0,16 
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Rhamnaceae Rhamnidium molle Reissek. Sassafrai 0,16 4 3 0,04 0,2 

Pluciaceae Rheedia brasiliensis (Mart.) Planch e 

Triana 

X 0,38 5 2 0,03 0,41 

Acanthaceae Ruellia aspérula Camara 0,6 4 3 0,04 0,64 

Adoxaceae Sambucus australis Sabugueiro 0,38 2 2 0,01 0,39 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira 1,38 6 2 0,04 1,42 

Caesealpiniaceae Senna cf. occidentalis (L.) Link. Mata-pasto 0,66 5 2 0,03 0,69 

Caesealpiniaceae Senna splendida (Vogel.) H. S. Irwin & 

Barneby 

Feijão-brabo 1,38 6 2 0,04 1,42 

Sapotaceae Sideroxylon obtusifolium Quixabeira 1,32 6 2 0,04 1,36 

Simarubaceae Simaba mayana Casar Pratudo 0,33 1 3 0,01 0,34 

Solanaceae Solanum paludosum Moric  Jurubeba roxa 0,22 5 3 0,05 0,27 

Anacardiaceae Spondias tuberosa Umbuzeiro 0,49 6 1 0,02 0,51 

Fabaceae Stryphnodendron adstringens (Mart.) 

Coville 

Barbatimão 0,38 4 2 0,03 0,41 

Apocynaceae Thevetia neriifolia Juss.  Fava-elétrica 0,38 4 3 0,04 0,42 

Rubiaceae Tocoyena  formosa (Cham. e Schltdl.) K. 

Schum. 

Jenipaparana 0,66 6 2 0,04 0,7 

Boraginaceae Tournefortia rubicunda Salzm. Canudeiro 0,33 1 3 0,01 0,34 

Asteraceae Verbesina chalybaea  DC. Balaio 0,33 4 2 0,03 0,36 

Asteraceae Verbesina diversifolia DC Assa-peixe 0,16 1 3 0,01 0,17 

Olacaceae Ximenia americana Ameixa 0,88 6 1 0,02 0,9 

Ervas 

Araceae Anthurium affine Schott Folha larga 0,93 2 3 0,02 0,95 

Asteraceae Argyronermonia harleyi Moricica 0,22 4 3 0,04 0,26 

Sapindaceae Cardiospermum oliveirae Cimpó - cruapé - 

Timbó 

0,55 4 3 0,04 0,59 

Euphorbiaceae Chamaesyce hyssopifolia Porca parideira 0,71 4 3 0,04 0,75 

Capparaceae Cleome difusa Mussanbê - 

pequeno 

0,55 4 3 0,04 0,59 

Commlinaceae Commelina cf. erecta L. Erva de Santa 

Luzia 

0,66 4 3 0,04 0,7 

Costaceae Costus spirales x 0,71 1 2 0 0,71 

Euphorbiaceae Croton glandulosos x 0,22 1 3 0,01 0,23 

Pontederiaceae Eichhornia paniculata x 0,16 2 3 0,02 0,18 

Boraginaceae Heliotropium angiospermum Murr. Crista-de-galo 0,33 4 3 0,04 0,37 

Poaceae Imperata brasiliensis (Trin.) Sapé 1,16 5 3 0,05 1,21 

Losaceae Loasa rupestris Urtiga de mocó 0,05 1 3 0,01 0,06 

Cactaceae Melocactus bahiensis Coroa de frade 0,38 5 2 0,03 0,41 

Rutaceae Monnieria trifólia Jamborandi do 

para 

0,22 6 2 0,04 0,26 

Amaranthaceae Pfaffia glomerata (Spreng.) Meracilina 0,16 4 3 0,04 0,2 

Phyllanthaceae Phyllanthus Niruri Quebra pedra 0,33 2 3 0,02 0,35 

Polygalaceae Polygonum persicaria L.  Erva-de-bicho 0,44 4 3 0,04 0,48 

Lamiaceae Rhaphiodon echinus (Nees e Mart.) 

Schauer. 

Flor de urubu 0,16 5 3 0,05 0,21 

Caesealpiniaceae Senna obtusifolia (Vogel.) H. S. Irwin e Fedegoso 0,16 6 3 0,07 0,23 
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Barneby  

Malvaceae Sida cordifolia L. Mela-bode 0,16 4 3 0,04 0,2 

Solanaceae Solanum americanum L. X 0,16 1 3 0,01 0,17 

Asteraceae Solidago microglossa DC. Erva-lanceta 0,38 4 3 0,04 0,42 

Portulacaceae Talinum paniculatum Gaertn Bredo 0,05 5 2 0,03 0,08 

Bromeliaceae Tillandsia recurvata  L. Barba-de-bode-

pequeno 

0,16 6 3 0,07 0,23 

Bromeliaceae Tillandsia loliacea Barba-de-bode-

pequeno 

0,33 4 2 0,03 0,36 

 Bromeliaceae Tillandsia streptocarpa Baker Barba-de-bode-

grande 

0,16 4 2 0,03 0,19 

Euphorbiaceae Tragia cf. bahiensis Muell. Arg. Tamarina 0,16 4 2 0,03 0,19 

Lianas 

Aristolochiaceae Aristolochia brasiliensis Jarrinha 0,22 4 3 0,04 0,26 

Aristolochiaceae Aristolochia cymbifera Jarrinha 0,05 1 3 0,01 0,06 

Sapindaceae Cardiospermum corindum Timbó 0,55 1 3 0,01 0,56 

Menispermaceae Cissampelos sympodialis Eichler Parreira 0,11 4 3 0,04 0,15 

Vitaceae Cissus  verticillata subsp. verticillata (L.) Insulina 0,44 1 3 0,01 0,45 

