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Dissertação de Mestrado

1. Ecologia humana. 2. Plantas medicinais. 3. Amazônia. 4. Conhecimento

popular. 5. Área rural

Sinopse: O presente trabalho foi desenvolvido em 3 municípios do estado do

Amazonas - Presidente Figueiredo, Boa Vista dos Ramos e Autazes em
assentamentos rurais próximos as cidades. O objetivo deste trabalho foi analisar

algumas das características que afetam o conhecimento popular sobre plantas
medicinais e que estão relacionados às pessoas, como: sua idade, local de

origem, sexo e tempo de residência. O estudo teve duas abordagens, uma sobre
os aspectos sociais do uso de plantas medicinais e outra com enfoque ecológico
visando entender como varia a disponibilidade destes recursos. Para tal foram

feitas entrevistas com 71 pessoas, buscando colher informações sobre o aspecto
social e 32 transectos de 400m cada, em Presidente Figueiredo e 16 transectos

em Boa Vista do Ramos para o registro florístico e fitossociologico. Em Autazes
foram feitas apenas entrevistas sem acompanhamento em campo.

Palavras chave: Ecologia humana, Plantas medicinais, Amazônia,
Conhecimento popular, Área rural, Presidente Figueiredo, Boa Vista do
Ramos, Autazes.
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Resumo

Estudos que resgatem informações sobre uso de recursos naturais como as plantas medicinais, podem

viabilizar o uso racional destes recursos, mantendo a capacidade suporte da população e também registrando

novas fontes destes na biodiversidade. O presente trabalho foi desenvolvido em 3 municípios do estado do

Amazonas - Presidente Figueiredo, Boa Vista dos Ramos e Autazes em assentamentos rurais próximos a

^  cidade.

O objetivo deste trabalho foi analisar como as características das pessoas (sua idade, local de origem, sexo e

tempo de residência) afetam o conhecimento popular sobre plantas medicinais.

O estudo teve duas abordagens, uma sobre os aspectos sociais do uso de plantas medicinais e outra com

enfoque ecológico, visando entender como varia a disponibilidade destes recursos nos principais ambientes

^  onde existem plantas medicinais. Para tal foram feitas entrevistas com 71 pessoas e 32 transectos de 400m

cada, em Presidente Figueiredo e 16 em Boa Vista do Ramos para o registro florístico e fitossociologico das

plantas medicinais utilizadas. Também foram feitas algumas coletas nos quintais desses moradores. Foram

feitas apenas entrevistas sem acompanhamento nas trilhas em Autazes.

Após um levantamento extenso de potenciais candidatos para serem acompanhados, 16 pessoas, 8 homens e 8

mulheres foram escolhidos em Presidente Figueiredo. Cada pessoa percorreu dois transectos (diferentes para

cada indivíduo), sendo um na mata primária e outro em capoeira. Juntamente com a investigadora. Plantas
p

apontadas pelos entrevistados como de uso medicinal nos transectos, quando não identificadas em campo,

^  foram coletadas e secas em estufa para identificação.

ffh Nas áreas de mata e capoeira um total de 80 plantas medicinais foram coletadas em Presidente Figueiredo e

f  112 em Boa Vista do Ramos, sendo 34 delas repetidas nos dois locais (158 total).

Nos quintais foram registradas 106 plantas medicinais em Presidente Figueiredo e 42 em Boa Vista do

^  Ramos, sendo 29 delas repetidas nos dois locais (125 total). As plantas apontadas pelos conhecedores de

plantas medicinais na região tiveram 1220 citações em Presidente Figueiredo e 547 em Boa Vista do Ramos

para um total de 49 categorias de indicações e preparações. Poucas citações em Autazes.Essas plantas são

coletadas na floresta nativa junto com outras espécies que podem ser usadas também para tempero, alimento,

artesanato, cosméticos, utensílios domésticos entre outros usos.

Como conclusão, temos um grande potencial para extração de produtos naturais verificados na quantidade de

plantas amostradas e seus usos, e não existem grandes diferenças relacionadas às características das pessoas e

o seu conhecimento sobre espécies de plantas medicinais.
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Abstract

©
-  Studies which collect information about the use of natural resources like medicinal plants,

may enable the rational use of those resources, mantaining a population's capacity of
®  sustaining itself and also registering new sources of plants on biodiversity. The work here
^  presented was developed in three amazon state's towns - Presidente Figueiredo, Boa Vista

do Ramos e Autazes at rural villages dose to these towns.
This work main goal was to analyze how people's characteristics affect the popular
knowledge about medicinal plants. As, for example, their age, or the place where they
were bom, gender or how long they had been living in that specific researched village.
This paper had two main approaches, one about the social aspects of medicinal plants' use
and another with an ecological focus tiying to understand how those resources availability
change on the main ambients where medicinal plants are. To fulfíll those approaches,

^  interviews were made with 71 people and 32 transectos of 400m each, in Presidente
/Q Figueiredo and 16 in Boa Vista do Ramos to the florístic and phytossociologico registration
^  of the medicinal plants that were used. We also collected some of those plants at those

inhabitants' backyard. In Autazes only the interviews were made. People were not followed
in fíeld. Afler a carefiil research of potential candidates to be followed in fíeld, 16 people,
8 women and 8 men, were chosen to be followed in Presidente Figueiredo. This choice
considered other characteristics which we wanted to verify if interfered on the knowledge
of those people, just as, their age, or the place where they were bom, gender or how long

^  they had been living in that specifíc researched village. Each of those people went to 2
transectos, - being one of those on the primary forest and the other one on the secundary

^  florest (follow)- together with the researcher.
AIl plants pointed by people as medicinal at the transectos, when not identified in the fíeld,
were collected and dried on a greenhouse for identifícation.

^  On areas of primary forest and secundary florest (follow) a total of 85 medicinal plants
were collected in Presidente Figueiredo, AM and 112 in Boa Vista do Ramos. 34 of them
were common in both places (158 plants in total).

^  In backyards, we registered 106 medicinal plants in Presidente Figueiredo, and 42 in Boa
^  Vista do Ramos. 29 of them were common in both places (125 in total).

Plants that were cited by medicinal plants experts in the region were pointed 1220 times in
Presidente Figueiredo and 547 in Boa Vista do Ramos for a total of 32 categories of
indications and preparations. Not a lot of them were pointed in Autazes.

^  More them half of those plants are collected in the native forest together with other species
>  that can be used as kitchen herbs, food, handcraft, cosmetics, among other things.
^  As a conclusion, we have a great potential for extracting natural products, ali this verifíed

because of the great quantity of plants founded and their uses, and there are not great
differences related to people's characteristics and their knowledge on medicinal plants.
Communities' growth and the entrance of industrial products substituting handcrafted
products diminished the use of medicinal plants as medicine on those villages.
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Introdução

Populações humanas vêm modificando constantemente o ambiente em que vivem,

muitas vezes na forma predatória de uso dos recursos naturais, ficando evidente a©

^  necessidade de estudos para viabilizar o uso sustentável desses recursos

Extrativistas e outros povos da floresta na Amazônia necessitam viabilizar econômica

e ecologicamente suas atividades. Extrativismo significa retirada de produtos florestais não

madeireiros, tais como látex, resinas e castanhas, geralmente sem derrubar as árvores.

Muitos tipos de produtos da floresta são também colhidos para uso na medicina e na

alimentação, mas poucos destes são hoje coletados para comercialização (Feamside, 1992).

Um grande obstáculo ao desenvolvimento da Amazônia tem sido a heterogeneidade

da região, onde generalizações que não consideram as peculiaridades locais conduzem a

fracassos econômicos. De feto, a Amazônia é composta de zonas variáveis ecologicamente

^  e de enorme complexidade biológica (Denevan 1981, 1982; Moran 1981; Sioli 1981; e

^  outros, apud Posey, 1986). Um grupo de organismos que representa bem esta diversidade é

f

documentar o saber medicinal de grupos culturalmente definidos (Elisabetsky, 1986,1989);

o das plantas medicinais. A etnofarmacologia tem como objetivos principais resgatar e

descobrir produtos naturais que contribuem ao desenvolvimento do arsenal terapêutico

necessário à clínica médica em diferentes especificidades (Carlini, 1983); descobrir novas

drogas que curem doenças, hoje incuráveis (Elisabetsky, 1990); produzir remédios

economicamente acessíveis à população mundial, especialmente a de países em

desenvolvimento e fornecer dados para a seleção e orientação aos estudos fitoquímicos e

farmacológicos. A Organização Mtmdial de Saúde selecionou 252 produtos químicos

usados como remédio, onde 11 % tem origem em plantas e 8.7 % vem de animais

(Marques, 1997).

1



Um estudo realizado por Midei e Mello (1999) sobre o uso de remédios caseiros em
<0

^  Boa Vista dos Ramos - AM , mostrou que 53 % da população amostrada utilizava as

Q  plantas dos quintais e também das matas, sendo que as cultivadas nos quintais são mais

^  freqüentemente utilizadas (61 %).
0
0  Schultes (1975) mostrou que plantas com origem na Amazônia são domesticadas por

0 tribos indígenas (Noroeste da Amazônia), algumas pouco conhecidas, outras muito

conhecidas tanto por seu valor alimentício quanto uso medicinal, como por exemplo o

guaraná {Paullinia cupand) e a coca {Erytrhoxylum coca). Portanto, a Amazônia tem sido

^  uma interessante fonte de diversas plantas domesticadas e geralmente populações adaptadas

9
^  (ou tradicionais) são quem melhor conhecem essas plantas.

Os povos tradicionais desenvolveram uma série de maneiras de conviver com os

0

0

ff

ambientes frágeis. Essas pessoas deixam nas antigas áreas de roçado os restos da cultura,

que após o abandono, tomam-se capoeira (mata secundária) que também é aproveitada de

j» diversas maneiras, podendo ser enriquecida com espécies de interesse, servindo assim para

í»

"7 O povoamento na Amazônia, em geral, favorece estudos sobre as diferenças no uso de

obter remédios feitos com plantas medicinais, entre outros.

>9

P

9

V

recursos naturais e adaptações entre os migrantes recentes em áreas de assentamento e os

moradores tradicionais da região (povos indígenas, ribeirinhos, etc.). Ao contrário de

populações tradicionais e homogêneas (populações com composição parecida tais como

ribeirinhos ou índios) estudadas por Rappaport (1967),Waddell (1972),Nietschmann(1973)

#  apud Moran (1975), a população de assentamentos ainda não tem uma resposta cultural
V

p
comum ao seu ambiente social e físico. Portanto, é esperado que moradores provenientes de

outras regiões tenham menor conhecimento sobre aspectos ecológicos inerentes à região

amazônica e façam um uso mais limitado dos recursos naturais locais. Para os recém-

2



chegados, a percepção da importância dos recursos tem de ser feita antes desses recursos

serem usados, como também é necessário uma estratégia adequada para aproveitá-los,

,Q permitindo ao sistema ser eficientemente operacional. A menos que isso seja feito, os

^  recursos diminuem. Em termos de sobrevivência a longo prazo isto é inadequado a
0
■0 adaptação humana (Odum, 1969).

Em geral, na Amazônia, a falta de conhecimentos sobre o valor da floresta por parte

dos colonos assentados, provenientes de outras regiões, tem levado a um desperdício de

recursos naturais e desvalorização da floresta em pé.

^  Em contraste com estas populações rurais, estão as populações tradicionais da

^  Amazônia. Um relatório feito pela Fundação Vitória Amazônica (1998) apresenta o

mapeamento dos roçados nas comunidades do Parque Nacional do Jaú, buscando através de

4^ entrevistas entender os tipos de uso da terra e os modos de cultivo usados pela população.

Esses roçados podem ser estabelecidos na mata primária, na capoeira natural ou capoeira de

^  pousio (capoeiras em vários estágios de sucessão em antigos roçados abandonados). A

maior importância das capoeiras talvez resida em sua concentração de plantas medicinais,

dependendo do ambiente. Num levantamento das capoeiras em velhas roças dos índios

Kayapó, 94 % das 368 espécies coletadas se destinam a uso medicinal (Posey, 1986),

indicando que o uso de plantas medicinais obtidas em roçados ativos e abandonados pode

ser muito signifícante.

Além dos roçados, os quintais também são importantes áreas de uso. Neste trabalho

■p

f

#  denominou-se "quintal" ao conjunto de espécies, em sua parte perenes, plantadas de modo

aparentemente desordenado próximo à casa dos produtores, de acordo com o termo usado

por Noda (2000). Na conceituação de quintal, usou-se o termo "aparentemente" porque

parecem existir motivos para certas associações. O quintal é provavelmente um campo de

3
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avaliação de espécies para posterior utilização em plantios maiores. As frentes de

colonização serviriam de entrada de novos plantios e os quintais de campos experimentais.

Os quintais, os roçados e também as capoeiras portanto são habitat com

^  microambientes diferentes caracterizados por ação antrópica.

,«5 Na natureza, existe um contínuo de tipos de habitat, que vão desde daquele habitat com

pouca disponibilidade de recursos, que suportam poucas espécies crescendo, até habitat: Q

i

onde a disponibilidade de recursos é elevada e que podem, potencialmente, suportar plantas

crescendo rapidamente (Coley et al.,9S5).

A disponibilidade de água e luz são os principais fatores ambientais que influenciam a

distribuição e abundância das espécies vegetais em comunidades naturais (Dias-Filho e

'  Dawson, 1995; Begon et al., 1996)
n

A distribuição e abundância vegetal são influenciadas também pela sucessão ecológica

e esse é um dos processos estudados desde o século passado por diversos autores.

jí juntamente com os fatores bióticos e abióticos que estão envolvidos. Clements (1916) apad

Ricklefs (1996) delineou as características básicas da sucessão, baseando-se na modificação
P

das comunidades de plantas em diversos ambientes. A partir de então, o estudo do
w

V>
desenvolvimento de comunidades tem evoluído para incluir processos relacionados à

mudança sucessional, às adaptações e história de vida dos organismos, às diferentes

f  condições do início e fim da sucessão, e às interações entre os colonizadores e as espécies

que os substituem (Ricklefs, 1996).

// Em geral, à medida que a sucessão prossegue, as comunidades se tomam mais

complexas, o número de espécies presentes aumenta. No entanto, atividades antrópicas

como a agricultura pode alterar os padrões de sucessão local ou podem resultar num

mosaico de estágios sucessionais ao nível da paisagem. Por exemplo, é comum em áreas

4



%^  agrícolas encontrarmos um gradiente de capoeiras em diferentes estágios sucessionais e
com diferentes idades. Muitas vezes estas áreas fazem parte do ciclo produtivo, se

constituindo em fases de descanso (pousio) da terra. Além do mais, elas contribuem para a

manutenção das propriedades rurais, fornecendo caça, frutas e plantas medicinais, entre

,^5^ outros.

^  As ervas daninhas na etnobotânica

As plantas apresentam variações no modo de se estabelecer num ambiente, essas

variações estão de acordo com o tipo de ambiente que se encontra para germinar. Dois

principais tipos de plantas são classificadas por esse tipo de estabelecimento no local, são as

_  chamadas pioneiras que ocupam primeiro a área e as outras são chamadas de tardias, clímax

ou secimdarias. No meu trabalho a maioria das plantas medicinais foram árvores secundarias

r

de floresta virgem, o que não condiz com a literatura desse tipo de estudo, onde é afirmado

que a maior parte das espécies medicinais é encontrada em vegetação de capoeira, onde

predomina as espécies pioneiras que tem um crescimento rápido e investem tudo em

reprodução e proteção, através de produtos químicos que vão dar origem aos princípios ativos

dessas plantas. O fato de se ter capoeiras jovens no presente estudo que foram queimadas faz

com que as pessoas desvalorizem as plantas dessa área, fazendo poucas coletas nestes locais.

