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RESUMO 
 

A utilização de plantas com finalidade terapêutica é uma prática milenar que remonta 
ao início da civilização humana. É provável que o homem tenha começado a 
conhecer e utilizar as plantas a partir da observação do comportamento instintivo 
dos animais. Assim, resgatar esse conhecimento tradicional torna-se de extrema 
importância na busca de novos fármacos.  Dentro desse contexto, o presente estudo 
teve por objetivo realizar um levantamento etnobotânico de plantas utilizadas pela 
comunidade que vive na Região do Rio Preto do Criciúma, no município de Jequié. 
Para a coleta dos dados foram entrevistados informantes-chave, bem como agentes 
comunitários de saúde. Os dados foram coletados através de entrevistadas semi-
estruturadas, com utilização de formulário com questões abertas e fechadas e 
registro fotográfico. No total foram citadas, pelos entrevistados, 89 espécies de 
plantas medicinais, distribuídas em 39 famílias botânicas. As espécies mais citadas 
foram Cymbopogon citratus (86,4%), Lippia alba (68,2%), Ocimum gratissum 
(50,0%), Eugenia uniflora (41,0%) e Coleus barbatus (41,0%).  A parte vegetal mais 
utilizada para os remédios foi a folha (71,0%) e o chá foi a forma mais utilizada para 
prepará-los. No que diz respeito às contra-indicações as citadas foram em relação a 
gestantes e crianças em fase de dentição. Quanto à origem e repasse dos 
conhecimentos sobre plantas medicinais, a maior parte (68,0%) dos entrevistados 
disseram ter aprendido com os familiares e costumam passar também para eles o 
conhecimento adquirido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Plantas Medicinais, farmacognosia, fitoterapia. 

 
RISING ETNOBOTANICAL CLOSE TO THE COMMUNITY OF THE AREA OF THE 
BLACK RIVER OF CRICIÚMA, IN THE MUNICIPAL DISTRICT OF JEQUIÉ-BA: A 

PRELIMINARY ANALYSIS 
 

ABSTRACT 
 
The use of plants with therapeutic purpose is a millenarian practice that it remounts 
to the beginning of the human civilization. It is probable that the man has begun to 
know and to use the plants starting from the observation of the instinctive behavior of 
the animals. Like this, to rescue that traditional knowledge becomes of extreme 
importance in the search of new drugs.  Inside of that context, the present study had 
for objective to accomplish a rising etnobotanical of plants used by the community 
that lives in the Area of Black Rio of Criciúma, in the municipal district of Jequié. For 
the collection of the data they were interviewed informer-key, as well as community 
agents of health. The data were collected through semi-structured interviewees, with 
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form use with open and closed subjects and photographic registration. In the total 
they were mentioned, for the interviewees, 89 species of medicinal plants, distributed 
in 39 botanical families. The species more mentioned were Cymbopogon citratus 
(86,4%), Lippia alba (68,2%), Ocimum gratissum (50,0%), Eugenia uniflora (41,0%) 
and Coleus barbatus (41,0%). The vegetable part more used for the medicines was 
the leaf (71,0%) and the tea was the form more used to prepare them. In what 
concerns the mentioned contraindications were them in relation to pregnant women 
and children in teething phase. As for the origin and review of the knowledge on 
medicinal plants, most (68,0%) of the interviewees they said to have learned with the 
relatives and also pass for them the acquired knowledge. 
 
KEYWORDS: Medicinal Plants, pharmacognosy, phitoterapy. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Segundo AMOROZO (1996), toda sociedade humana acumula um conjunto 

de ensinamentos sobre o ambiente em que vive e que possibilita interagir para 
prover suas necessidades e, nesse contexto, o uso de plantas medicinais, prática 
milenar, é aplicada por toda população mundial. Dados da Organização Mundial de 
Saúde apontam que aproximadamente 80% da população dos países em 
desenvolvimento utilizam as plantas medicinais para atendimento primário da saúde 
(FARNSWORTH et al., 1985 apud MING, 1996). 

De acordo com MING (1996) estudos etnobotânicos são de fundamental 
importância para o conhecimento e estudo de plantas com propriedades medicinais. 
AMOROZO (1996) acrescenta que estes estudos podem fornecer informações úteis 
para estudos farmacológicos, fitoquímicos e agronômicos sobre as plantas e nos 
permite planejar a pesquisa a partir do conhecimento pré-existente. Para COSTA 
(2002), a pesquisa etnobotânica é um importante instrumento para levantar, 
compreender e registrar os dados sobre o conhecimento popular do uso de plantas 
em uma comunidade, contribuindo também para a prática de coleta sustentável das 
plantas, além de preservar e divulgar o conhecimento a respeito do uso das mesmas. 