Vitaceae Cissus bahiensis Lombardi x 0,33 1 3 0,01 0,34 

Vitaceae Cissus decidua Lombardi  Embiratanha 0,33 4 3 0,04 0,37 

Vitaceae Cissus erosa L. C. Rich.  Cipó parreiro 0,33 1 3 0,01 0,34 

Vitaceae Cissus simsiana Schult e Schult. F.  Cipó parreiro 0,22 1 3 0,01 0,23 

Fabaceae Dioclea grandiflora Mart. ex Benth. Mucunã 0,44 3 2 0,02 0,46 

Dioscoreaceae Dioscorea sincorensis R. Knuth Salgueiro 0,55 1 3 0,01 0,56 

Bignoneaceae Dolichandra ungüis-cat (L.) L.G. 

Lahmann. 

Unha-de-gato 0,05 1 3 0,01 0,06 

Rubiaceae Emmeorhiza umbellata (Spreng) K. Schu. x 0,05 1 3 0,01 0,06 

Rhamnaceae Gouania latifolia Reiss x 0,33 4 3 0,04 0,37 

Fabaceae Macroptilium lathyroides Orelha de rato 0,16 2 3 0,02 0,18 

Marcgraviaceae Norantea brasiliensis x 0,16 1 3 0,01 0,17 

Passifloraceae Passiflora edulis Maracujá  0,38 2 1 0 0,38 

Passifloraceae Passiflora foetida Maracujá papoco 0,88 2 1 0 0,88 

Rosaceae Rubus sellowii Cham. e  Schltdl. Amora 0,33 2 2 0,01 0,34 

Apocinaceae Skytanthus hancorniaefolius Miers. X 0,77 4 3 0,04 0,81 

Sapindaceae Talisia esculenta (St. Hil.) Radlk. Pitomba 0,66 3 2 0,02 0,68 

Rubiaceae Uncaria tomentosa X 0,22 4 2 0,03 0,25 

Subarbustos 

Amaranthaceae Alternanthera brasiliana x 0,33 1 3 0,01 0,34 

Asteraceae Baccharis trimera Carqueja 0,22 2 2 0,01 0,23 

Begoniaceae Begonia reniformis Dryand. Begônia 0,16 2 2 0,01 0,17 

Rubiaceae Carapichea ipecacuanha Papaconha 0,22 4 3 0,04 0,26 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no que foi exposto, é possível inferir algumas observações, as quais se 

correlacionam estreitamente, entre os capítulos apresentados. Trabalhos com essa amplitude 

de dados, compilados e organizados, são essenciais para construção de novas pesquisas em 

plantas medicinais, uma vez que esta quantidade de informações facilita o direcionamento de 

estudos mais específicos, como, por exemplo, para a prospecção de novos medicamentos, 

além da sua relevância no desenvolvimento e avanço da etnobotânica. 

 Essas pesquisas precisam ser incentivadas com intuito de construir novos bancos de 

dados, em diversos estados, regiões e biomas, ambicionando no futuro desenvolver uma rede 

de informações em escala nacional, sobre plantas medicinais, capaz de propiciar uma melhor 

compreensão da nossa biodiversidade. Esses esforços são ainda mais imprescindíveis em 

localidades ainda pouco estudadas. 

É nítida a importância das plantas medicinais para sociedade, tanto por quem faz uso 

dos remédios a partir dos seus princípios químicos, já descobertos pela indústria, quanto pelas 

comunidades que coletam as plantas no seu ambiente natural e se utilizam desse recurso. 

Reforça-se a necessidade de manejo para com essas espécies etnomedicinais, para que sua 

coleta não seja realizada de maneira destrutiva.  

É indispensável a conservação de todas as espécies de plantas medicinais, entretanto 

aquelas que apresentaram altos escores de conservação demandam cuidados emergenciais, no 

intuito que esses recursos sejam preservados e utilizados pelas gerações futuras. Para isso, 

ações de preservação, trabalhos de sensibilização e educação ambiental precisam ser 

realizadas de maneira contínua. 

Vale ressaltar que, a partir dos resultados desta pesquisa, uma cartilha foi elaborada, 

contendo informações sobre as principais espécies de plantas medicinais encontradas no 

estado de Alagoas, com a finalidade de orientar as populações usuárias, visando a utilização 

correta, promovendo o desenvolvimento sustentável no uso de potenciais espécies ameaçadas 

de extinção, a fim de resguardar e transmitir os conhecimento adquiridos pela Comunidades 

Tradicionais, assegurando a preservação destes saberes e práticas.   
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ANEXOS 

 

CARTILHA SOBRE PLANTAS MEDICINAIS
1
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