^  Em trabalhos feitos no México (Chiapas) tem como um todo aproximadamente 9.000

espécies de plantas vasculares (Breedlove, 1981). Deste, 1.178 (13%) são consideradas

^  daninhas (Rios e Garcia, 1998). Podemos prever então, quantas estão randomicamente

distribuídas na flora medicinal de Tzeltal (outro local no México), deve ser em tomo de 13

espécies daninhas entre 103 medicinais. De fato o número correto é 35, muito mais alto que o

previsto.

'79
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^  Os povos da terra alta de Chiapas dos Mayas confia quase exclusivamente nas áreas de

^  distúrbios para plantas medicinais, mesmo em comunidades que estão cercadas por florestas

fir. primarias (Stepp, 2000b). Nesta caso pode ser que Tzeltal use muitas plantas medicinais

^  daninhas porque sempre viveu muitos séculos em áreas de distúrbios. Como sempre, este

padrão não é restrito para Tzelteil.

Na flora Norte Americana existem 28.014 espécies, os quais 2703, ou 9.6% são

consideradas daninhas (Kartesz e Meacham, 1999). Para 2.401 espécies que são usadas

medicinalmente por nativos americanos, 620 são daninhas (25.8%).

As evidencias para quebrar a idéia de que as florestas primarias são mais valiosas em

^  termos de habitat para plantas medicinais são os diversos estudos na ultima década que

verificam onde as pessoas locais adquirem suas plantas medicinais.
f

Voeks (1996) encontrou plantas medicinais ao longo da costa Atlântica brasileira de

floresta tropical preferivelmente em floresta secundaria e habitat modificados. Usando

cuidadoso controle dos plots ele avaliou o potencial de plantas medicinais em diferentes tipos

Q
de habitat e encontrou que a maioria das espécies usadas na medicina aparecia nas áreas de

distúrbios. Ele também notou que a forma de vida mais comum destas eram plantas arbustivas

^  e árvores era pouco comum Outros estudos corroboram com Voeks. Posey (1984)

pesquisando Kayapó no Brasil encontrou 94% das 368 espécies coletadas como importantes

íT» plantas medicinais e quase nada foi encontrado em floresta primaria. Um recente estudo de

Caniago e Siebert (1998) não verificou especificamente a preferência por habitat mas sim a

distribuição em diferentes zonas ecológicas para comunidades na Indonésia. Eles encontraram

algumas plantas na floresta primaria (42) e nas secundarias onde é mais rica em plantas

medicinais (227).

•7
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Alcom (1984) no norte do México também encontrou plantas medicinais que são

^  coletadas com mais freqüência em áreas com distúrbios. Outras grupos indígenas no México

Q  apontam para um modelo similar. Ambos Mixe e Zapotec demonstram preferência por plantas

medicinais em habitat modificados com mais de 80% destas plantas ocorrendo em áreas não

florestadas. (Frei, Sticher e Heinrich, 2000).

Mas com notáveis exceções, os povos tradicionais residem perto das florestas, sem

grandes extensões de áreas secundarias (Shepard,1999).

Bioprospecção é outro tema relevante a essa informação, ultimamente tem se falado

cada vez mais em bioprospecção e biopirataria, este trabalho registra as informações que

somente a população estudada tem o direito de usufruir, na minha opinião. Se discute muito

em como defender a propriedade de informação de povos tradicionais e existem algumas

formas para conseguir isso. Posso resgardar a informação não disponibilizando os nomes

científicos das espécies, posso trocar por codigos ou nomes populares conhecidos apenas

naquela região. De qualquer forma pretendo colocar como co-autores em publicação o

nome dos principais informantes.

Quanto a aquisição ou obtenção das plantas medicinais, nesse trabalho as áreas de terra

firme é que fornecem os produtos da floresta em sua maior parte, enquanto para as pessoas de

Tambopata, sudoeste do Peru, as terras inundáveis fornecem as plantas medicinais, isso foi

mostrado no trabalho de Phillips (1994) sobre etnobotânica quantitativa na Amazônia

Peruana.

Uma outra problemática muito importante é sobre o efeito de interação entre

fitoterápicos. O uso de fitoterápicos em 22 % de pacientes pré-operatórios e também outros

conqjlementos alimentares têm preocupado pela interação que pode haver entre os

medicamentos dados para a operação. Em um trabalho de entrevista a 1017 pacientes durante

7



^  o período pré-operatório, inquirido sobre o uso de nove fitoterápicx)s mais comuns, mostra que

^  de 755 pacientes 482 usavam algum fítoterápico e as interações entre esses com a anestesia
©
gr^ dada para a operação pode causar vários problemas durante a cirurgia (Carline, 1983), aqui no

®  Brasil também temos vários fítoterápicos que podem estar sendo utilizado pelo paciente sem
%

^  que o medico saiba, em áreas rurais o acesso fácil a várias dessa classe de plantas medicinais e

o uso indiscriminado delas corrobora para que se entreviste o paciente antes da operação.

■7>
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Objetivo Geral

Este estudo visa descrever o uso de plantas medicinais pelas populações humanas de

^  assentamentos rurais dos municípios de Presidente Figueiredo, Boa Vista do Ramos e
Autazes, em função das diferentes experiências dos indivíduos considerados "curandeiros",

f

ou seja, informantes com conhecimento sobre plantas medicinais em suas comunidades.

Pretendo ainda determinar como a composição de espécies medicinais varia nos diferentes
<75

ambientes de matas, capoeiras e quintais presente em suas propriedades rurais segundo as

informações dessas pessoas. Para atingir estes objetivos, optei por dividir o trabalho em 3

partes.'7^

Inicialmente apresento os entrevistados nos três municípios de estudo, e faço a

caracterização social destas pessoas no primeiro capítulo e a metodologia no segundo

^  capítulo. Deste grupo de entrevistados retirei o subgrupo de informantes sobre plantas

medicinais. No terceiro capítulo apresento as informações obtidas sobre as plantas em

^  geral, enfocando usos, indicações e a ocorrência delas em matas, capoeiras e quintais.

Finalmente no quarto capítulo, procuro relacionar as informações sociais com as

informações entobotânicas.



%
^  Objetivos específicos

^  a) Este estudo se justifica para valorizar a conservação das áreas de assentamentos
©
^  rurais em si e na preservação do conhecimento que as pessoas (nossos informantes)

^  tem de plantas medicinais, descrevendo o saber etnofarmacológico nas áreas de

^  assentamentos nos municípios de Presidente Figueiredo, Boa Vista do Ramos e

Autazes. Além de oferecer subsídios para direcionar futuros projetos sociais

sustentáveis na região.

'  b) Este estudo também serve para documentar o valor das capoeiras, quintais e matas

na manutenção de recursos naturais como, por exemplo, à população de plantas

^  medicinais, ajudando com informações para a preservação das áreas com

importância biológica.

c) Este estudo também serve para reunir informações sobre medicina popular

(remédios caseiros) e disponibiliza-las a populações de baixa renda.

d) Este estudo também serve para identificar qual o conjunto de características dos

O
assentados (informantes) que melhor representam seu conhecimento sobre uso de

recursos naturais da região.

yr».
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^  1. Primeiro capítulo: Áreas e comunidades de estudo
^  1.1. Introdução
©
^  Qualquer organização social resulta de um processo histórico, com multiplicidade de

^  relações sociais, econômicas, políticas e motivações que aglutinam e organizam uma
%  população.

^  Por exemplo, o processo de organização da população de Uatumã se iniciou mesmo

^  antes de ser destinado à área de assentamento rural pelo INCRA e junto começou também a

^  exploração do uso de recursos (Relatório do Projeto Lumiar, 1999).

^  O uso de recursos naturais por populações locais, de origem rural, é orientado por um

conjunto de conhecimentos acumulado, resultante da relação direta de seus membros com o

meio ambiente, motivada por um modo de vida que ainda guarda acentuada dependência da

natureza próxima. Por meio de observações atentas aos ciclos naturais, da troca de

informações entre os pares sociais e do legado cultural, estas populações constróem seu

^  modo de intervir na natureza, compreender estas práticas é o objetivo etno (Posey, 1987;

Q  Toledo, 1992; Marques, 1995).

O homem é um ser sociável, capaz de trocar informações que foram acumuladas

^  através da observação, por muito tempo isso vem sendo feito como troca cultural e a

■a
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etnobotânica estuda essas culturas e põe a disposição das pessoas (Castelluci, 2000).

Todas as pesquisas com plantas medicinais (etnobotânica) seguem uma seqüência

desde a descoberta de uma possível planta com os efeitos desejados e passa pela

comprovação química até o teste final como medicamento. Essa primeira parte de "achar"

as plantas pode ser feita a partir de três abordagens: o randômico, o fitotaxonômico e a

etnobotânica.

10



©

©

©

ti

Qí

A abordagem etnobotânica vem sendo cada vez mais utilizada por ser a de menor

gasto econômico e com maior probabilidade de resultados positivos.

1.2. Áreas de estudo

Foram três áreas de estudo (figura 1): Boa vista dos Ramos, Autazes e Presidente

Figueiredo, sendo que em Autazes não conclui o trabalho.

O

f

r^,

.-"A

f.»
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Boa Vista do Ramos

O Município de Boa Vista do Ramos localiza-se no Estado do Amazonas (Latitude Sul

02° 36' 00" e Longitude Oeste 57° 17' 30") na região do baixo Amazonas, a cerca de 376 km

via fluvial (18 horas de barco, descendo o rio) de Manaus e 270 km em linha reta.

Figueredo

Nhamunda

Uiucara

Uatuma

Rio Preto dá
'-'X '

Panníins

ttacoatíara

áreira da Varzea

Figura 1 - Mapa da Região estudada 11
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^  o município é formado por rios, lagos e paranás que banham a região, além de

extensas áreas de floresta de terra firme (Floresta Ombrófila Densa, ou simplesmente

d
^  Floresta Amazônica), floresta de várzea e, em menor proporção, igapós e campos naturais

^  que surgem à margem dos lagos na época da seca. O Paraná do Ramos é a maior e mais

^  importante via de acesso ao município, principalmente à sede (Reis, 2001).

O relevo varia de suave à suavemente ondulado e os solos são predominantemente do

tipo Latossolo Amarelo, com manchas de Podzólicos Textura Média, ocorrendo solos

arenosos, com bom índice de permeabilidade, acidez alta e baixa fertilidade, como ocorre

na maioria dos solos amazônicos (Reis, 2001).

O município está dividido em quatro macro regiões, denominadas de acordo com o

seu principal curso d'água. Essas áreas diferenciam-se principalmente quanto ao tipo de

^  água predominante e quanto a forma dominante da vegetação (floresta de terra firme,

várzea ou igapó). Dessa maneira, as regiões são assim denominadas: Curuçá, Rio Urubu,

Paraná do Ramos de Cima e Paraná do Ramos de Baixo (Reis, 2001).

O)
'  A população é de 12 mil habitantes distribuídos entre uma pequena área urbana e 44

•"."A

comunidades, com 40% da população na área urbana e 60% na área rural. No segmento

rural temos cerca de 46% de pessoas do sexo feminino e 54% do sexo masculino, sendo

que quase 50% deste total encontra-se na faixa de idade de até 15 anos. Quanto à educação

na área rural, 55% dos homens e 65% das mulheres com mais de 15 anos são analfabetos

O

/>

(Reis, 2001).

A área total do município é de 2.560Km^ (256.000 ha), sendo que menos de 10% já

foi desmatada. Grande parte destas terras é devoluta, ou seja, estão de posse da União ou

do Estado. O desmatamento concentra-se ao longo dos rios e lagos da região, o que pode

12
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comprometer o potencial pesqueiro e também contribuir para o assoreamento dos cursos

'íf V
d'água navegáveis (Reis, 2001).

Boa Vista do Ramos é o menor município do Estado do Amazonas e sua separação

ocorreu em 1981. O seu atual território é formado por áreas desmembradas dos municípios
%

de Barreirinha, Maués e Urucurituba (Reis, 2001)

Q Presidente Figueiredo

O município de Presidente Figueiredo, a 120 Km ao Norte de Manaus, fica numa área

pertencente à bacia do Rio Uatumã, aonde vem ocorrendo um processo de ocupação agrícola

^  conduzido pelo INCRA em três sub-regiões: Uatumã, Rio Pardo e Canoas (Relatório do

Projeto Lumiar, 1999).

O Projeto de Assentamento (P.A.) Uatumã situa-se no Município de Presidente

Figueiredo, entre os paralelos 1® 58' 5" e 2° 3' 8" de latitude sul, e os meridianos 59® 42' 55"
.12%

e 59® 57' 14" longitude oeste (Fonte: INCRA). O P.A. Uatumã inicia no Km 9 da Am-240

(estrada de Balbina), estendendo-se até o Km 35. A distância entre o início do P.A. Uatumã e

a sede do Município de Presidente Figueiredo é de aproximadamente 13 km.

O P.A. Uatumã tem como vias de acesso a AM-240, estrada pavimentada que liga a

Vila Balbina à BR 174, (rodovia pavimentada que liga Manaus à Roraima), na altura do km

102, possuindo 7 ramais interligados à AM -240 nos km 13,17,24,26,28, 32 margem direita.

28 margem esquerda (Relatório do Projeto Lumiar, 1999).

>  A AM-240, que corta o P.A. Uatumã, no sentido leste - oeste, é pavimentada, e tem boas

condições de tráfego, porém os ramais que dão acesso aos lotes são constituídos de estradas

terraplenadas, encascalhadas e compactadas, construídas pelo INCRA em convênio com a

Prefeitura Municipal ou por contrato direto com empresas particulares. Em alguns momentos a
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manutenção é feita pela prefeitura, em outros, em contrato direto com o INCRA através de

licitação pública. As condições de tráfego nos ramais são boas, exceto em alguns trechos

Q  íngremes nos ramais 13,28 e 32.

^  O Projeto de Assentamento Uatumã foi criado pelo decreto n® 90.982, com a

^  desapropriação de oito lotes.

^  A busca de melhores condições de vida e de um pedaço de chão motivou a vinda da

maioria das famílias para o assentamento. No entanto, a permanência de muitas dessas

famílias não se efetivou devido às precárias condições de vida e impossibilidade inicial de

sustento. Essa situação de miséria parece ser responsável pela rotatividade das famílias,

^  somada à inexperiência agrícola de muitos (Relatório do Projeto Lumiar, 1999).

No caso de processo de organização da população de Uatumã se iniciou mesmo antes

de ser destinado à área de assentamento rural pelo INCRA. A existência de 74 famílias

morando na área foi um elemento importante para criação do P.A Uatumã, somando-se ao

fato da tentativa da retirada de uma população de 100 famílias das áreas inundadas do

reservatório da Usina Hidrelétrica de Balbina, que até quando da coleta desses dados, estas

Q  pessoas continuavam no local.

Autazes

O município de Autazes está localizado a 3 horas de Manaus (estrada de terra),na

margem direita do Rio Negro e se apresenta grande parte alagado.

>  Começei o trabalho na estrada de Autazes, ramal do Km 12, é uma floresta, que tem
, V»

^  uma topografia formada pequenos platôs e vales. Os vales possuem pequenos igarapés que

inundam durante as enchentes dos rios Madeira e Paraná do Araçá. (Lima, Comunicação

pessoal).

14
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A vegetação é de Várzea, com capinzais sendo a maior parte já degradada e

transformada em pasto. A pecuária é a atividade econômica mais praticada comercialmente

e a pesca como meio de subsistência.

A população é em grande maioria de jovens que fazem suas casas de madeira e

telhado de palha ou zinco.