O saber dos povos locais é um elemento importante nos debates sobre a 
utilização de recursos naturais. O papel das populações locais tem sido ressaltado 
como fundamental para o manejo de recursos naturais, desenvolvimento sustentável 
e criação de unidades de conservação. Em todos os ecossistemas é adotado um 
modelo predatório de manejo, principalmente em relação às plantas medicinais 
(ALBUQUERQUE & LUCENA, 2004). 

Dentro desse contexto, o presente estudo teve como objetivo realizar um 
levantamento etnobotânico de plantas medicinais utilizadas pela comunidade que 
vive na Região do Rio Preto do Criciúma, no município de Jequié, Bahia, com vistas 
a subsidiar futuros estudos farmacológicos que visem avaliar a eficácia e a 
segurança terapêutica para a utilização dessas plantas, bem como programas de 
assistência social farmacêutica através da utilização de plantas medicinais, com o 
objetivo de produzir fitoterápicos mais acessíveis à comunidade. 
 

MÉTODOLOGIA 
 

O município de Jequié está localizado numa área de transição (BRASIL, 1981) 
que abrange a Mata Atlântica, a Caatinga e a Mata de Cipó (Floresta Estacional 
Decidual Montana). A região do Rio Preto do Criciúma, alvo desse estudo está 
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localizada numa área de remanescentes de Mata Atlântica (BRASIL, 1981), no 
Sudoeste da Bahia. Trata-se de uma área rural, que não possui saneamento básico, 
farmácia ou posto médico, distante do centro urbano e cujos moradores recorrem às 
práticas tradicionais de saúde, tais como o uso de plantas medicinais. A vegetação 
natural da região é classificada como mata pluvial tropical, formação vegetal 
associada à Mata Atlântica, com grau de antropização significativo em decorrência 
das atividades agrícolas desenvolvidas historicamente em toda a faixa de matas 
úmidas, especialmente retirada de madeira, implantação da cultura cacaueira e a 
pecuária (FERREIRA et al., 2004). 

De acordo RODRIGUES (2001), a medicina popular tem seus profissionais 
que detêm um acervo grande de conhecimento ou são possuidores de uma “virtude” 
particular, sendo pessoas reconhecidas na comunidade como detentoras de maior 
conhecimento sobre as plantas da região e que, no caso de um levantamento 
etnobotânico, são escolhidas de acordo com critérios definidos pelo pesquisador 
(ALBUQUERQUE & LUCENA, 2004). Dentro desse contexto, para compor a 
amostra foram utilizados “especialistas locais”, de acordo com indicação dos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que trabalham no local. No total foram 
entrevistados 22 indivíduos, distribuídos nas quatro microáreas existentes na região, 
escolhidos por um processo não probabilístico e por acessibilidade. Foram 
entrevistados, também, um ACS responsável por cada microárea, totalizando quatro 
entrevistas. 

A coleta de dados foi realizada no período de novembro de 2007 a janeiro de 
2008 através de entrevistadas semi-estruturadas, com utilização de formulário com 
questões abertas e fechadas e registro fotográfico, estando este condicionado a 
autorização do informante. Com autorização, também, dos informantes, as 
entrevistas foram gravadas para facilitar a catalogação e a análise dos dados. A 
escolha da entrevista semi-estrutura é justificada pela ampla flexibilidade, uma vez 
que permite aprofundar elementos que surgem no decorrer da mesma 
(ALBUQUERQUE & LUCENA, 2004). 

Nas entrevistas, tanto dos “especialistas locais” quando dos agentes, foram 
abordados os seguintes aspectos: identificação do informante, dados da área 
reprodutiva, informações das plantas utilizadas (coleta, parte utilizada, posologia, 
indicações e preparo), origem e repasse dos conhecimentos.   

Com auxilio de literatura especializada e consulta a especialistas foi 
elaborada uma lista das espécies, ordenadas de acordo com as famílias, tendo sido 
reconhecidas pelo Angiosperm Phylogeny Group II (APG II 2003). A grafia dos 
autores seguiu BRUMMIT & POWELL (1992).  

Os entrevistados foram informados sobre o objetivo da entrevista, 
respeitando-se os aspectos éticos preconizados na Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde 196/1996, que dispõe sobre as diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas que envolvem seres humanos. Todos os 
entrevistados leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Dos informantes-chaves entrevistados 81,9% são do sexo feminino e 18,2% 
do sexo masculino. A faixa etária dos entrevistados variou entre 42 e 97 anos. 
Observa-se que as pessoas mais velhas são mais consultadas a respeito dos efeitos 
das plantas medicinais nas comunidades tradicionais, uma vez que pela experiência 
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de vida subentende-se que possua um conhecimento maior. Como afirma 
AMOROZO (1996), com o passar dos anos ocorre acúmulo de conhecimento e os 
mais velhos possuem a tendência de saber mais sobre determinados assuntos na 
comunidade. 