Essa população tem pouco contato com os índios Mura, que são a etnia

predominante destas regiões até a poucas décadas passadas.

1.3. Resultados

Entrevistas na moradia em Boa Vista do Ramos

Visitei 19 informantes, sendo 10 (52.6%) do sexo masculino e 9 (47.3%) do sexo

feminino.

A média de idade destas pessoas foi de 53 anos, variando entre 37 e 78 anos; uma

pessoa não afirmou com certeza a idade (tabela 1). A maioria já nasceu em Boa Vista do

Ramos (tabela 1).

Tabela 1 - Pessoas entrevistadas em Boa Vista do Ramos

Comunidade Sexo Numero Local de nascimento (estado) Idade

Boa União F 53 Am 57

Curuca F 54* Curuçá 37

Menino Deus F 55 Menino Deus 61

Boa Vista do

Ramos

M

56 Barreirinha

Boa Vista do

Ramos

M

57 Boa Vista do Ramos 57

Boa Vista do

Ramos

M

58 Manaus 48

Menino Deus p 59 74

Vila Manaus M 60 Acre 78

Menino Deus M 61 ♦ Parintins 64

Menino Deus M 62 ♦ Menino Deus 39
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Menino Deus M 63 Boa Vista do Ramos 40

São tome M 64 São Tome 48

Aninga F 65* Aninga 76
Boa Vista do
Ramos

F
66* Boa Vista do Ramos 55

Vila Manaus F 67 Vila Manaus 47

Vila Manaus F 68 Barreirinha 45

Vila Manaus M 69* Paraná dos Ramos 53

Boa Vista do
Ramos

F
70* Belém 61

Vila Manaus M 71 * Juruá Eirunepé 42

OBS:. São pessoas da Amazônia somente. Na coluna sexo, f=feminino e m=masculino.
O * indica as pessoas que participaram das trilhas, como será explicado no capítulo 2,

Entrevistas na moradia em Presidente Figueiredo

Visitei 52 informantes em Presidente Figueiredo, sendo 22 (42.4%) do sexo

masculino e 30 (57.6%) do sexo feminino (tabela 2).

A média de idade destas pessoas foi de 54 anos, variando entre 27 e 81 anos, 16

(30.7%) pessoas optaram por não afirmar com certeza a idade (tabela 2).

O tempo de residência destas pessoas na propriedade atual variou entre 3 e 25 anos e

a média de permanência de 13 anos, 23 (44.2%) pessoas nasceram fora da Amazônia e 22

(42.4%) nasceram na Amazônia, apenas 7 (13%) pessoas optaram por não afirmar com

certeza o local de nascimento, eu resolvi então deixar em branco. Daqueles que nasceram

fora da Amazônia, 12 (24%) são do Nordeste, 2 (4.8%) do Sul e um (1.9%) do Centro

Oeste.

A maioria já estava em outros locais da Amazônia Legal antes de se mudarem para

Presidente Figueiredo. No caso, apenas duas pessoas vieram diretamente do Nordeste.

\ Pt
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Tabela 2 - Pessoas entrevistadas em Presidente Figueiredo

1 /íi

h

Comunidade Sexc
Estado

Procedência Número
Tempo residência
no local em anos

Estado de
nascimento

Local
nascimento Idade

Canoas M AM 8* AC Nova Olinda 46
Am 240
Kml3 F AM 9+ 3 AM Rio Itapoá 44
Am 240
Km22 M AM 10 AM Manacapuru 61
Am 240
Kml3 F AM 11» 20 AC Novo Mundo 47
Am 240
Kml3 F AM 1» 7 MA Codoma 56
Am 240
Kml3 F AM 2 8 CE Morada Nova 72
Am 240
Kml3 F AM 3 14 AM Manaus 51
Am 240
Kml3 F AM 4
Am 240
Kml3 F AM 5

Canoas F AM 6 -

Cidade P.F. F AM 7 8 AM Fonte Boa 46

Canoas F AM 46 4 AC
Cruzeiro do
Sul 59

Abonari M AM 35 5 RN Porto Velho 40
Canoas M AM 38 7 AM Silves 65
Canoas M AM 36 22 AM Manaus 48
Canoas F AM 37 4 AM Silves
Canoas M AM 39 25 PA 72

Canoas F AM 40 15 AM
Alto Rio
Negro 91

Br 174
Kmlll p AM 41 5

Canoas M AM 50 7 MA Caxias -

Canoas M AM 43 9 AM(JURUÁ)
Cruzeiro do
Sul

Br 174
Km 126 M AM 18 7

AM
(PAUNINI)

Sena
Madureira 70

Abonari p AM 34 9 AM
São Paulo de
Olivença 71

Am 240
Km48 M AM 49 8

Br 174 Km
173 M AM 45 15 AM Terra Nova 66

Am 240
Km30 7 AM 47 12

CE
(CAPIVARA) Aracoiaba 65

Morena AM 23» 3 CE 53

Am 240
Km68 F AM 22 21 PA Juriti

Balbina F AM 21 12 PA Alenquer 56

Morena M AM 20 25 MA Bacabal 75

17



©

e

@

&

Q

&

O

0

Q

O

Q

■r^

0
(■>

V>

'7

'>

>
r. >

•>

^ >

•

1

/>

t

Morena F AM 19
Guiana
fronteira .

Am 240
Km28 F AM 28 14 AM Lábrea .

Am 240
Km48 F AM 30 8 AM Manaus

Am 240
Km28 M AM 29 46

Am 240
Km28 M AM 27 12 MA Piauí

Am 240
Kjn28 F AM 26 14 AM Tefé 64

Am 240
Km28 M MA 25 .

Am 240
Km24 F AM 24 13 AM Itapoá Purus 48

Cidade P.F. F AM 33 3 PI Piauí -

Cidade P.F. F AM 32 AM Autazes -

Cidade P.F. F AM 31 2 AM Parintins -

Am 240
Kml3 F AM 12* 8 CE Limoeiro 51

Cidade P.F, M AM 13* 23 AM Tefé 81

Cidade P.F. M AL 14* 15 AL Alagoas 47

Am 240
Kml3 M PA 15* 7 PA AlenquCT 27

Cidade P.F. M AM 16* 19 MA Parintins 60

Cidade P.F. M AM 17* 12 PR Porto Molede 41

Canoas M AM 42* 15 AM Itacoatiara 72

Br 174
Km 146 F AM 48* 25 AM

Bejamin
Constante 67

Canoas M AM 44* 22 TO
Paraíso do
Norte 73

Cidade P.F. F AM 51* 4 PR Lobato 48

Am 240
Km28 F AM 52* 8 CE Prairi 64

Obs:. Na coluna sexo, ^feminino e m=masculino.
O * indica as pessoas que participaram das trilhas, como será explicado no capítulo 4.

Entrevistas na moradia em Autazes

Fiz muitas entrevistas na região de Autazes, mas essas entrevistas serviram apenas

para alguns comentários, por serem resultados que demonstram a impossibilidade de
prosseguir o trabalho.

Em Autazes, pelo número de pessoas que eu conversei e sabiam de alguma planta

medicinal, vi que não iria ter informantes e também dificuldades de achar as áreas de mata

18
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primária. Mas deixo aqui registrada a necessidade de se fazer um trabalho voltado tanto a

®  extensão com as pessoas de Autazes como com a valorização de sua cultura.
0

a

^  1.4. Discussão

^  O tempo que fiquei em cada local influenciou evidentemente os resultados, enquanto em

®  Presidente Figueiredo trabalhei durante seis meses, em Boa Vista do Ramos e Autazes foi 1
0

Ql mês, e apesar de dispor do mesmo tempo em Boa Vista do Ramos e Autazes, foi 19 pessoas
jíà

em Boa Vista do Ramos que demonstraram muito conhecimento das plantas medicinais,

^  enquanto entrevistei (teste piloto) mais de 30 pessoas em Autazes que pouco ou nada sabiam

Q
^  sobre as plantas medicinais do local. Na maioria dos trabalhos de etnobotânica os

pesquisadores permanecem no local mais de seis meses (Frikel, 1959; Anderson, 1974;

Hommam, 1982; Berg, 1986; Balée, 1987; Gómez, 1989; Servín, 1990; Bye, 1991; Sandovaf

1991; Jardim e Stewart, 1994; Almeida, 1995; Lima et ai, 1995; Süva, 1995; Somavüla,

1996; Amorozo, 1997; Anez, 1999; Reis, 2000).

As pessoas de Presidente Figueiredo são em grande maioria vindas para uma recente

colonização e muitas são de fora do Amazonas, mas tendo a maioria morado em Manaus antes

^  de se mudar para Presidente Figueiredo. Já em Boa Vista do Ramos a maioria das pessoas

nasceram lá e poucos conhecem Manaus e nem mesmo à sede da cidade de Boa Vista do

Ramos. Às vezes, quando tem festa ou quando tem que buscar compras, então estas pessoas se

^  deslocam até a cidade, sendo isso mais comum para os jovens. Existe uma grande

7» heterogeneidade nas comunidades estudadas, e isso com certeza refletiu nos resultados do

trabalho, pois refletiu na hora de achar as pessoas com quem trabalhar. Os resultados não

traçam o perfil geral da população da Amazônia Legal, e nem da Amazônia, porque sendo um

19
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território muito extenso e com grandes diferenças em cada microrregião, fica difícil qualquer

9  afírmação que não seja pontual.
0
Q  Sendo Manaus uma das capitais onde estão aglomeradas as pessoas do Ama2X)nas, é de

®  se esperar que freqüentemente a maioria passa um tempo de adaptação na cidade (caso

0  provenientes de outros estados) antes de se mudarem para o interior do estado.

(è

Q  2. Métodologia

2.1. Escolha dos locais

^  Fiz o trabalho em Boa Vista do Ramos com o apoio logístico da ONG IMAFLORA

(Instituto de certifícação florestal e agrícola) e nas mesmas comunidades em que o

IMAFLORA já estava trabalhando, e portanto já conheciam e tinham a conflança para

I  desenvolver os trabalhos, são elas:

a) Vila Manaus, uma comunidade muito bem estruturada e organizada que serve de

referência para toda sua região;

b) São Tomé da Boca do Curuçá, uma comunidade menos organizada e estruturada que
Ti»

!  Vila Manaus, mas com grande participação e está localizada num ponto de grande fluxo
r»*

de embarcações por estar no entroncamento de acesso a várias regiões; e

c) Santo Antônio do Rio Urubu, uma comunidade pequena (19 femílias) e relação muito
'7

estreita com outras comunidades.

^  O resultado da seleção das comunidades foi repassado para aprovação no Conselho
7  de Comunidades, ocorrido por coincidência em uma das comunidades escolhidas; no caso

São Tomé da Boca do Curuçá.

Em Presidente Figueiredo, fíz o trabalho com apoio logístico da Casa da Cultura

Urubui, Lumiar, INCRA e as pessoas da própria comunidade.

20
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Em Autazes contei com ajuda de um membro da comunidade que me acompanhou e
O

@  pesquisadores do IMPA que também ajudaram em todo trabalho.

©

Q

®  Entrevistas na moradia

Iniciei o trabalho de coleta apenas dois meses após as primeiras visitas de março de

®  2001 e as coletas se estenderam até outubro do mesmo ano.
©
Q  Fiz viagens aos assentamentos rurais dos municípios de Boa Vista dos Ramos,

íQj . . .
^  Autazes e Presidente Figueiredo, para identificar pessoas com conhecimento sobre plantas
(è
0  medicinais, para participarem das demais fases deste estudo. Registrei dados pessoais do

informante como idade, tempo de residência, local de nascimento, estado de procedência

anterior ao local, para isso usei um questionário (ANEXO 1).

Para certificar que os escolhidos tinham um bom conhecimento de plantas

medicinais, também tive contato com outras pessoas e instituições que já haviam trabalhado

0

0

h

f

no local, o que me serviu de referência para as coletas. Um contato prévio sempre que

C-\

'  possível, com o entrevistado foi importante para estabelecer maior confiança e uma

"descontração" do entrevistado e também do entrevistador. Esse primeiro contato é o mais

^  importante porque ele deve causar uma boa impressão ao entrevistado, e esclarecer os

objetivos do estudo, para evitar suspeitas e comparações com outros profissionais, agentes

'7
- ̂  de saúde, biopiratas, etc.

^  Depois de um primeiro registro, avaliei os dados para se certificar que o escolhido era

7» um bom informante e disponivel para andar nas trilhas.
,1» ^ . .

Quando a comunidade era pequena e não havia informantes ou estes eram poucos e

f' ̂  logo eram entrevistados, eu buscava outra comunidade.
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Apesar de ter sido feita a mesma metodologia nos três municípios: Boa Vista dos

Ramos, Autazes e Presidente Figueiredo, os resultados não foram os mesmos nos três

locais.

Algumas vezes eu usei um gravador com permissão do entrevistado e quando não

houve nenhuma restrição nesse sentido. Anotei as informações numa folha de papel

contendo o questionário, tirei algumas fotos dessas pessoas e do local onde moram.

Entrevistei um total de 71 pessoas em Boa Vista do Ramos e Presidente Figueiredo, das

quais 29 pessoas só fiz o questionário da parte social e plantas que ela lembrasse sem ir as

respectivamente em Presidente Figueiredo e Boa Vista do Ramos que acompanhei por 2 dias

^  plantas medicinais nas trilhas, 14 pessoas acompanhei aos quintais, 16 e 8 pessoas

a

as trilhas na mata e na capoeira Sendo que algumas pessoas que eu visitei nos quintais

também foram às trilhas na mata e vice-versa, mas não foram todos porque nem sempre tinha

disponibilidade de área para coletas.
Q
Cjk Os critérios de seleção das pessoas: serem indicados por terceiros como bons

conhecedores de plantas medicinais, disponibilidade e disposição a participar do trabalho,

cultivar e utilizar plantas medicinais, que eu tivesse acesso a pessoa e à áreas de capoeira e

mata.

,  Entrevistas no campo

^  Para determinar quais as plantas medicinais eram utilizadas, junto com entrevistas na

?  moradia perguntei sobre as plantas (um questionário para obter os dados pessoais e outro

sobre quais e como utilizavam as plantas). Em seguida, nos íamos aos quintais e/ou

marcava um dia para ir nas trilhas em mata e capoeira, se esse era um dos informantes que
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cumpriam os critérios de seleção do item anterior. Assim eu registrava como ereim mantidas

&  as plantas nos quintais.
0
^  Para esses registros eu caminhava com a pessoa e uma prancheta com o questionário

®  em papel, uma borracha, lápis e se permitido eu usava um gravador, registrando todas as

4^ plantas medicinais indicadas como tal.

0

0
Q  Trilhas nas florestas e capoeiras

íía
Para alguns entrevistados, considerados com maior conhecimento sobre as plantas

&
0  medicinais, marquei visita as trilhas, além da entrevista. Nessas visitas foram percorridas a

0
^  pé individualmente, uma trilha em capoeira e uma trilha em mata, andamos em diferentes
n

Q  trilhas para cada pessoa, repetindo o mesmo questionário nas diversas trilhas. Em

Presidente Figueiredo foram acompanhei 16 informantes, sendo que cada um percorreu as

duas trilhas diferentes de mata e capoeira. Metade destes informantes eram homens e

; ̂ metade eram mulheres. Destes, Va eram nascidos na Amazônia Legal e Ya nascidos fora da

Amazônia. No caso de Boa Vista do Ramos entrevistei metade informantes homens e
r-t

'J; metade mulheres, mas apenas pessoas da Amazônia (tabela 3, capítulo 2).

Escolhi para amostragem na capoeira apenas áreas onde não havia evidências de ação

antrópica recente, áreas de 4 a 10 anos, que é a idade dos terrenos usados neste trabalho.

Assim eu coletava a planta, confirmava a identificação botânica, e depois reunia a informação

' ? de todos os informantes, considerei como conhecimento o número de espécies.

}  Cada trilha foi previamente padronizada em termos de ambiente, ou seja, combinei

^  com a pessoa que conhecia o terreno de não passar por nenhum rio ou campina ou qualquer

'■ ^ outro ambiente que não fosse mata e capoeira. As trilhas começavam a partir de
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aproximadamente 100 metros da entrada de acesso a área de coleta para evitar qualquer efeito

Q> da estrada,

&
^  Para esses registros em mata e capoeira, eu levava apenas mais o material de coleta,

®  um saco plástico, marcadores, barbante, maquina fotográfica, comida, água.

Usei um barbante para demarcar as trilhas, cada uma com 400 m de comprimento. Eu

acompanhava a pessoa e ela falava sobre as plantas medicinais livremente, enquanto eu

anotava ou gravava para depois colocar os dados no papel. Além disso, eu guardava parte da

amostra da planta em sacos plásticos devidamente numeradas e marcadas.

Coleta de dado florístíco

 Todas as plantas avistadas e indicadas como terapêuticas pelo informante e o tipo de

hábito das plantas foram registrados. Também neste momento jSz uma coleta para

identificação botânica do material.

>  Fiz coletas de no mínimo duas exsicatas para cada planta não identificada em campo

sempre que necessário e possível. Pouquíssimo deste material coletado (plantas medicinais)

cheiro, sinais entre outros) para ajudar na identificação. Além de enviar o material a pessoas

' 7* contém a parte reprodutiva, mas registrei característica de tronco (cor, textura, exudado,

competentes na identificação dos mesmos, também tentei uma identificação por comparação
, -r>

t

das mesmas com material de herbário, fotos e outros registros. Além dos usos indicados pelo

7  informante fiz uma busca através de literatura, herbário ou outra fonte recomendada para
.'O

7  confirmar os usos possíveis e conhecida de cada planta encontrada para outros problemas.

Para descobrir a origem dessas plantas medicinais, se eram nativas ou exóticas também

^  verifiquei em literatura.
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Analise dos dados

Tabela 3 - Desenho experimental

Local de Nascimento Homem
Mata e capoeira

Mulher
Mata e capoeira

Amazônia 4 4

Fora da Amazônia 4 4

TOTAL 8 8

Para determinar se o sexo do informante tem efeito sobre o número de plantas

medicinais conhecidas e indicações, eu selecionei 8 homens e 8 mulheres em Presidente

Figueiredo e 4 homens e 4 mulheres em Boa Vista do Ramos (tabela 3).

Para determinar se o local de nascimento influencia as variáveis, selecionei metade

dos homens e mulheres nascidos na Amazônia e metade nascidos fora da Amazônia.

Para determinar as diferenças no conhecimento de plantas da capoeira e de mata, os

informantes andaram em trilhas nos dois ambientes.

Entrevistei mais pessoas do que as selecionadas para fazer o acompanhamento nas

trilhas. Estas entrevistas serviram para identificar os informantes com maior conhecimento,

e também utilizei nas análises sobre quintais, (ver capítulo 2)

Para as analises estatísticas determinei o efeito das características dessas pessoas

sobre as variações no conhecimento, ou seja, as variações entre o número de espécies e

indicações conhecidas por cada um dos informantes através de uma análise de variância

pelo programa estatístico SYSTAT 8.0 (Wilkinson, 1991).

25



&

o
íl(^

3. Terceiro capítulo: Aspectos Culturais e Etnobotânicos das plantas medicinais
&
Ql 3.1. Introdução

O
-  Estima-se que 2/3 da diversidade biológica mundial esteja nas zonas tropicais,
Q

'0 distribuídas principalmente nos países em desenvolvimento. Cerca de 37% desta encontra-se

0

O
'yà

("A

P■

na América Tropical, que contém cerca de 90.000 espécies de fanerógamas, sendo

representada no Brasil por aproximadamente 60 mil espécies (Mendonça et al., 1998).

Muitas plantas medicinais podem e são cultivadas em pequenos vasos, caixas ou

diretamente no chão, as pessoas que cultivam essas plantas geralmente tem características

subjetivas em comum, gostam de plantas ornamentais, de animais, etc.

Já as pessoas no interior com acesso restrito a cidade, cultivam as plantas medicinais por
fS

^  ad^tação ao local, ou seja, por necessidade e falta de acesso a farmácia. Estas plantas

medicinais são encontradas em diversas áreas, desde dentro do quarto da pessoa até os quintais

^  e dentro da mata.

Quando olhamos com mais atenção os quintais, vemos que eles são o local onde se

aglomeram a maioria das plantas medicinais cultivadas por ser um local mais próximo a casa,

de acesso fácil e reservado para tal. No meio rural e no meio urbano temos quintais parecidos

e apenas a quantidade de plantas medicinais é que varia de um lugar para outro por causa de

variações ligadas às pessoas e suas necessidades pessoais como seu espaço físico reservado

^  para isso (Martins, 1998).

?  Em geral a composição florística de capoeira é um subgrupo das matas. Portanto é

^  provável que haja grande similaridade entre os dois ambientes. Visivelmente existe uma
^  diferença entre os quintais e esses últimos. Também há uma diferença entre os quintais rurais e
>  urbanos (Martins, 1998).
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Os tipo de ambientes onde são achadas as plantas medicinais também são variados. O

®  ambiente influencia bastante a espécie que se estabelece de acordo com suas características,

^  havendo uma "dialética" entre ambiente e planta.

®  Vale lembrar que de acordo com a cultura de um povo se diz que uma determinada

^9 espécie é ou não planta medicinal e algumas espécies são consideradas medicinais em alguns

lugares e em outros não, havendo aqui uma complexidade no conceito do que é planta9

medicinal, seu uso, quantidade, forma de aplicar, compreensão holística do ambiente, crenças,

^  próprio conceito de espécie pode aqui ser reconsiderado pela cultura, e quando a cultura entra

intuição, paradoxos, entre outros problemas que a nossa ciência ainda não compreende. O

em conflito com a ciência, a cultura prevalece (Margullis, 1989).

3.2. Objetivos específicos

a) Determinar quais as plantas medicinais são utilizadas e tipos de uso.

b) Determinar como as plantas medicinais são mantidas nos quintais, se existe

^  manejo e descrevendo o tipo de manejo.
c) Determinar a riqueza e composição de espécies das plantas medicinais

encontradas pelo informante em dois ambientes (capoeiras e matas).

■Vi 3.3. Resultados

? Das matas e capoeiras de Boa Vista do Ramos amostrei um total de 112 plantas e de

?  Presidente Figueiredo 80, sendo o total de plantas medicinais que amostrei nos dois locais

158 espécies, 34 das quais se repetem nos dois locais, (tabela 4)
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Tabela 4 - Espécies medicinais registradas em dois municípios

Local Mata Capoeira Quintal Total

Boa Vista do Ramos 76 70 42

Presidente Figueiredo 65 49 109

Plantas em comum aos dois locais 34 34 29 63

r-

Plantas medicinais de quintais

Dos quintais de Boa Vista do Ramos amostrei um total de 42 plantas, 109 são de

Presidente Figueiredo, sendo o total de plantas medicinais que amostrei nos quintais dos

dois locais 122 espécies, ANEXO III. (29 das quais se repetem nos dois locais)

Composição de espécies (ANEXO II e III)

Das plantas registradas, as mais freqüentemente citadas pelos entrevistados, durante

as caminhadas nas trilhas da mata são a Carapanauba (15 citações). Escada de Jaboti (19

citações), Saracura-mira (7 citações). Andiroba (8 citações) e Uxi-liso (11 citações). Cento

e quatorze (72.1%) das plantas foi citadas apenas uma vez.

Na capoeira a Embaúba (16) e o Lacre (14) foi as mais citadas.

Quanto ao hábito das plantas encontradas nas trilhas, são em sua maioria arvores

(46%), em seguida temos ervas (14%), cipós e lianas (13%), por último os arbustos (12%)

em menor número e outros (15%). Interessante verificar que a maior parte destas plantas

são da Amazônia, como a Castanha {Bertholletia excelsá) e a Sapucaia {Lecythis usitatá).

Registrei 175 plantas nas entrevistas (que a pessoa lembrou sem ir as trilhas). Nas

entrevistas os nomes que mais apareceram foi Carapanauba (20), Saracura-mira (19),

Amapá (15), Jatobá (10) e Açaí (10) (ANEXO IV).
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Nos quintais as principais plantas foram Babosa (16), Caapeba (14), Alfavaca (16) e

Corama (12), Mastruz (12), destas Piper é o gênero que se destaca nesses locais próximo a

casa. As citadas apenas uma vez foram: Açafrão, Alfazema, Miloraa, Cebolinha, Urubu

Caa, Uchama e Vinagreira.

Os quintais são cuidados como uma área muito importante na propriedade e as

plantas são sempre adubadas, aguadas. Existe uma atenção muito especial com elas.

Geralmente é a mulher quem cuida dessa área. Já no caso dos produtos da mata ou

capoeira é o homem quem busca, enquanto vai ao trabalho e ele tem um cuidado nessas

coletas para não desperdiçar e nem matar a planta. Nos quintais a grande maioria é de

plantas exóticas como a Babosa {Aloe vera, ANEXO V).

A família mais representativa da lista de espécies registradas nos três ambientes

foram as leguminosas (16), em seguida as solanaceas (9), verbenaceas (8) e piperaceas (8)

(gráfico 4). Elaborei uma lista com as espécies agrupadas por família daquelas plantas que

foram identifídacas (ANEXO VI).

■^0 3 5 5 5 5 5 6 6 6 7  7 7 8 8 9

V®

Família

Gráfico 4 - Principais famílias registradas como plantas medicinais.
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Observações sobre os nomes de algumas plantas medicinais

diferentes ou as vezes a utilização de vários nomes vulgares diferentes para se referir a

9

^ 9

1 9
9  Por que existe um problema de utilização do mesmo nome para se referir a espécies

9

9

9  mesma espécie, passo a seguir a discutir os casos observados.
, 9
I 0 A planta chamada Lacre muitas vezes foi apresentada como sendo a mesma (ou para

®  mesma utilidade) seja Lacre escuro ou Lacre branco, então decidi colocar os três tipos de
%

citação: Lacre (Vismia sp.\ Lacre escuro {Vismia japurensis) e Lacre branco {Vismia

' 0 guianensis). O mesmo acontece com Algodão branco e Algodão roxo, Embaúba (3 espécies
I 9

■ 9 de Cecropia sp.). Pinhão branco (Pinhão pajé) e Pinhão roxo, Japana branca e Japana roxa,

0

0

' ® Algumas terminações indicam o tipo de ambiente onde é comumente encontrada tal

planta e sua característica:

caa (cheiro forte)

as Ingás, Enviras, Envirataias, Envireiras, palmeiras, palheiras.

ranã (versão selvagem de determinada planta)

de terra firme

Ex:. Capitiú de terra firme

Capitiú

Cipó tuíra de terra firme

Cipó tuíra

Vindecá

Vindecá da mata

Algumas espécies têm nomes diferentes para mesma planta, variedades diferentes, ou

ainda apenas muda o sotaque e maneirismos de falar como, por exemplo, a Abiorana,
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Biorana, Alfavaca, Alfavaquinha, Alfavaca Da índia, Catuaba = Miratan, Cuia = Cuia

Mansa, Maniva De Veado = Mandioca, Paratudo = Pratudo

Para uma espécie chamada popularmente de Diame não foi encontrada nenhuma

referência em literatura, nem houve mais citações. Outras plantas se parecem muito, mas

tem usos completamente diferentes como o caso do Cambará e do Cruzeiro (apresenta

alguns espinhos), já a Carmelitana, Melissa e Lippia alba são espécies diferentes usadas

basicamente com as mesmas indicações.

As jiuiibebas também são as vezes consideradas iguais, é um caso muito especial pois

sabemos que o gênero Solanum apresente muitas espécies extremamente tóxicas, é também

a maioria das chamadas jurubebas.

Tabela 5 - Plantas que apresentam sinonímías: (encontradas na mata)

Cipó d'água língua de onça. Cipó d'fogo
Escada de Jaboti Cipó escada de jaboti, escada de jabota.

escada de jaboti mira, escadinha de
jaboti. Cipó escada

Avenca Samambaia
'  1 Jatobá Jutaí

Amapá branco Amapá vermelho, preto (só muda a
qualidade do leite, mesmos usos)

Ucuuba Virola

Saracura Saracura mira, cervejinha, cervejinha de
.  i

índio

Ingá xixi Xixi da mata

Fava Faveira, Fava bolacha

Bota Abota

C^]n{ Cajuaçu

Pobre velho Canafistula

r.iinini Cipó sapo cururu, sapo cururu
•—

Caiuçara Fumeiro bravo, cega jumento, jurubeba
- Capim navalha Tiririca

OBS:. Algumas vezes ocorre a supressão da palavra cipó: Cipó ambé, Ambé

Terminação -açu e -ui significa espécie igual e de tamanho diferente
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-açu = grande

-ui=pequeno

Alguns diminutivos ou aumentativos não significam necessariamente a planta ser de

Salvia de marajó Salvinha

Cebolinha Cebola brava

Marupá Marupazinho
Catinga de Mulata Macela

Anador Melhorai

Trevo cumaru Cumaruzinho

Elixir paregórico Panquilé, óleo elétrico

9  tamanho maior ou menor, ex:.Salvia, Salvinha, Murta, Murtinha, Malagueta, Malaguetão,

0  Sacaquinha, Hortelanzinho...

®  Tabela 6 - Plantas que apresentam sinonímias: (encontradas nos quintais)

®

e

0

a

a

a  Utilização das plantas levantadas

Foram registradas 114 indicações, que posteriormente consolidei em uma lista de 49

indicações, a maioria das indicações das plantas medicinais de capoeira e mata são para

problemas de pele (77 menções), gastrointestinais (59 menções), respiratório (49 menções),

inflamação (45 menções), diarréia (43 menções) e dor (38 menções).

Na maior parte dos casos usa-se casca e/ou entrecasca, seguido das folhas, leite, raiz,

óleos (ANEXOS n,meV).

A via de administração do remédio é escolhido de acordo com o tipo de doença, mas

a via mais usada (e mais segura) é aplicação local na área afetada, sendo algumas vezes

ingerido o medicamento naqueles casos mais sérios.

Já nos quintais as plantas encontradas eram usadas para principalmente

gastrointestinais (64 menções), pele (38 menções), sistema nervoso (33 menções),

respiratório (32 menções), ginecológico (30 menções), estômago, febre, gripe, fígado e

32



m

m

m

9

9
inflamações. A parte mais usada das plantas medicinais de quintais são as folhas e a via de

administração também depende do problema, mas registrou-se um maior uso de chá, feito

de diversas formas.

Resultados das entrevistas e indicações (juntei o resultado de quem não foi nas trilhas)

Foram mencionados 152 nomes populares, para 176 usos (com algumas variações nas

palavras que indicam o mesmo problema).

Para ilustrar melhor os problemas mais comuns de saúde e o entendimento de suas

causas nessas comunidades elaborei a tabela 5, onde foram esquematizados os resultados

gerais obtidos nessas entrevistas com relação ao uso das plantas (indicações), do universo

de plantas medicinais que as pessoas me falaram, eu consolidei para uma lista de 49

indicações em uma forma não redundante.