Quanto ao grau de instrução, a maior parte dos entrevistados (59,0%) eram 
analfabetos, 36,0% lê e escreve e 5,0% tinham Ensino Fundamental Incompleto. A 
respeito do número de componentes da família, a média foi de 4,5 pessoas por 
família, variando entre um e 12 componentes. Sobre a religião, 81,0% dos 
entrevistados são católicos, 14,0% são evangélicos e 5,0% disseram não ter religião.  

Sobre a infra-estrutura da unidade produtiva, duas microáreas possuem 
estrada próxima a BR 330, porém as outras duas microáreas são bastante distantes 
da rodovia, com estrada de chão em péssimas condições. Não existe água tratada 
na região, sendo canalizada para as casas diretamente do Rio Preto do Criciúma e 
dos riachos vizinhos.  Existem duas escolas na região que atendem as crianças das 
séries iniciais do Ensino Fundamental. Para dar continuidade aos estudos as 
crianças e adolescentes são transportados para a cidade de Jequié diariamente. 
Não existe Posto de Saúde na Comunidade e os Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) fazem visitas mensais às famílias, sendo que uma enfermeira costuma fazer 
atendimento periódico na região, variando de dois a três meses, segundo 
informação dos ACS. 

O ramo da atividade econômica da comunidade é a agricultura. Além de 
plantar para a própria subsistência, os moradores vendem seus produtos na cidade 
de Jequié nas feiras de sábado e domingo. 
 Dos entrevistados, a grande maioria (95,4%) sempre morou na Zona Rural. 
Apenas 4,6% vieram da cidade de Jequié há aproximadamente dois anos. 

Com relação aos Agentes Comunitários de Saúde, 100,0% possuem Ensino 
Médio completo, dos quais 10,0% trabalha na área há 10 anos e os demais (90,0%) 
há três anos. Sobre o tempo que moram na região, 50,0% dos ACS moram na 
região há 20 anos, 25,0% 18 e 25,0% há 33 anos. Os ACS informaram que usam 
plantas medicinais e as adquirem do próprio local e com vizinhos. 

Já os informantes-chaves disseram obter as plantas da própria propriedade 
(73,0%), sendo que 27,0% informaram que além de adquirir plantas na sua 
propriedade, também costumam pegar com os vizinhos, comprar ou retirar na mata 
aqueles que são difíceis de cultivar. 

Foi solicitado a cada entrevistado que citasse 10 plantas medicinais utilizadas 
por ele, no entanto, há que se ressaltar que alguns, por conta provavelmente da 
idade não conseguiam lembrar, enquanto outros no ato de sair para mostrar as 
plantas conseguiam lembrar e citavam mais de 10. 
 Na Tabela 1 pode-se observar as 84 espécies de plantas medicinais citadas, 
com o respectivo nome popular e família a qual pertence, bem como o número de 
citações. As espécies mais citadas foram: capim santo (Cymbopogon citratus), 
citada por 86,4% dos entrevistados; erva cidreira (Lippia alba), citada por 68,2%; 
tioiô (Ocimum gratissum), citada por 50,0%; pitanga (Eugenia uniflora) e boldo 
(Coleus barbatus), ambas citadas por 41,0% dos informantes.  

Em um estudo realizado por AKINYEMI et al, (2005), com seis plantas 
medicinais, o extrato bruto da folha da espécie Ocimum gratissimum, pertencente à 
Família Lamiaceae, apresentou atividade antibacteriana. Para PEREIRA et al (2004), 
entre as espécies produtoras de óleos essenciais destaca-se Cymbopogon citratus, 
o qual é utilizado contra gripes, desinteria, dores de cabeça e também como 
calmante e antiespasmódico, além de possuir atividade antimicrobiana e segundo 
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LORENZI & MATOS (2002) apud MARTINAZZO et al (2007) atua também como 
analgésico.  

Questionados sobre a coleta das plantas quanto ao horário, época do ano e 
ritual, a maioria (81,8%) dos informantes responderam que a coleta ocorre conforme 
a necessidade: "Na hora que eu sinto qualquer coisa eu vou lá e tiro"; "Pode ser 
qualquer dia, qualquer hora". Contudo, 18,2% dos informantes responderam que o 
melhor horário para colher a planta é pela manhã ou no final da tarde. Não 
souberam, no entanto, explicar o motivo, disseram apenas que viram nos livros 
sobre plantas.  

Segundo MARTINS (1995) as plantas medicinais devem ser colhidas pela 
manhã para que se garanta uma boa quantidade dos seus princípios ativos. De 
acordo com OLIVEIRA et al. (1991), o teor de princípio ativo de uma planta 
medicinal varia com a idade, época da colheita, período do dia em que é executada 
e até mesmo de órgão para órgão. Colheitas realizadas de forma inadequada podem 
destruir o princípio ativo. Os autores esclarecem ainda que a quantidade de óleos 
essenciais é reduzida por volta das 12 horas. 