Tabela 7 — Lista geral de indicações das plantas

(Principais categorias estão destacadas)

Infecção - jnfecções em geral, com sintomas de febre, sudorese, dores no corpo
Leshimania - doença provocada por um protozoário, é transmitida por um inseto (catuquira)
Malária - doença provocada por um protozoário transmitido pela picada de inseto (carapanã)
Olhos - diversas infecções ocuíares e também engloba as plantas usadas para limpeza do olho
Ouvido - Infecções
Boca - "sapinhos", aftas, cortes, mau hálito
Antílnflamatório - infecções e Inflamações são tratadas como sinônimos na maioria das citações
Bursite - dores no braço provocado por diversas razoes
Reumatismo - dores nas juntas provocado por diversas razoes
Miiifiplos Usos - plantas cotisideradas boas "para tudo
Pele roíieímadura, Fungo) - infecções. alergias, manchas, coceiras e manifestação na pele
n\r-atri7ante - infecções causadas por ferimentos

De Insetos - como :Cobra, Aranha, Escorpião. Lacraia (uso de repelentes)
Câncer

Diabetes

Gastrointestinal - infecções que provocam alterações na digestão
Infecção (Ram. Fígado. Icterícla, Hepatite)
Nutrição (Emagrecer)
Diarréia - infecções
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Vermes
Ginecológicos - infecções diversas no aparelho genítourinario
Prevenção (Contraceptívo. Abortivo)

Doenças Do Ütero - infecções
Afrodísíaco (Fortificante, Impotência)
Respiratório - infecções

Garganta - infecções

Gripe - infecções e resfriados mais comuns
Rouquidão - infecções respiratórias que demoram sarar

Asma - falta de ar. cansaço

Pneumonia - infecções respiratórias

Alergia - sintomas diversos de causas alimentares
Bronquite

Sinusite

Tuberculose

Urinário (Bexiga. Urina. Rins) - infecções no aparelho genítourinario
Ossos - Queda - fratura do osso

Deslocamento - provocada por acidentes (pegar peso, etc.)
Circulatório

Coíesterol (Depurativo. Sangue, Anemia)
Pressão - com sintomas de dores na nuca e de cabeça
Veias (Coração. Hemorróidas, Hemorragia)
Sistema Nervoso

Espiritual/Emocional - incados para problemas magicas, causados por reza, trabalhos, etc.
Calmante/Estimulante - uma planta pode ser usada para equilibrar, pouca diferença tem os dois
Aperreado - Mal estar geral
Músculo - Rasgadura

Dor - infecções gerais
Febre - infecções gerais
Antibiótico - infecções e inflamações em geral são tratadas juntas

3.4. Discussão

Por uma questão física e de transporte, entendo a dinâmica dessas pessoas e a minha

dinâmica na hora de fazer o trabalho. Algumas comunidades fícaram fora de acesso, excluindo

talvez um grupo de pessoas que poderiam ser melhores informantes. Vem de encontro ao que

já está em literatura, o feto de que as pessoas mais distantes de um recurso *1iospitalar" tendem

a se adaptar aprendendo rápido sobre os recursos naturais de um local. Quanto mais longe de

qualquer cidade, maior o numero de espécies conhecidas há que se esperar destas pessoas

(Branche Silva, 1983).

Deve haver também algum grau de parentesco entre as pessoas que estão morando em

comunidades mais próximas e isso tem que ser levado em conta, porque é um conhecimento
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9

#  problema de saúde.

9

#

®  diurese, etc, e algumas vezes as pessoas tentam tratar esses sinais e não atacam a causa do

passado de forma oral, tanto sobre o uso quanto diagnostico que é observando os sinais de um

Os sinais de um problema no organismo aparecem de várias formas como dores, febre.

#

a

problema, que pode ser algo indireto, como a disfunção de algum órgão, ou algo direto como

®  quebra de um braço ou um corte (Shepard, 1999).

0  As pessoas confiam nos conhecimentos culturais sobre o corpo, espírito e na experiência

®  popular, diagnosticando e tratando as doenças, o que Kleinman (1980) tem chamado "illness

models". Isto é conhecimento acumulado através dos tempos, os povos de um determinado

0

&

®  muitas vezes epidemias locais fazem da necessidade a busca de conhecimento, o que não foi

local fezem a escolha e usam determinadas plantas de acordo com esses conhecimentos.

diferente na região estudada neste trabalho.

No caso da população de assentamentos rurais no presente estudo, a cidade de

Presidente Figueiredo fica próxima, o que fez a busca por um hospital na cidade um caso

muito comum, mesmo para resolver problemas facilmente tratáveis com um chá. Algumas das

pessoas destes assentamentos vêem no assistencialismo a solução para seus problemas de

saúde e buscam o hospital da cidade de Presidente Figueiredo com freqüência, mesmo sem

uma suspeita de doença (Em Boa Vista do Ramos isso dificilmente acontece)

Um dos problemas mais comuns não diretamente relacionado com a saúde (pela

população dos assentamentos) são os casos de alcoolismo, os bares espalhados pelas

comunidades chegam onde muitas vezes ainda não tem nem um posto de saúde nem escola e a

venda de bebida indiscriminada tem causado muitos problemas, de saúde e sociais em geral.

Na maioria dos casos as palavras utilizadas para uma determinada indicação descrevem o

problema ou está diretamente ligada a doença. Algumas são variações ligadas à linguagem
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9
regional ou mesmo à pronúncia de alguns termos, como tuxina e engripado. Entre as palavras

9

m  assim citadas tivemos: vermelha, baque, catarro do peito, asseio, fel derramado, congestão,

<9
^  quentura do dia, sangue grosso, mchaço, constipação, parma, ferida brava, curuba, pereba,

9  tumor da pele, mãe do corpo, rasgadura, machucadura, quebradura, aperreado, panema, hérnia.

Hérnia é o tipo de palavra usada para vários problemas diferentes, mas no caso do presente

®  trabalho, representa o mesmo que rasgadura, um ferimento interno nas ̂'partes de baixo". São

0  palavras características do grupo que registrei neste trabalho.

Outras vezes acontece da pessoa não saber explicar para que serve exatamente
#

determinada planta e apenas repete que "serve pra tudo", "sara tudo dentro", 'Varias coisas" e

#

> 9

outros registros do tipo. Foram registrados também banhos de plantas, normalmente em
0

0

0  banhos para acalmar a criança, ou "banho para criança". Mesmo com essa diversidade de

0
pessoas vindas de lugares diferentes. As plantas medicinais usadas agem em determinados

0  órgãos, assim geralmente as plantas medicinais citadas tem um bom efeito curativo e não
0

somente paliativo.

Sobre as doenças nos assentamentos de Presidente Figueiredo, um relatório feito pelo

Projeto Lumiar registrou que as principais doenças que atingem a população do P.A.

Uatumã são: Leishmaniose, ocorreram 44 casos, 33 de malária, 33 casos de gripe, 35

verminose, 20 de diarréias, 15 de hepatite, 15 de catapora e 3 casos de doenças mentais, 3

deficientes físicos e 5 surdos-mudos. Esses dados foram referentes ao período de 1997 até

maio de 1998, isso não se repetiu quanto ao registro de indicações das plantas utilizadas

feito neste trabalho, onde eu esperava encontrar plantas para esses mesmos problemas mas

as indicações para leishmaniose, malária e catapora não foram significativas.

Quanto às condições sanitárias, o projeto Lumiar constatou a existência de 88 fossas

negras, 47 a céu aberto e 4 em cursos de água, trinta e oito famílias consomem água de
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9

9

9  do fornecimento de água da rede pública, sendo esperado um maior número de problemas

9

9

#  Para doenças que há vacinas como sarampo, hepatite, meningite, tétano, etc. não
#

#
0  mas não registrei muitas plantas contraceptivas nesse trabalho.

®

&
0  Comparando outros trabalhos e o meu registro de espécies

poço artesiano, 60 famílias utilizam águas de igarapés, 25 de nascentes, 11 de cacimba e 7

com vermes, e não foram indicadas muitas plantas medicinais para tal.

houve indicações para esse tipo de problema de saúde, talvez a vacinação tenha sido eficaz

nesses casos. As mulheres em idade fértil do P.A. Uatumã fazem controle da natalidade,

m

a

a

Foi documentado em outras publicações Melissa officinalis usada para melhorar a

0  memória e ficou comprovado princípio ativo colinergicos identificados nos seus extratos no

0
trabalho de Perry (1999) e esta é também uma planta que aparece em meu estudo.

Em uma nota, Schultes (1978) afirma de um trabalho estatístico da medicina empírica

dos Astecas do México onde das 25 plantas medicinais avaliadas, 16 podem, segundo suas

constituições químicas, produzir os efeitos que a medicina asteca proclama: 4 podem,

possivelmente ter atividade; 5 (20%) somente não possuem os princípios químicos

necessários. Assim também a maioria das plantas medicinais aqui citadas tem alguma

comprovação de princípios ativos constituintes em literatura (tabela 7).

O autor também fala de uma característica comum a essas tribos, o uso de uma só

planta, raras às vezes existem fórmulas ou receitas em que se utilizam várias espécies

misturadas. Isto é contrario as outras tribos na Amazônia e também ao que vi neste trabalho,

onde apesar de uma planta medicinal ser indicada para uma só doença, os povos tradicionais

costumam misturar essas plantas.
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9  usadas por suas propriedades biodinâmicas e cita os gêneros Phyllantus e Mendoncia como

9

9

#  pedra e cipó tuíra, são plantas de gêneros iguais aquelas usadas como veneno, mas muito

Em mais de dez anos, Schultes (1979) coletou dados a respeito de 700 espécies que são

venenos para pesca Espécies diferentes são usadas hoje na medicina, por exemplo, o quebra

m
utilizadas para tratar os rins e inflamações respectivamente.

®  Citando ainda Schultes (1979), uma das doenças mais comuns na Amazônia é uma
»
0  condição da pele causada por vários fungos e na cura destas dermatites e feridas os povos

e

0

0  aparece no meu trabalho com a mesma utilidade, eles também usam a Arrabidaea
0

xanthophylla para tratar conjuntivite e infecções nos olhos, no meu trabalho é citada a
0

0  Arrabidaea chica, eles também usam Aspidosperma sp. e Himatanthus sp.

tradicionais usam uma grande variedade de plantas, dentre elas resina de Lacre. Esta também

Na região de Altamira, Moran (1980) fala do uso das plantas pela população local na

alimentação e cita o Açaí, Bacuri, Babaçu, Castanha, Ingá, Sapucaia e Murici. Estas plantas
0

também são tidas como medicinais em Presidente Figueiredo

^  Também no artigo de Speroni (2000), cita a Manga (Mangifera indica L) como
0

antioxidante e remédio para várias doenças, no meu trabalho aparece a manga nos quintais, e

é citada nas entrevistas para problemas respiratórios.

Para o tratamento de diabetes e hipertensão um artigo de Ziyyat (1997) feito na área de

Marrocos, cita como um das plantas usadas para hipertensão, o alho (Allium sativum L), e é

relevante seu uso, já que é citado nas entrevistas feitas por mim sobre aquelas plantas que são

usadas mas não são coletadas no local, pois essas pessoas compram o alho para usar.

Comparando plantas que aparecem nos quintais das pessoas entrevistadas no meu

trabalho e no trabalho de Ziyyat (1997), temos ainda o Eucalipto {Eucalyptus sp.) e o Mastruz

(Chenopodiunt ambrosioides L).
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9
plantas medicinais na forma de casca, raiz, folha e látex. Não houve coleta e uma planta que

m

para o sistema imunológico (Ramírez, 1998)

m

Na Amazônia Peruana - Iquitos, a extração de produtos florestais diferentes da madeira

foi registrada através de entrevistas, 62 espécies florestais no total, destas, 27% fornecem

foi registrada também no meu trabalho é a unha de gato (Uncaria guianensis), como reforço

Outro trabalho registra um total de 192 plantas medicinais que foram coletadas em

^  Alter do Chão, Pará. Descritas 394 preparações médicas e lá mais de 52 % dessas plantas são

®  coletadas da floresta nativa, ou seja, floresta virgem. Foram 12 meses em uma vila e
0
^  entrevistas com 30 pessoas na Transamazônica (Branch, 1983). Mas o máximo de plantas do

local não foi atingindo, ainda apareciam muitas novas espécies. Smith (1982) registrou o uso

de 127 espécies, das quais 67 % são cultivadas, e 27 % aparecem no trabalho em Alter do

'  Chão. Fleming-Moran (1975) registra 52 plantas e muitas desta são de origem no Velho

Mundo, 27 delas também estão em Alter do Chão, 62 destas plantas também foram

encontradas em Presidente Figueiredo.

Das plantas medicinais e daninhas encontradas em Tzeltal Maya (Stepp, 2000) que

foram encontradas nesse presente estudo temos 5 espécies: Bryophyllum pinnatum,

Chenopodium ambrosioides, Lantana cantara, Mentha spicata, Psidium guajava.
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Tabela 8 - Relação de alguns outros trabalhos de etnobotânica

Autor Local Ano Número de especies encontradas

/ NúmCTO de informantes

El-Kamali Blue Nile (Sudan) 1999 34/36

Jamir Nagaland (índia) 1999 36/34

Ong Machang (Malasia) 1999 146/24

Tuzlaci Egirdir (Isparta) 1998 66 / ? (sendo 10 cultivadas)

Tuzlaci Sile (Istanbul) 2000 43 /135

Yesilada Anatolia 1998 67 / ? (207 indicações)

Bourdy Tacana (Bolivia) 1999 450 coletadas (33 % medicinais)

Yesilada Taurus Mountains 1995 124/?

Leporatti Abnízzo (Italia) 2000 80/?

Vokou Zagori (Epirus: Grécia) 1993 100/?

Thomas Dolpo (Tibet) 1998 205/?

Cha2don Costa Rica 1999 167/?

Manganelli Tuscan Archipelagy 1998 105/?
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4. Quarto capítulo : Medindo o conhecimento etnobotânico, a importância de

características dos informantes

O conhecimento sobre o ambiente sempre foi crucial para o estabelecimento e

deixaram de ser nômades e passaram a plantar.

#

<9

. •

9

9

. 9
dl 4.1. Introdução

I *
i #

adaptação da população humana nos locais, principalmente quando essas pessoas

m

m

E todo esse conhecimento foi sendo passado dos pais para os filhos através da

I ^' ̂ linguagem oral e agora continua sendo passada de outras formas, a informação é agora

^  globalizada pela intemet, pelo radio e televisão (entre as mais comuns) onde as
m

dl características das pessoas influenciam esse conhecimento e a própria forma de passar

^  esse conhecimento, mas continua sendo muito importante a comunicação para a
%

<9^ sobrevivência e adaptação das populações humanas nos dias de hoje.

No Brasil, pesquisas efetuadas com grupos indígenas da Amazônia, revelam a

extraordinária variedade de plantas por eles utilizadas para os mais diversos fins, o que

mostra a adaptabilidade desses povos (Prance, 1987). Outros trabalhos resgatam o

conhecimento e utilização de plantas na medicina popular (Amorozo e Gely, 1988;

Figueiredo et ai., 1993; Agra et ai, 1994; Silva Almeida e Amorozo, 1998; Faria, 1998).

Poucos destes trabalhos procuram coletar dados sobre as características do informante e

relaciona-los com o conhecimento sobre espécies medicinais especificadamente (Berg,

1986). Sobre essas características e suas relações é que vamos tratar neste capítulo.

Apenas alguns trabalhos como o de Kvist (1998) feito na Amazônia Peruana mostram

a importância em relacionar conhecimento do uso de recursos e as diferenças entre sexo,

idade, origem das pessoas, etc. enquanto a maioria dos trabalhos dizem respeito a plantas

medicinais e a recursos genéticos, screening, cultivo, atividade bactericida entre outras
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#
Os Agentes de Saúde são moradores da própria comunidade, no geral leigos e semi

m

m

^  trabalho de prevenção e conscientização. Diariamente os agentes percorrem as casas

m

m

pesquisas. Sendo os últimos trabalhos voltados a produção, ou seja, a indústria e processos

industriais com finalidade utilitarista.