Com relação ao ritual para coletar determinada espécie de planta, 86,4% 
disseram não realizar e 13,6% afirmaram que realizam, conforme citação de três 
entrevistados: “Para o banho com a folha de fruta pão pega a folha madura, do chão, 
não é a folha verde não.” e "Só a quarana que tem que tirar antes do sol nascer". 
Além disso, na região se tem o costume de “esconder” do paciente o que ele está 
tomando, para que a planta faça efeito: "Não fala pra pessoa o que está tomando 
porque senão corta o efeito.". 

A parte vegetal mais utilizada para os remédios é a folha (71,8%), seguidas 
da casca do caule (7,7%), do fruto (7,0%), flor (5,8%), raiz (5,0%), semente (2,0%) e 
bulbo (1,0%). 

O chá é a forma mais utilizada para preparar os remédios com plantas 
medicinais. Os entrevistados informaram ainda que costumam “cozinhar as folhas”, 
ou seja, fazem decocção. A decocção é feita independente da parte da planta que é 
utilizada. Apenas um entrevistado ressaltou que: “Não é bom ferver a folha porque 
ela perde o seu efeito” e outro explicou também que “Para losna faz infusão porque 
a folha é muito fina e se ferver tira metade do efeito”. MARTINS (1995) explica que o 
decocto deve ser utilizado para ervas não-aromáticas com partes duras (raízes, 
cascas e algumas sementes) enquanto o infuso deve ser utilizado para ervas 
aromáticas e partes mais frágeis como folhas e flores. 
 O banho é a segunda forma de preparo mais utilizada. Segundo um 
entrevistado “O banho deve ser feito depois do banho normal, da cabeça aos pés e 
não pode enxugar". Foi possível perceber que os informantes acreditam que as 
folhas usadas externamente no banho tenham o mesmo efeito do chá. 

O xarope ou “lambedor” foi a terceira forma mais citada.  Nessa comunidade 
costuma preparar o xarope com mais de um tipo de planta e eles são utilizados para 
problemas respiratórios. A quarta forma de preparo mais utilizada foi o suco. As 
folhas são “pisadas” e retira-se o sumo, acrescentando um pouco de água ou são 
batidas no liquidificador com um pouco de água.  
 Outras formas de utilização foram citadas apenas uma ou duas vezes, tais 
como: cheirar folha de losna, colocar atrás da orelha, misturar folha no mingau, 
colocar folha de tanchagem na salada e massagem com óleo da nogueira. 

Sobre a posologia observou-se que não existe um padrão específico. Em 
relação ao chá, em alguns momentos tomam uma xícara três vezes ao dia ou uma à 
noite, vai depender da intensidade do sintoma. Quanto ao xarope, usam uma colher 
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três vezes ao dia. O banho, o suco e as outras formas de utilização citadas são 
utilizados de acordo com os sintomas. 

Questionados sobre as contra-indicações das plantas utilizadas, a maioria 
respondeu que não tinha contra-indicações. O surgimento do termo “natural” 
contribuiu para o aumento da utilização das plantas medicinais, uma vez que muitas 
pessoas acreditam que tal conceito é sinônimo de ausência de produtos químicos. 
Tal concepção é equivocada, pois muitas plantas contêm substâncias que podem 
exercer ação tóxica sobre o organismo (MENGUE et al, 2001). 

As contra-indicações citadas pelos informantes-chaves foram em relação a 
gestantes e crianças na fase de dentição. Neste caso, o boldo foi citado cinco vezes 
como contra-indicado para mulher grávida e para crianças: “Mulher grávida não 
pode porque amarga."; “Criança quando tá nascendo dente não pode tomar porque 
amarga e aí recolhe.”. A pitanga também foi citada como contra-indicada nos 
seguintes casos: "Grávida não pode tomar por causa que amarga, né?"; "Não pode 
tomar pitanga com comprimido porque é forte." ; “A pitanga é muito forte, não é bom 
dá pra criança e adulto não pode tomar muito porque ataca o coração. "; "A folha da 
pitanga faz mal pra menino que tá nascendo dente." . 

Outras plantas foram citadas como contra-indicadas: “Losna é abortivo para 
gestante no início da gravidez.”; “Mal me quer e jurubeba faz mal pra mulher grávida 
porque amarga.”; “Poejo não serve pra mulher grávida, mas o resto não tem isso 
não. Se não fizer bem, mal também não faz.”. 

Em relação aos chás, uma das informantes afirmou que: "Mulher grávida não 
pode tomar chá, porque todo chá tem aquele amarelidão, né? E pode ir pra criança, 
amarelar a criança.". 

Vale ressaltar que os Agentes Comunitários de Saúde também afirmaram que 
a utilização do boldo não é aconselhável para mulheres grávidas. Além disso, um 
dos Agentes citou o alumã como abortivo e outro afirmou que o chá da folha de 
limão não é aconselhável para crianças, pois é um chá “muito forte”. Importante 
ressaltar que um dos Agentes afirmou que faz uso da folha de confrei (Symphytum 
officinale) em forma de chá  e também na salada com indicação antiinflamatória. 
OLIVEIRA & GONÇALVES (2006) citam diversos trabalhos que demonstram que o 
confrei é altamente hepatotóxico, sendo desaconselhável inclusive pelo Ministério da 
Saúde o seu uso interno.  

Em um trabalho sobre a utilização de plantas medicinais na gravidez 
MENGUE et al. (2001), afirmam que o uso de medicamento durante a gestação 
deve ser feito com cautela e em relação às plantas medicinais há de se ter um 
cuidado ainda maior, devido a falta de informações. Dentre as plantas citadas como 
abortivas ou suspeitas de risco para a gestação, estão a arruda (Ruta graveolens), 
artemísio (Artemísia vulgaris), hortelã miúdo (Mentha piperita), losna (Artemísia 
absinthium), mastruz (Chenopodium abrosioides), poejo (Mentha pulegium) e boldo 
(Coleus barbatus). Segundo os autores, a arruda tem atividade abortiva relacionada 
à presença de alcalóides quinolínicos, estudos sobre o mastruz apontam para 
efeitos tóxicos no sistema nervoso central e toxidade hepática e renal do óleo volátil 
e do escaridol. Tanto a losna quanto o artemísio possuem alto teor de tujona e são 
consideradas abortivas. A toxidade do óleo e do chá do poejo deve-se à presença 
da pulegona, também conhecida por sua hepatoxidade e seu uso é contra-indicado 
durante a gravidez.  Sobre a toxidade do Coleus barbatus, os autores afirmam que 
existem poucos estudos quanto à segurança para o uso na gravidez. 

MATOS (1994) ressalta que algumas formas de preparo relacionadas ao 
mastruz ainda precisam ser avaliadas. O preparo popular de mastruz com leite pode 
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provocar hiperverminose se consumido em dose insuficiente ou sem cuidados 
higiênicos. O autor afirma ainda que o óleo não é recomendado para gestantes, 
crianças, idosos e pessoas com problemas auditivos. 

Sobre a toxidade de algumas plantas medicinais, MARTINS et al (1995) 
afirmam também que o alecrim não é indicado para gestantes, pessoas com 
problemas na próstata e diarréia; o boldo em doses elevadas pode provocar irritação 
gástrica; o capim santo pode ser abortivo em doses concentradas, o mastruz é 
contra-indicado para gestantes e crianças menores de dois anos; o poejo possui 
pulegona que tem efeito tóxico quando usado em altas doses e por causa da 
presença do borneol não é recomendável a utilização por mulheres grávidas. 

VEIGA JÚNIOR & PINTO (2005) também citam algumas espécies de plantas 
que são potencialmente perigosas como a jurubeba que pode causar irritação 
gastrointestinal e o mastruz que pode provocar lesões no sistema nervoso central e 
a arruda que pode provocar hemorragia, irritação da mucosa oral, inflamações 
epidérmicas e até mesmo aborto. Além disso, os autores citam algumas outras 
plantas que representam riscos para as gestantes porque podem provocar 
contrações uterinas e aborto, dentre elas, o eucalipto e o alecrim. 

Quando questionados sobre a origem do seu conhecimento sobre plantas, a 
maioria respondeu que aprendeu com a família (68,0%), 18,0% afirmaram que 
aprenderam sozinhos, 9,0% em livros e 5,0% por recomendação médica. Dos que 
aprenderam com a família, 66,2% aprendeu com os pais e 33,8% com os avós. 

No que diz respeito ao tempo que fazem utilização das plantas, 95,4% 
respondeu que “desde pequeno”, ou seja, “a vida toda”. Apenas um informante disse 
que começou a utilizar as plantas depois que descobriu que tinha Diabetes Mellitus 
há quatro anos atrás, tendo sido indicado o uso por vizinhos  conhecidos. Dos 
entrevistados, 95,4% citaram que fazem o remédio para consumo próprio ou da 
família e 4,6% costuma fazer xarope para conhecidos. 

  Com relação ao repasse desse conhecimento, 55,5% disseram repassar para 
a família, dos que disseram repassar para a família, 66,7% repassam para os filhos 
e 33,3% repassam para parentes. Os demais (44,5%) disseram repassar para 
conhecidos. 