Sobre a saúde em Boa Vista do Ramos

alfabetizados, que a partir de treinamentos da Secretaria Municipal de Saúde, fazem um

orientando os moradores, como se prevenir de doenças, explanando sobre a importância da

^  vacinação, do pré-natal, da alimentação das crianças, amamentação de lactantes, etc.
m
^  As plantas medicinais são largamente utilizadas pelas agentes de saúde como uma

m

%
comuns na comunidade como gripe, tosse, inflamação, anemia, diarréia, dor de estômago,

m

pois tive muito mais tempo de contato com os agentes de saúde,

talvez isso fez a diferença no conhecimento do local, como resulta de diferentes formações

forma de suprir a falta de remédios, principalmente no tratamento das enfermidades mais

reumatismo, machucados. Talvez isso tenha ajudado no trabalho em Boa Vista do Ramos ,

No processo de colonização eram poucos os casos em que terras eram compradas.

históricas, pode-se dizer que algumas comunidades se formaram com as atividades de

exploração dos recursos naturais.

Isto interfere na forma de a população se relacionar com as plantas medicinais, que é

muitas vezes associada a práticas religiosas ou mágicas levando a questionamentos na

tentativa de se validar o método terapêutico ou lhe dar uma compreensão mais racionallsto

pode ser visto melhor pela existência de um limite incerto entre o que pode ser entendido

pelo intelecto e o que ainda não pode ser explicado totalmente pela ciência, como no caso

da inferência no tratamento terapêutico da capacidade sugestiva, de processos
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o trabalho de Castellucci (2001) feita com os moradores da Estação ecológica de Jatai

psicossomáticos ou bioenergéticos, ou ainda pela existência de uma entidade superior com

domínio das leis universais da natureza (Castro, 2001).

m

m
também mostra uma grande riqueza de espécies utilizadas para diversos problemas de

saúde, utilizam chás (das folhas) feitos de plantas medicinais de quintais, as vezes com uma

combinação de remédios alopáticos, sendo que, todos moradores pesquisados reconhecem em

m

^  cultivam plantas medicinais em seus quintais.

m

m

^  4.2. Objetivo especifico
m
^  Determinar como características do informante (gênero, idade, local de origem)

m

%

Em geral, quando analisamos os dados de Boa Vista do Ramos e Presidente

podem influenciar o conhecimento do morador sobre as plantas medicinais.

4.3. Resultados

Figueiredo, as mulheres conheciam, em média, mais espécies (X=12,75 entre O e 27) do

que homens (X= 12,25 entre 1 e 19). Além disso, os homens conheciam o mesmo número

de espécies nos dois ambientes (X=6,58 para mata e X=5,6 para capoeira) enquanto as

mulheres conheciam mais de capoeira (X=7 para capoeira e X=5,75 para mata).

Com relação ao número de espécies conhecidas pelas pessoas que fizeram as trilhas

em Presidente Figueiredo, foram no máximo 19 espécies entre as pessoas com bom

conhecimento, em que foram citadas 159 vezes (com as repetições), com uma amphtude

muito alta entre esses informantes (de O a 19 espécies).

Também indicaram aplicações para 94 problemas ligados à saúde. No caso de Boa

Vista do Ramos, o número de espécies conhecidas pelas oito pessoas acompanhando as
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trilhas foram no máximo de 27 espécies, foram citadas 212 vezes (com as repetições) e

indicaram aplicações para 128 problemas ligados à saúde (também resumidos e

consolidados em 49 indicações na tabela 5.

O maior número do total de espécies citados foi pelo informante de número 66 que

teve um total de 34 espécies quando contamos com as repetidas entre matas e capoeiras

(tabela 6).

O máximo de indicações foi 41 (com as repetições) com uma média de 9.5 indicações

por pessoa, 5 plantas por pessoa em cada ambiente, e uma grande variação entre o número

total de espécies conhecidas por pessoa (tabela 7).

Tabela 9 - Resultados das trilhas nas matas e capoeiras por informante e sen

conhecimento de números de espécies

9
Informante Número de espécies da Número de espécies da

mata capoeira
Indicações Total de

espécies
9 1 1 4 7 5

9 8 18 15 41 33

9 9 10 11 26 21

11 15 2 22 17

12 0 6 5 6

13 3 5 18 8

9 14 5 8 18 13

■•i 15 4 5 13 9

16 3 3 9 6

17 6 3 7 9

53 3 4 14 7

42 1 3 6 4

44 5 2 9 7

9 48 4 5 10 9

51 3 1 6 4

52 1 0 2 1

54 11 2 12 13

61 19 9 16 28

62 4 6 4 10
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m

m

m

m

%

m

65 8 20 11 28

66 7 27 21 34

69 5 4 7 9

70 8 0 8 8

71 6 5 8 11

Obs:. O número do informante indica um número dado a cada pessoa entrevistada, de
acordo com a ordem temporal das entrevistas, tendo sido depois da escolha marcados os
principais informantes participantes de todas as três partes do trabalho.
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Gráfico 1 - Relação entre local de nascimento e conhecimento dos informantes

Se o local de nascimento influencia o conhecimento sobre plantas medicinais, testei

através de uma Anova. O resultado foi que as pessoas nascidas na Amazônia conhecem

mais espécies do que aquelas que vieram de outros locais (F=4.59, P=0.042).

Sendo o local de nascimento considerando Amazônia legal

(AC,RR,RN,TO,AM,PA,MT), o número de espécies nas matas também foram maiores que

na capoeira (gráfico 1) em Presidente Figueiredo somente.
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Gráfico 2 - Relação entre número de espécies e sexo nos dois ambientes

Se o sexo do informante influencia o conhecimento sobre plantas medicinais, testei

através de uma Anova e não foi significativo (F=0.2, P=0.65) para Presidente Figueiredo.
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Gráfico 3 - Relação entre número de espécies e sexo nos dois ambientes feito em Boa
Vista do Ramos

Se o sexo do informante influencia o conhecimento sobre plantas medicinais, testei

através de uma Anova e não foi significativo (F=0.7, P=0.46) para Boa Vista do Ramos.As

mulheres conhecem um pouco mais de capoeira do que os homens (gráfico 3)

A interferência do tempo de residência sobre o conhecimento de plantas medicinais

testei por meio de uma regressão simples considerando tempo de residência para Presidente

Figueiredo, não sendo detectada correlação estatisticamente significativa entre as duas

variáveis. (F = 0.42, P= 0.52)

Para saber se pessoas de fora da Amazônia conhecem menos indicações que as

pessoas nascidas na Amazônia fiz uma Anova e essa diferença foi significativa

considerando local de nascimento como fator, ou seja, o número indicações conhecidas
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variou significativamente com local de nascimento (F = 8.24, P= 0.007). Aqui reflete o

'9 conhecimento em termos de número de espécies que também está diretamente relacionado

IP as indicações e foi significativo (gráfico 1).

Para saber se homens conhecem menos indicações que as mulheres fiz uma ANOVA

e essa diferença não foi significativa considerando sexo como fetor, ou seja, o número

indicações conhecidas não variou significativamente entre homens e mulheres. (F = 0.94,

P= 0.33)

Para saber se idade interfere sobre o número de conhecimento de indicações fiz

número de indicações não variou significativamente.

I 9

\ *I 9 uma regressão simples considerando idade dos informantes para Presidente Figueiredo e o
í 9

9

9  (F = 2.09, P= 0.15)
9

' 9

- 9

9

9

9

m
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4.4. Discussão

Não existe um padrão muito definido em como as pessoas tratam das doenças com

plantas medicinais, na cidade de Presidente Figueiredo. Muitos usam junto remédios de

farmácia, mas existe pouca diferença entre os homens e as mulheres no uso dessas plantas e

suas indicações. Alguma diferença pode ser porque o homem fica mais tempo fora de casa

e trabalha com ferramentas que geralmente causam acidentes, como cortes, quebraduras,

queimaduras. Enquanto a mulher tem sua saúde afetada devido às condições diárias e

cuidados com a casa e fílhos, muitas vezes ela sabe mais remédios ligados a doençasm

m

#  infantis e que são feitos a partir de plantas medicinais dos quintais próximo a casa.

m

m

estudados no Peru tendem a ter muitos conhecimentos sobre plantas para caça, mulheres

O trabalho de Shepard (1999) aponta para o mesmo aspecto, homens dos grupos

sobre plantas para cuidar dos filhos e controle de fertilidade. Talvez essas informações

dependem do tempo de residência dessas pessoas no assentamento, sua idade e sexo apesar
m

m  de não ter sido verificado isso nesse trabalho provavelmente por causa do tamanho da

amostra. Em relação aos assentamentos de Presidente Figueiredo e Boa Vista do Ramos, am

^  maioria das plantas medicinais usadas são árvores, enquanto no trabalho de Shepard (1999)

os povos utilizam muito mais ervas, arbustos e lianas.

Num outro trabalho sobre plantas medicinais usadas em transtornos ginecológicos

feito com 13 pessoas residentes na parte baixa do rio Ucayaly, Amazônia Peruana

registrou-se o número de 70 plantas, 60% de perto da casa e 40% dos bosques. Quando se

trata de plantas para controle de natalidade mais de 75% está perto da casa (Schultes,

1979). Isto coincide em parte com o meu trabalho que mostra um conhecimento pelas

mulheres de plantas que tratam de problemas femininos (mas não contraceptivos) e infantis

e os locais onde buscam estas plantas são perto, enquanto os homens conhecem a mata e
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trazem seus remédios quando voltam do trabalho geralmente no roçado. Também coincide

com meu trabalho o uso de folhas das ervas dos quintais e de cascas no caso de árvores da

mata e capoeiras. Os resultados obtidos nestas entrevistas com os 16 informantes foram de

750 citações e 1164 indicações, em que a metade das mesmas feitas por cada sexo. Uma

das plantas mais citadas e que também aparece no presente trabalho, é o abacate {Persea

americana).
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®  Realizei a pesquisa em uma amostra constituída por 32 homens e 39 mulheres, com

5. Conclusão

%

idade média de 53 anos (idade máxima de 81 anos), tempo de permanência em média no

®  local de 13 anos por família, sendo a maioria da Amazônia.
m
^  A diferença nos resultados estatísticos com relação a as características e o

m

m
^  regiões estudadas também não foi significativa.

m

conhecimento não foi significativa, a diferença entre o conhecimento nos ambientes e

Pelo número de pessoas que participaram do trabalho, acho que precisa aumentar as

amostras para validar a conclusão, mas podemos ver alguma diferença entre a população
m

dos lugares estudados no primeiro capítulo.
m

m

%
^  matas/capoeiras e 122 em quintais) para serem ainda estudadas evidenciando enorme

Detectei uma quantidade muito grande de plantas medicinais (registramos 158 em

potencial para agregação de novos produtos, com retomo dos lucros para a própria

população estudada. Fica evidente a necessidade de se chegar ao equilíbrio entre

conservação e exploração destes recursos, ou seja, destas áreas de matas, capoeiras e

quitais. Fica clara a importância dessas áreas como potenciais fontes de recursos podendo

ser citados a Carapanauba, Escada de Jaboti, Saracura, Andiroba, Uxi, Embaúba e Lacre.

A maior parte dos estudos sobre plantas medicinais são de ervas daninhqg e comuns

em quintais (Shepard, comunicação pessoal), neste trabalho temos algumas plantas

interessantes como as citadas acima que não são muito comuns em algumas regiões, plantas

ainda não descobertas podem aparecer nesses trabalhos feitos na floresta amazônica, talvez

o fato das plantas produzirem produtos para se defederem de predadores leva a floresta a

oferecer uma maior diversidade desses produtos.
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m

m

m

m

m

m

m

m

#

m

Pode-se propor uma forma artesanal de manipulação já que eles estão preparados

para produzir esses remédios caseiros. Deve-se, também incentivar a valorização dos

produtos em busca de melhora de qualidade do mesmo.

Também vejo a necessidade de se valorizar o conhecimento e o uso das plantas

medicinais por parte das pessoas em geral, sejam elas urbanas ou rurais. Mesmo que no

nosso presente trabalho possa ter havido alguma superestimação quanto aos resultados.

Sugiro um novo trabalho em busca da sistematização dos nomes populares e

indicações, senti a necessidade da elaboração de um dicionário, já que não temos um

completo dicionário de termos brasileiros regionais populares ligados a saúde.

Sugiro então que novas linhas de pesquisa sobre fitoterápicos se abram a um novo

paradigma, venha de modo interdisciplinar colaborar com a produção de medicamentos e

projetos mais próximos a população.

m

m

m
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ANEXOS

Anexo 1. Questionário para os ciados das pessoas

Local de Nascimento:

Procedência:

Nome:

Data de Nascimento (idade):

outro lugan

Número

Data de chegada:

Planilha para os dados de uso da planta

Planta Freq. uso P. Indicações e contra-
indicação

Modo de

Preparo



Sorvinha disenteria, diarréia com sangue l/c 2 m

Sucupira Reumatismo c 1 m

Sucuuba tosse, rins, rasgadura, inflamação,
pneumonia, tuberculose, reumatismo,
gases, frio, fígado, útero, corte,
bronquite

l/c 7 m/c

Sururu reumatismo, banho para moléstia,
fraqueza

c 2 c/m

São João caa picada de cobra, desmancha resto de
sangue em parto

f 1 c

Tabaco doido erisipela toda 1 c

Taboquinha picada de cobra f 1 m

Tarumã hepatite f 1 c

Tauqueira mancha no rosto f 1 c

Timbo Cipó ferrada de arraia, lacraia 1 1 m

Tiririca anemia, hepatite raiz 3 c

Trevo tosse f 2 c/m

Ucuuba inflamação, banho, lavagem, tosse,
ferida, asma, dor de dente, garganta,
ameba, estomago

l/c 6 m/c

Uixi liso disenteria, febre, asseio, verme tuxina,
inflamação

c 5 m

Uixi pucu disenteria c 1 m

Unha de gato inflamação, sangue, reumatismo, baque toda 3 c/m

Urucu assadura, hemorragia fr 1 c

Uxi hemorróidas, inflamações c 5 c

Uxi da praia disenteria c 1 c/m

Vassourinha coceira, erisipela, inchaço, queda,
hemorróidas, dor de urina

r/f 3 c

Vassourinha de

botão

queda, hemorróidas, inchaço 1

Vick gripe c 1 m

Vindecá da mata banhar a cabeça (constipação) toda 1 m

Vindecá dor de cabeça frl/c 1 c/m

Xichua Fraqueza c 1 m

Obs:. Na coluna parte usada leia-se INfolha, s=semente, r=raiz, c=casca, l=leite,
fn=fruto, o=oléo, olho=gemas e brotos, fl=flor, toda=a planta inteira.

Na coluna local encontrada leia-se ni==niata (floresta primaria) c=capoeira.