Os Agentes Comunitários de Saúde também afirmaram que adquiriram os 
conhecimentos a respeito das plantas com os seus pais. Um dos Agentes informou 
ainda que além de aprender com os pais obteve conhecimentos durante as visitas 
realizadas na sua micro-área e com livros sobre plantas medicinais. Todos os 
Agentes costumam indicar o uso de plantas para as pessoas da sua micro-área 
sempre que faz a visita. 

A transmissão oral é a maneira principal de perpetuação do conhecimento 
nas sociedades tradicionais. Normalmente, em sociedades rurais ou indígenas, o 
aprendizado é feito no interior do grupo doméstico e de parentesco: as crianças e 
jovens acompanham os parentes nas tarefas cotidianas em diversos ambientes 
físicos onde podem existir plantas medicinais e, além disso, observam os mais 
velhos cuidarem dos enfermos.  Ao participar das tarefas cotidianas, as crianças 
absorvem as explicações verbais, os mitos, crenças e aprendem a realizá-las 
(AMOROZO, 1996). 

 
CONCLUSÃO 

A maior parte dos entrevistados utilizam as plantas com fins medicinais, 
sendo as folhas a parte vegetal mais usada e o chá a forma de preparo mais 
utilizada, não existindo um padrão específico em relação a posologia. As contra-

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.6, n.9, 2010 Pág.7



indicações citada pelos entrevistados foram todas em relação a utilização de plantas 
com fins medicinais por gestantes e crianças na fase de dentição. 

Com relação ao repasse do conhecimento sobre plantas medicinais a maioria 
dos entrevistados adquiriu da família e dá continuidade à transmissão desse 
conhecimento, repassando para os seus filhos ou outros familiares. 
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TABELA 1: Plantas medicinais utilizadas pela comunidade do Rio Preto do Criciúma, no município de Jequié, Bahia. 
 

FAMÍLIA/ESPÉCIE 
NOME 

POPULAR 
Nº DE 

CITAÇÕES 
PARTE 

UTILIZADA INDICAÇÕES 
MODO DE 
PREPARO 

AMARANTHACEAE          

1 
Alternanthera brasiliana (L.) 
Kuntze 

Doril 1 Folha Dor Chá 

ANACARDIACEAE          
2 Anacardium occidentale L. Caju 1 Entrecasca, 

casca 
Inflamação, úlcera, cortes Chá e 

banho 
3 Myracrodruon urundeuva 

M.Allemao  
Aroeira 2 Casca Rim Chá 

4 Spondias purpurea L.  Siriguela 1 Folha Pressão alta Chá 
ANNONACEAE          

5 Annona muricata L. Graviola 1 Folha Pressão alta Chá 
6 Annona squamosa L. Jaca pinha 1 Folha Diabete, pressão alta Chá 

APIACEAE          
7 Pimpinella anisum L. Erva doce 5 Folha Dor no corpo, pressão alta, gases, 

coração 
Chá 

ASTERACEAE          
8 Achillea millefolium L. Novalgina 5 Folha Dor de cabeça, febre, gripe Chá 
9 Achyrocline satureioides (Lam.) 

DC.  
Marcela 
galega 

1 Folha Dente nascendo, febre, dor Chá 

10 Ageratum conyzoides L. Mentrasto 1 Folha Resguardo pós-parto Xarope 
11 Artemisia absinthium L. Losna 1 Folha Dor de cabeça, dor de dente, dor no 

estômago, olho gordo 
Chá, 
cheirar, 
colocar 
atrás da 
orelha 

12 Artemisia vulgaris L. Artemísio 1 Folha Constipação Chá 
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13 Baccharis trimera (Less.) D.  Carqueja 1 Folha Dor, febre Chá 

14 Bidens pilosa L. Carrapicho 
de agulha 

2 Folha Inflamação, rins, para parir rápido Chá, banho 

Continua 
 
Continuação 

 FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME 
POPULAR 

Nº DE 
CITAÇÕES 

PARTE 
UTILIZADA 

INDICAÇÕES MODO DE 
PREPARO 

15 Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera  Quitoco 2 Folha Gripe, mal olhado, dor Chá, banho 
16 Tagetes patula L. Cravo de 

defunto 
1 Flor Gripe, bronquite Xarope 

17 Vernonia condensata Baker  Alumã 3 Folha Má digestão, problema de fígado Chá 
18 Vernonia polyanthes Less.  Assa peixe 1 Folha Antiinflamatório Chá 
19 Wedelia trilobata (L.) Hitchc. Mal me quer 1 Folha, flor Gripe Xarope com 

alho 
20 Artemisia sp1 Losna de 

homem 
1 Folha Doenças do trato genito-urinário Chá 

21 Artemisia sp2 Losninha de 
mulher 

1 Folha Resguardo pós-parto Chá com 
alho, no 
mingau 

22 Artemisia sp3 Anador 1 Folha Dor de cabeça, dores no corpo Chá 

BIGNONIACEAE          
23 Arrabidaea chica (Humb. & 

Bonpl.) B.Verl. 
Cipó cruz 1 Folha Gastrite, estômago, comida que faz 

mal 
Chá 

24 Crescentia cujete L. Folha do ar 1 Folha Constipação Chá 
BIXACEAE          
25 Bixa orellana L. Urucum 1 Folha, fruto Diabete, anemia Chá 

BORAGINACEAE          
26 Cordia curassavica (Jacq.) Roem. 