Anexo 2. Lista de plantas das matas e capoeiras de Presidente Figueiredo e BVR

Planta Indicações Parte usada Freqüência Local

Encontrada

Abacate icterícia, sangue, malária f/s 2 m/c

Abiorana dor, gripe, pulmão toda 1 c

Abota baque, carne crescida no olho, placenta
grudada, hemorragia

r/c 2 c/m

Açaí anemia, contra veneno, malária, banho,
gastrite, fígado, hemorragia,
pneumonia, amarelão

r 7 m/c

Alfavaca eólica f 1 c

Alfavaquinha ameba f 1 m

Algodão garganta f 1 m

Algodão roxo hemorragia f 1 c

Amapá anemia, pneumonia, asma, fortalecer,
pulmão, tosse

1 8 m/c

Andiroba ferimento, garganta, ferida, dor de
cabeça, congestão, repelente,
inflamação, pereba, golpe, gripe,
puxação, tosse, baque

o/s/c 8 m

Angelim canseira, asma c 1 m

Anil câncer, baque, infecção f 1 c

Aninga queimadura, dor toda 1 m

Apuí hérnia, leshimania 1 m

Arumã picada de cobra f 1 m

Arurá dor de dente 1 1 m

Avenca

samambaia
tosse f 1 c

Azeitona desenteria c/f 1 m

Racaba icterícia, malária, anemia f/T m

Bananeira tosse, febre, coceira f 1 c

Bananinha estomago l/c 1 m

Batata brava impigem l/f 1 c

Biorana ferro dor de cabeça f 1 m

Boldo estomago f 1 m

Bota (Abota) baque, queda, inflamação, gastrite,
infecção, diarréia, útero

r/c/toda 5 c/m

Continua...



Breu dor de cabeça, sinusite, emenda osso resina 5 m/c

Breu branco defumação resina 1 c

Caapeba inchaço, inflamação, erisipela f 1 c

Caferana verme, estomago, malária, ferimento,
febre

f 3 c/m

Caiu asseio, desinteria c 1 c

Cajucara
CCega jumento)

repelente para pulgas toda 2 c

Cajui (Cajuacu) útero, hemorragia, desenteria,
hemorróidas, inflamação, banho

c 4 m

Cambara bronquite, pneumonia, gripe, catarrão frtoda 2 c

Canafistula

Cnobre velho)

picada de cobra, febre alta, infecção,
inflamação, urina, diarréia, útero

f/toda 4 m

Canela de febre fr/f 1 c

lacamm

Caniceiro contra veneno c 1 m

Capitiu coceira, banho para criança, dor, dor de
cabeça

f/toda 4 c/m

Capitiu de terra
firme

anemia, queimadura, baço, rins toda 1 c

Carapanauba malária, inflamação, fígado, febre,
fígado,
gripe, evitar filho, pressão alta, baque

c 15 c

Cariuba ameba c 1 m

Casca doce dor de estomago, desinteria, diarréia c 2 c/m

Castanha
Castanheira

golpe, asseio (lavagem urogenital),
pneumonia (banho), desinteria, diarréia,
anemia, inflamação

c 8 m/c

Castanha de mão empingem s 1 m

aberta

Catuaba reumatismo, fortalecer r/c 1 c

Caua chiu coceira brava f 1 c

Cedro vermelho banho para dor, baque, fígado c 2 c

Ctdreira bota 0 vento, dor de estomago f 2 m/c

Cipó alho dor de cabeça toda 1 c

Cipó ambé
ÍAmbé)

picada de tucandeira, cobra, aranha,
lacraia, escorpião

c/toda 4 m

Cipó cobra coceira, curuba f 1 m

Cipó cururu rasgadura, torcedura, fratura de osso,
leshimania, tirar frio

1 4 m

Cipó d'água
(língua de onça.

icterícia, fígado, anemia, desinteria,
hepatite, diarréia, câncer, diabetes.

agua

ou seiva

7 m/c
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Cipó d'fogo) intestino

Cipó escada diarréia, ameba, fortificante, disenteria. l/r/toda 19 c/m

(Escada de diabetes, coluna, diarréia, ferimento.
Jaboti) inflamação, desvio de coluna.

hemorragia, hemorróidas, pressão alta.
ameba, abortiva, reumatismo

Cipó titica hemorragia toda 1 m

Cipó tuíra anemia, rins, urina, amarelão toda 1 c

Cipó tuúa de anemia f 1 m

terra firme

Copaiba frio que ferra, derrame, ferida, dor. o/c 4 m

ferimento, inchaço, queimação,
moléstia

Cruzeiro febre, lavagem, inflamação toda 1 c

Cuia banho de criança f 1 m

Cuia mansa banho de criança f 1 m

Cumaru dor de cabeça, dor, dor de ouvido. s/o 9 c/m

febre, frio, gripe, dor de dente, sinusite.
inchaço, catarro

Curubeiro coceira, alergia s 1 c

Diame catapora f 1 m

Embaúba pressão alta, tumor na pele, diabetes. frolho./r/c 11 c/m

hemorragia, útero, gripe, inchaço, rins.
bronquite, prisão de ventre, tosse.
antibiótico

Embaúba branca tosse, gripe, anemia, icterícia. olho/r 4 c

antibiótico, tumor na pele
Embaúba tosse, gripe olho 1 c

vermelha

Envirataia deíumação, eólicas, estomago f 3 m

Espinheira santa coluna f 1 c

Fava bolacha coceira, curuba, en^ingem, pano c/s 4 m/c

branco

Favarana ferida, coceira c/fr 1 c

Fedegoso dor de cabeça, ferida, coceira f 2 c

Fumeiro bravo bronquite, asma r 1 c

Gergelim derrame, vomitório, febre (frio) s 1 c

Grajiru anemia, hepatite, icterícia, malária f 3 c

Guajiriuba dor de dente toda 1 c

Guaraná desinteria, dor de cabeça, ferida, gripe pó 2 c

Hortelã tosse f 1 m
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Ingá preto hemorragia c 1 m

Ingá rana ferida brava na boca fl 1 c

Ingá titica inflamações, útero c 1 m

Ingá xixi disenteria, ferida brava na boca c c/m

Itauba banho de criança, dor, frio, resfriado c/l 1 m

Jaca banho de criança f 1 m

Jacinira reumatismo f 1 c

Jambuí hepatite, fígado, inflamação, malária toda/r m

Japana roxa banho de cabeça f 1 m

Japecanga fígado r 1 m

Japooca ferida toda 1 c

Jatobá tosse, lavagem, inflamação, fortificante c 2 m

Jeniporana cobra toda 1 m

Jurubeba bronquite, malária, icterícia, puxa
espinho asma

r/frs 4 c/m

Jurubeba pequena fortalece, anemia r 3 c

Jutaí gripe, rouquidão, disenteria, tosse,
asma

c 4 m

Lacre impinge, coceira, boqueira, ferida,
golpe, pano branco, rins, inflamação

l/c 5 c

Lacre branco frieira, impinge, coceira, rins,
inflamação.

1 5 m/c

Lacre escuro impinge, coceira, frieira 1 4 c/m

Laranjinha estomago, gases f/c 2 m

Limão quentura na cabeça fr/c 1 m

Loro dor de cabeça toda 1 c

Macaca Cipó hérnia toda 1 m

Mairapuana pressão (nervos) c 1 m

Malvarisco febre, tosse, inchaço, baque f 1 c

Mangarataia tosse r 1 m

Maniva de veado queimaduras, ferimento 1 1 c

Mapara íarvore) impigem, curuba f 1 c

Marajá antinflamatorio entrecasca 1 m

Cpalmeiral
Massape banho toda 1 c

Matapasto ferida brava na boca f 1 c

Morototo diarréia, inflamação, desinteria, vomito c/l 3 c
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Murici asseio, desinteria, ferida c/l 3 c/m

Muita colesterol, emagrecer, desinteria f 1 m

Murtacaa inflamação, útero f 1 c

Mururé hérnia, dor no corpo, impotência, vista,
malária

1 2 m

Orelha de verme C 1 c

cachorro

Pajurarana dor de cabeça, dor de dente toda 1 m

Palheira picada de cobra f 1 m

(palmeira)

Paracari ferida, coceira f 1 c

Paratudo

(pratudo)

desinteria, coceira, curuba, inflamação f/c 4 m/c

Parminha estômago f 1 m

Pau d"arco

(Ipê)
defumação, resfriado, coração, sistema
nervoso, derrame, congestão de
comida, câncer, rouquidão, gripe, dor

c/toda 7 m

Pega pinto depurativo toda 1 c

Picão icterícia, hepatite f 1 c

Pinhão depurar o sangue s 1 c

Pinhão br dor de dente, ferida fr 1 m

Pinhão roxo feitiço, mal olhado fr 1 c

Piranheira coceira, pira c 1 c

Piriri picada de cobra f 1 m

Piririna picada de cobra f 1 m

Pluma do mato golpe f 1 c

Preciosa calmante, gripe c 2 c/m

Quina fígado, febre, problema de mulher,
inflamação, mal^ia, gripe, diarréia

entrec 6 mata

Rabo de urubu micoses f 1 c

Rinchão câncer, baque, inflamação, infeção f 3 c/m

Rosa cera ferrada de inseto f 1 m

Safíra dor de cabeça toda 1 c

Japecanga anemia r 1 c

Samambaia pneumonia, tuberculose, asma fî l/toda 3 c/m

Sapucaia diabetes c 1 m

Sapucaiarana deslocamento, baque toda 1 m

^iaracura inflamação, malária, baço, fígado, rins, abortivo,
bexiga, regula o intestino, útero, gastrite, afrodisfaco

Entrecasca 7 m
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Anexo 3. Lista de plantas dos quintais de Presidente Figueiredo e Boa Vista do Ramos

Planta Indicações Parte

usada

Freqüência

Abacate anemia f 2

Abiu labirintite s 1

Açafrão fígado r 1

Alecrim dor de cabeça, febre, gastrite f

Alfavaca febre, cicatrizante, puxa sujeira do olho,
banho para dor de cabeça, estomago, rins,
calmante, constipação, analgésico, pressão alta

f 10

Alfavaca da índia banho de asseio f 1

Alfazema pós parto f 1

Algodão problema de mulher, fígado, fortificante, pós parto f

Algodão roxo hemorragia, coração, corrimento, fígado,
problema de senhora

f 1

Aloes quebradura, unheiro f 1

Amor crescido inflamação, abortivo, banhar cabeça, leshimania,
verme, gastrite, ulcera, estomago

f 5

Amora febre, pressão alta, coração f 2

Anador

(melhorai)
febre, dor, febre reumática, eólica f 3

Apuí malária 1 1

Arruda dor de ouvido, dor de cabeça, pressão alta, eólica,
banha criança, derrame, ferida, resguardo, coração

f 8

Babosa picadas de insetos, gripe, cicatrizante estomago,
inflamação, tumor da pele, dor, câncer,
queimadura, tuberculose, ulcera, hemorróidas

f 10

Bacurauzinho vistas 1 1

Batatão (Batata de
purga)

depurativo, banho, purgante, pereba, ferida r 1

Biribá piolho fís 1

Boa noite malária r 1

Boldo

(Boldo grosso,
hortelã)

fígado, banho para cabeça, estomago, febre,
garganta, gripe, sinusite, ferimento, tosse, anemia,
malária, banho

f 3
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Boldo fino

(meiacinina,
cibalena, hortelã)

garganta, gripe, sinusite, estomago, fígado, febre,
asseio pós parto, banho

f 2

Boldo do chile estomago, fígado, gripe, malária, febre, baço f 4

Caapeba tumor na pele, malária, erisipela, raladura, fígado,
inflamação, inchaço, ferimento, banho, eólica

fír 5

Cacto

(mandacaru)
ferida f 1

Camaruzinho estomago f 2

Cana mansa rins, fígado f 1

Canário coração f 1

Canela calmante f 1

Capim cheiro insônia, ferida, ma digestão, estomago f 4

Capim santo banho, febre, insônia, calmante, malária, eólica,
pressão alta, prisão de ventre, gases

f 8

Capim navalha
(tiririca)

anemia r 2

Carambola diabetes f 2

Carmelitana calmante, estomago f 3

Carrapicho gripe, cicatrizante, tosse, coceira, alergia, ferida f 2

Coco amarelo hepatite, fel derramado, diarréia (soro) fr

Catinga de
mulata (Macela)

banho, dor de cabeça, dor de ouvido, estomago f 4

Cebolinha eólica pós parto, dor f 1

Chapéu
de couro

inflamação f 1

Chicória disenteria, estomago r 2

Cipó alho banhar cabeça, emagrece, banho f 2

Cipó pucá derrame f 1

Cominho banho, estomago f 2

Corama inflamação, febre, tosse, golpe, ferida, antibiótico,
fígado, catarro, gastrite, banho de criança, banho,
útero, gripe

f 2

Cordão de

São Francisco

antidepressivo, calmante tudo 1
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Couve manteiga gastrite f 1

Cravo

de defunto

banhar criança, inseticida, hérnia, dor de urina tudo 3

Cuia mansa banho, febre, indisposição f 1

Dente de leão reumatismo f 1

Elixir paregórico estomago, dor de urina, calmante, coração,
menstruação, dor de cabeça, comida que fez mal

f 6

Erva de jaboti calmante, dor de urina, hemorragia, asseio,
inflamação

ftudo 2

Espinheira santa coração f 1

Eucalipto febre, gripe, banho para cabeça, desinfetante,
tosse

f 3

Embaúba tosse, rins, diurético, catarro dos peito f 2

Fruta pão diabetes, reumatismo f 1

Jenipapo anemia fr 1

Gergelim tétano, derrame s 1

Goiaba diarréia fr 1

Grajiru inflamação, antibiótico, anemia, desinteria,
hemorragia

f 1

Girum banho f 1

Graviola emagrecer f 1

Hortelã roxo chá para criança, eólica f 1

Hortelã turssiço
ípoeio)

verme, eólica de criança f 1

Jambu (erva) fígado, estomago f 2

Japana dor de cabeça, estomago f 2

Japana branca derrame, estomago f 1

Jaraqui caa banho f 1

Jasmim emenda osso 1 1

Jibóia dor de cabeça f 1

Jucá lavar ferida, infecção, emenda osso, corte s 2

Jurubeba (branca) hemorragia, bronquite f 2
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Lacre empingem, coceira f 1

Laranja estomago, banho, febre, pressão alta fr

(casca)/f
2

Lima calmante f 1

Manjericão estomago, banho, cicatrizante, dor de cabeça,
fígado, dor de eólica

f 2

Malicia calmante, antidepressivo tudo 1

Malvarisco gripe, inflamação f 2

Mamão verme, estomago, ameba, soltar o intestino,
congestão

s/fr 3

Mamona reumatismo s 1

Manga banho para cabeça, gengiva íIq 1

Mangarataia rouquidão, garganta r 2

Manjerioba anemia, malária, fígado s/r 2

Mão aberta tumor na pele f 1

Maracujá pressão alta, urina toda hora f 2

Marupá tosse, desinteria, hemorróidas, gastrite
desidratação, hemorragia

f 3

Mastruz verme, pulmão, quebradura, febre, baque,
estom^o, emenda osso, câncer, pneumonia,
fortalecer

f 5

Mata pasto gripe f 1

Menta mal hálito, dor, dor de barriga, banho, gripe f 3

Meiissa eólica, febre, nervos, pressão alta, calmante f 2

Milona febre f 1

Mirra sinusite f 1

Mucura caá dor de cabeça, parma, gripe, sinusite, banho,
doença do ar, estomago, leshimania

f 6

Mussanbé pele, curuba, coceira f 1

Mutuquinha erisipela, estomago, dor de ouvido, hemorragia,
dor, eólica

f 6

Oriza coração, calmante, estomago, pressão alta
diabetes

f 7

Pau de angola coceira, banho, coração f 1
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Pinhão branco cicatrizante, sinusite, corte, derrame, constipação,
inflamação, ferida (inflamada),
intestino, útero, erisipela, pressão alta

1/fr 6

Pinhão roxo Escauda pé (frio nos pés) s/fr/1 2

Pimenta

do reino

enxaqueca fr 1

Pimenta malagueta tétano frfr 1

Pluma eólica, hemorragia, menstruação f 4

Pobre velho rins f 2

Quebra pedra rins, fígado r 2

Rinchão menstruação, inflamação, reumatismo, jimta osso,
bursite, quebradura, diarréia, hemorragia

f 1

Roma estomago, garganta, rouquidão frc/fr 2

Sabugueiro febre, catapora f 3

Sacaca banho, emagrecer f 2

Sacaquinha malária, febre, banho f 1

Saia velha inflamação, útero f 1

Saião gastrite, ulcera f 1

Salvia

de marajó
asseio pós parto, sinusite, fortificante, inchaço,
estomago, dor de ouvido, dor de cabeça, eólica,
febre, purgante

f 5

Samambaia gripe, tosse f 1

Sangue
de cristo

banho para cabeça, vomitório, memória, sangue
grosso

m 2

Saudade hemorragia f 1

Sucuba depurativo, menstruação, inflamação, febre,
contraceptivo, tirar placenta

c 2

Tabacorana empingem, curuba, coceira f 1

Taperebá banho f 1

Taperebazinho banho, febre, indisposição f 1

Terezinha dor de cabeça f 1

Trevo roxo banho, eólica, dor de garganta, inflamação,
rouquidão, dor de ouvido

f 5

Uchama banho f 1
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Unha de gato inflamação tudo 1

Urubu caa malária f 1

Urucum catarro, inflamação, anemia, pano branco, dor de
urina

fr/r 3

Vassourinha dor de urina, hemorróidas, varizes, erisipela,
desinteria, febre

frr 3

Vassourinha de
botão

hemorróidas, varizes f 1

Vick estomago, gripe f 1

Vinagreira emagrecer f 1

Vindecá ameba, catarro dos peito, nervo, gravida nervosa,
banho para criança, banho para cabeça, tira frio,
resfriado no útero

f 1

Obs:. Na coluna parte usada leia-se f=folha, s=semente, r=raiz, c=casca, l=leite,
fr=fruto, o=oléo, olho=gemas e brotos, fl=flor, toda=a planta inteira.