& Schult. 
Maria 
milagrosa 

2 Folha Constipação, bronquite Chá, xarope 
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BRASSICACEAE          
27 Brassica oleracea L. Couve 

Branco 
1 Folha Úlcera Suco 

28 Rorippa sp. Agrião 2 Folha Gripe Chá, xarope 
BROMELIACEAE          
29 Ananas comosus (L.) Merr.  Abacaxi 1 Fruto Colesterol Suco 

Continua 
Continuação 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME 
POPULAR 

Nº DE 
CITAÇÕES 

PARTE 
UTILIZADA 

INDICAÇÕES MODO DE 
PREPARO 

CAPRIFOLIACEAE          
30 Sambucus australis Cham. & 

Schltdl.  
Sabugueira 2 Folha, flor, 

entrecasca 
Sarampo, inflamação Chá, banho 

CHENOPODIACEAE          
31 Chenopodium ambrosioides L. Mastruz, erva 

de Santa 
Maria 

7 Folha Dor de barriga, verme, inflamação, 
febre, dor de cabeça 

Chá, sumo, 
banho 

CUCURBITACEAE          
32 Sechium edule Sw. Chuchu 1 Folha Pressão alta Chá 

EUPHORBIACEAE          
33 Jatropha gossypifolia L. Peão roxo 1 Folha Mal olhado Banho 

FABACEAE          
34 Aeschynomene sp. Desinchadeira 1 Folha Inchaço Banho 
35 Amburana cearensis (Allemão) 

A.C. Sm. 
Umburana 1 Semente Pressão alta Chá 

36 Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Maravilha 1 Flor Problemas cardíacos Chá 
37 Cajanus cajan (L.) Huth Andu 2 Folha Colesterol, diabete, diarréia Chá 
38 Hymenaea sp. Jatobá 3 Casca Diabete, colesterol, anemia, rim Chá 
39 Myroxylon peruiferum L. f.  Baço bangüê 1 Casca Dor no peito, inflamação Chá 
40 Senna occidentalis (L.) Link Fedegoso 2 Folha, raiz Gripe, “limpar as vistas” Chá, banho, 

sumo 
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41 Zornia latifolia Sm. Arroizim 1 Folha Dermatite Banho 
JUGLANDACEAE          
42 Juglans regia L. Nogueira 1 Folha, fruto Colesterol, reumatismo Chá, 

massagem 
com óleo 
Continua 

 
Continuação 

 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME 
POPULAR 

Nº DE 
CITAÇÕES 

PARTE 
UTILIZADA 

INDICAÇÕES MODO DE 
PREPARO 

LAMIACEAE          
43 Coleus amboinicus Lour. Hortelã 

grosso 
4 Folha Bronquite, gripe, má digestão, 

diarréia 
Chá, xarope 

44 Coleus barbatus Benth. Boldo 9 Folha Dor de barriga, diarréia, gripe, dor 
de cabeça, ácido úrico 

Chá 

45 Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. Cordão de 
São 
Francisco 

1 Folha Diabete Chá 

46 Mentha piperita L. Hortelã 
miúdo 

7 Folha Dente, febre, gripe, ácido úrico Chá 

47 Mentha pulegium L Poejo 5 Folha Gripe, dentição, febre, resguardo Chá, xarope 
48 Ocimum americanum L.  Favaca 

grossa 
3 Folha Inflamação, gripe Chá, xarope 

49 Ocimum basilicum L. Manjericão 3 Folha Pressão alta, gripe, bronquite Chá, xarope 
50 Ocimum canum Sims  Favaca fina, 

favaca de 
galinha 

6 Folha Gripe, pressão alta, bronquite Xarope 

51 Ocimum gratissimum L. Tioiô 11 Folha Gripe, febre, dor de cabeça, 
colesterol, bronquite, obesidade 
inflamação 

Chá, 
xarope, 
suco, banho 
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52 Ocimum selloi Benth. Elixir 
paragólico 

2 Folha Dor de barriga Chá 

53 Rosmarinus officinalis L. Alecrim 1 Folha Dor Chá 
LAURACEAE          
54 Allium cepa L. Cebola 

branca 
1 Bulbo Diabete Chá 

55 Persea americana Mill. Abacate 2 Folha Rim Chá 
MALPIGHIACEAE          
56 Malpighia glabra L. Acerola 1 Folha, fruto Gripe Chá 

MALVACEAE          
57 Gossypium barbadense L. Algodão 3 Folha, flor Febre, pancada, dor no corpo Chá, suco 

Continua 
Continuação 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME 
POPULAR 

Nº DE 
CITAÇÕES 

PARTE 
UTILIZADA 

INDICAÇÕES MODO DE 
PREPARO 

MYRISTICACEAE          
58 Myristica fragrans Houtt.  Noz 

moscada 
1 Semente Pressão alta Chá 

MYRTACEAE          
59 Eugenia uniflora L. Pitanga 9 Folha Febre, dor de cabeça, gripe, febre Chá, banho, 

xarope 
60 Psidium cattleyanum Weinw. Araçá 1 Casca Diarréia Chá 
61 Psidium guajava L. Goiaba mirim 1 Folha Diarréia Chá 
62 Syzygium malaccense (L.) Merr. & 

L.M. Perry 
Jambolão, 
jambo 

3 Folha, fruta Diabete Chá 

63 Eucalyptus sp. Eucalipto 4 Folha Febre, gripe Chá, banho 

MORACEAE          
64 Artocarpus altilis (Parkinson) 

Fosberg 
Fruta pão 2 Folha Inchaço, diabete Chá, banho 

OLEACEAE          
65 Jasminum officinale L. Jasmim 1 Raíz Infecção intestinal Chá 
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PIPERACEAE          
66 Pothomorphe peltata (L.) Miq. Capeba 1 Folha Problemas intestinais Chá 

PLANTAGINACEAE          
67 Plantago major L. Tanchagem 4 Folha Gastrite, úlcera, dor no estômago, 

“quentura na vagina”, inflamação 
Suco, folha 
crua na 
salada 

POACEAE          
68 Cymbopogon citratus (DC.) Stapf  Capim 

Santo,capim 
da lapa 

19 Folha, raiz Pressão alta, gripe, calmante, dor 
de barriga, coluna, bronquite, dor 
de cabeça, pra parir rápido 

Chá, suco, 
banho, 
xarope, 
banho de 
assento 
Continua 

 
Continuação 

 FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME 
POPULAR 

Nº DE 
CITAÇÕES 

PARTE 
UTILIZADA 

INDICAÇÕES MODO DE 
PREPARO 

69 Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor  Capim 
eucalipto 

3 Folha Gripe, calmante Chá 

70 Sorghum halepens (L.) Pers. Capim de 
aruanda 

1 Folha Gripe, tosse Chá 

POLYGALACEAE      
71 Polygala paniculata L. Vassourinha 1 Folha Dermatite, “quentura” 

(ardor na vagina) 
Banho 

ROSACEAE          
72 Rosa sp Rosa 

menina 
1 Flor Problemas de coração Chá 

RUTACEAE          
73 Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle  Limão taití 1 Fruto Vômito Suco 
74 Citrus aurantium L.  Laranja da 

terra 
2 Folha Bronquite, gripe Xarope 
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75 
 

Citrus sinensis (L.) Osbeck  Laranja 
d'água 

8 Folha, fruto Febre, dor de cabeça, 
calmante, insônia, prisão 
de ventre 

Chá, banho 

76 Ruta graveolens L. Arruda 2 Folha Mal olhado, resguardo 
pós parto 

Banho, xarope 

SOLANACEAE          
77 Capsicum frutescens L. Pimenta 

malagueta 
1 Folha Febre, dentição Chá 

78 Cestrum laevigatum Schltdl.  Quarana 2 Folha Dor no corpo, azar Chá, banho 
79 Solanum paniculatum L. Jurubeba 1 Raiz Tosse Xarope 
STERCULIACEAE          
80 Theobroma cação L. Cacau 2 Folha Diabete Chá 
VITACEAE          

Continua 
 
Continuação 

 FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME POPULAR Nº DE 
CITAÇÕES 

PARTE 
UTILIZADA 

INDICAÇÕES MODO DE 
PREPARO 

81 Cissus sicyoides L. Insulina 2 Folha Diabete Chá 
VERBENACEAE          
82 Lippia microphylla Cham. Alecrim dos gerais 1 Folha Bronquite Xarope 

83 Lippia alba Cham.  Erva cidreira 15 Folha Dor de barriga, 
verminose, diarréia, dor 
de cabeça, pressão alta, 
colesterol, calmante, 
comida que faz mal 

Chá, banho 

ZINGIBERACEAE          
84 Alpinia speciosa D.Dietr. Água da levante 3 Folha Dentição, febre, pressão 

alta, problema de 
coração, “dor de mulher” 

Chá 
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