Na coluna local encontrada leia-se ni=mata (floresta primaria) c=capoeira.

Anexo 4. Resultados das entrevistas somente de pessoas que não foram as
trilhas (não identificados)

Plantas
Indicações Parte

usada

Abacate hepatite s

Abiurana vitamina
Açaí anemia, fígado, rins, picada de cobra, sífilis r/fr
Algodão anemia cicatrizante f
Algodão Roxo garganta, gripe f
Aloés cobra 1

Amapá
enfraquecimento, tuberculose, tosse, pulmão,
pneumonia, verme, gastrite, rasgadura, gripe 1

Amor Crescido ferida, golpe sumo

Anador estomago
azia estomago, ferida, cabelo, garganta, coceira, piolho,
limpa 0 corpo, tosse, baque, reumatismo, antibiótico.

Andiroba gripe, dor óleo

Angélica triglicérides
Angico expectorante pulmão
Araçá Boi vitamina fr
Araçá Da Mata diarréia c

Araticum hepatite

Continua...

%



i

ê

P

♦ -

J

vT'

"í)
Ai

,J

<■
■i>

7A

I
I
7^

mS,

Aroeira antibiótico cicatriza
Arrozinho rins
Arruda estomago, dor de cabeça, convulsão, fricção, gastrite f
Aurigem diabetes câncer
Azeitona dor nos ossos, diarréia f
Babaçu reumatismo fr
Babosa câncer, pneumonia f
Banana asma, catapora 1
Batata De Purga tudo, fraqueza, apereado r

Batata De Teiu (Cipó) contra veneno r

Batatao engordar, dor, doença de mulher
Boldo fígado, estomago
Boldo (Chinês, Alfazema) fígado, dor de estomago
Bota baque, inflamação, suspensão da menstruação, abortiva r

Buchinha dor de dente fr
Caapeba vermelha
Caferana malaría, gripe, qualquer coisa
Caia gastrite
Caju pereba, diarréia, antibiótico, inflamação, asseio c

Cajuacu útero, asseio c

Camapu eólica útero mulher, cura de vez a malaria
Camauaru defumação
Camomila triglicérides
Campim Santo calmante
Cana nervoso

Cana Roxa emagrecer

Capim Santo gripe
febre, inflamação, gastrite, febre, baço, fígado, evitar
filhos. c

Carapanauba
dor de estomago, ulcera, diarréia, útero, gripe,
disenteria, malaria

Carqueja estomago gastrite dores
Casca Doce disenteria c

Castanha
inchaço, frio nos quarto, asseio, inflamação, golpe,
fígado, anemia c

Castanha Sapucaia sumo para cobra c

Catinga De Mulata estomago cabeça f

Catuaba reumatismo Sistema nervoso central r

Cebola tosse r

Cedrinho dor inflamação c

Cedro Amargo derrame, fígado, baço, anemia c

Chicória febre, inflamação r

Cidreira estomago, relaxante, pressão alta, banho
Cipó Alho pneumonia
Cipó Carimbo gastrite
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Cipó Cravo chá pra tomar
Cipó Escada disenteria
Cipó Titica hemorragia

Cipó Túira
anemia, inchaço, anemia, pneumonia, hepatite,
hidropisia, inflamação

Coco anemia fr

Copaíba

inflamação, pós parto não ter filhos, estomago, golpe,
garganta,
dores, tudo, doença venérea, asma, prisão de ventre,
estala o osso em reumatismo

óleo

Coração De
Banana(Mangara)

pneumonia

Corama

útero, estomago, tosse, pneumonia, golpe, gastrite, tudo,
vista,
inflamação, antibiótico

Couve gastrite, machucadura
Cravinho (Arvore) alimento
Cravinho (Cipó) febre (calmante), criança
Cravo gastrite
Cuieira anemia gastrite pele tuberculose

Cumaru

lambedor, dor de ouvido, de dente, defiimação,
desinfetante, perfiime,
próstata, tudo, pneumonia, asma, tosse, gripe

fr

Elixir Paregórico estomago
Embauba hepatite, febre, diabetes, malaria, pressão alta f
Emburana tuberculose bronquite sinusite
Erva Cidreira calmante

Erva Mineira tosse tuberculose
Escada ameba tudo
Escada De Jaboti disenteria, inflamação, diabetes, infecção, intestino tudo
Espere Ai reumatismo
Faveira ferida
Fedegoso gastrite, estomago
Flor De Bananeira asma

Flor Do Maracujá calmante

General urina inflamação f

Girum estomago, dor de cabeça
Goiaba disenteria

Grajiru engrossa o sangue aumenta r/f
Graviola calmante
Guaraná estomago, dor de cabeça
Hortelã Vento, tosse, gases, grastite, banho em criança
Hortelanzinho Estomago
Ingá Garganta c

Jaca Banha criança aborrecida
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Jalapa derrame
Jambo asma, diabetes, inflamação pressão gastrite f
Janauba- Muuba inflamação malaria
Japana hemorragia
Japecanga sinusite (banha) constipação, reumatismo r/f
Jaraqui Caa albumina

Jatobá

lambedor, bronquite, pancada no olho, expectorante
pulmão,
anemia, pulmão, gripe, tosse, ameba, útero

Jinipapo pneumonia
baque, dores nas costas, picada de cobra, rins, gripe,
útero, tosse,

fr

Jucá inflamação, gastrite, ulcera
Julica (Taquirirana) cobra
Jurubeba tosse r

Junina banho fortalecer
infecção, sinusite, bucho inchado, calmante, depurativo.

Laranja coração s

Lima coração
Limão estomago, dor de cabeça
Lingua De Vaca tuberculose
Magerioba remela no olho pós parto
Malagueta sífilis
Malva amarga
Malvasrisco gastrite
Mamão verme

Mandacaru gripe tudo
Manga tosse gripe
Mangarataia bronquite, asma, resfiriado r

Maniericão amarga

Manierioba malaria diabetes hemorragia
Maracujá coração

Marapuama
fortificante, impotência. Sistema nervoso central,
diarréia, reumatismo

Mastruz
peito, estomago, enfraquecimento, tudo, verme, inflamação,

ferida, osso quebrado, pneumonia, tosse, baque
Mata Pasto impigem

Mirantan fortificante

Mogno inflamação

Morotótó disenteria, inflamação, mulher
Mucura Caa antibiótico

Mulateiro pele c

Muratinga esporada de arraia leite
Murici inflamação c

Mumre impigem, ferida que não sara, reumatismo, malaria, dor

Continua...
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Mutuquinha hemorragia
Óleo Elétrico estomago
Orelha De Pau hemorragia
Oriza coração dor, com pau de angola
Pacoan queda de cabelo
Paiamarioba=Manierioba cobra r/f
Pata De Vaca diabetes r

Pau Darco

útero, próstata inflamada, rins, fígado, câncer, sangue,
anemia,
ferida, pneumonia

Pau Jibóia inflamação útero golpe
Pau Lele diabetes câncer
Pau Rosa reumatismo oleo
Picão icterícia banho
Pimenta Longa (Macaco) bate e joga contra pragas, piolhos
Pinhão machucadura, inflamação, constipação
Pinhão Barrigudo (Pajé) mau olhado (proteção)
Pinhão Br. fígado, golpe leite
Pinhão Pajé cobra s

Pitanga febre
Pitomba inflamação, asseio, reumatismo
Pobre Velho rins, diabetes
Poraquê inchação
Preciosa estomago, febre (calmante)
Pupunha tuxina (oxiúros) f
Quebra Corrente útero inflamação
Quebra Pedra rins
Quina febre, inflamação, coceira, aborto, gastrite c

Quina Quina dor no corpo, malaria febre, fígado c

Rambu
fígado, reumatismo, tosse, gripe, febre, diarréia,
garganta

Rinchão eólica, útero, mulher, baque r

Roseira coração f
Salssaparilha depurativo, leshimania
Salvia anemia fígado baço
Salvia Marajó fígado
São João Caa tosse tuberculose

Sapucaia disenteria entrec

Sara Tudo inflamação, golpe

Saracura Mira

fígado, gastrite, febre, reumatismo, malaria, desinteria,
estomago, rins, dor de urina, diabetes, icterícia, fígado,
inflamação c

Segura Coração sífílis

Sena aperientes
Sete Dor amarga

Continua...
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Sorva fortificante 1

Sucuba

tosse, dor, gastrite, bronquite, câncer, gripe, inflamação,
ventosidade, rasgadura, antibiótico, ferida, útero, hérnia,
verme

1

Suniru esquenta o corpo, gestante

Taja vermelha f

Tamarindo gastrite

Tapereba que não vem menstruação c

Trevinho estomago

Tucuma colírio fi-

Tuira fígado

Ucuuba dor de dente, útero, câncer óleo

reumatismo, câncer, sistema nervoso central.
Unha De Gato fortificante, tudo, catarata
Urubu Caa dor no estomago
Urucum fígado, pulmão r

Uxi inflamação, asseio, rins c

Uxi Coroa mulher c

Uxi Liso inflamação c

Vassorinha inflamação, dor de urina, asseio, assadura, útero r

Vassorinha De Botão hemorragia r

Vick (Arvore) coração

Vinagreira emagrecer

Virataia defumação

Xichuá

reumatismo, dor na coluna, rins, cabeça, hemorragia,
anemia, dor,
sistema nervoso central, fortificante c

Xichuá (Arvore) fortificante c

Zina malaria

3
<jk

I
I

Obs:. Na coluna parte usada leia-se ^folha, s=semente, r=raiz, c=casca, l=!eite,
fr=fruto, o=oIéo, olho=gemas e brotos, fl=flor, toda=a planta inteira.
Na coluna local encontrada leia-se m=mata (floresta primaria) c=capoeira.
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Anexo 5. Identificação botânica das plantas medicinais

a. Quintais

Nome Popular Família Nome cientifico Origem

Abacate Lauraceae Persea americana /P.

gratíssima

América

central

Abiu Sapotaceae Pouteria caimito Peru

Açafrão Zingiberaceae Curcuma longa L. Ásia menor

Alecrim Verbenaceae Vitex agnus castus Amazônia

Alfavaca/Limpa Vista Lamiaceae Ocimum micranthum Ásia /África

Alfazema

Algodão Malvaceae Gossypium sp.

Algodão Branca Gossypium sp.

Algodão Roxo Gossypium sp.

Amor Crescido Portulacaceae Portulacca pilosa L. Andes

Amora Morus nigra / M. alba China

Anador

Arruda Rutaceae Ruta graveolens L. Mediterrâneo

Babosa Liliaceae Alloe sucotrina Lam./Aloe vera Asia/África

Batatão Convolvulaceae Operculina alata / 0. altíssima

Biribá Annonaceae Annona sp. Amazônia

Boa Noite Exótica

Boldo (Folha Grossa) Coleus barbatus Nativa

Boldo do Chile Monimiaceae Vernonia condensata Exótica

Boldo Japonês Exótica

Boldo Melhorai Exótica

Caapeba Piperaceae Potomorphe peltata Nativa

Continua...
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Camanizmho(Trevo cumaru) Acanthaceae Justiça pectorális

Cana Mansa Costaceae Costus spiralis Rose. Nativa

Canela Lauraceae Exótica

Capim Cheiroso (Erva Cidreira) Poaceae Cymbopogom citratus (DC.)

Carambola Oxalidaceae Averrhoa carambola L. Malásia

Carmelitana Verbenaceae Melissa calaminta L.

Carrapicho Leguminosa Desmodium sp. Nativa

Coco Cocos nucifera L. Polinésia

Catinga de Mulata Lamiaceae Leucas martinicensis (Jacq) Europa

Chapéu de Couro Echinodorus graniflorus

Cebolinha Amarilaceae Pancratium guianensis Exótica

Chicória Apiaceae Eryngium foetidum

Cola Nota (Cancerosa) Exótica

Cominho Earum aromaticum Exótica

Corama Crassulaceae

Bryophyllum pinnatum

B. calicinum

Cordão de São Francisco Lamiaceae Leonotis nepetaefolia R. Brown índia

Couve Manteiga Brassica acephala

Cravo de defiinto Asteraceae Tagetes patula / T. erecta L México

Crista de Galo (Gervão) Verbenaceae Stachytarpheta angustifolia

Elixir Paregórico/Òleo Elétrico Piperaceae Piper callosum Ruiz.

Erva Cidreira Verbenaceae Lippia alba (MUI.) Exótica

Erva Cidreira Verbenaceae Exótica

Erva Cidreira (Capim) Poaceae Cymbopogom citratus

Erva de Jaboti Piperaceae Peperomia pellucida

Escada de Jaboti Leguminosa Bauhinia sp.

Eucalipto Myrtaceae Eucalyptus sp. Austrália

Fruta Pão Artocarpus incisa L Java/Sumatra

Genipapo Rubiaceae Genipa americana L. Américacentral

Continiiíi
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Gergelim Sesamum indicum DC. índia

Goiaba Myrtaceae Psidium guajava Nativa

Grajirú Bignoniaceae Arrabidaea chica Verlot.

Graviola Annonaceae Amnna muricata Antilhas

Hortelã Exótica

Hortelã (Boldo Fino) Exótica

Hortelã (Boldo Grosso) Exótica

Hortelã Grosso Nativa

Hortelã Turcisso (Poejo) Lamiaceae Menta pulegium Europa
Hortelãnzinho (Roxo) Lamiaceae Menta crispa Oriente

Jambu (Rambu/Agrião) Asteraceae Spilanthes oleraceae

Japana Branca

Jasmim Exótica

Jucá Caesalpinaceae Caesalpinea ferrea Mart.

Jurubeba Solanaceae Exótica

Jurubeba Branca Solanaceae Solanum sp. Exótica

Lacre Clusiaceae Vismia guianensis Nativa

Laranja Rutaceae Citrus aurantium L.

C. sinensis

Asia

meridional

Lima Rutaceae Citrus aurantifolia Exótica

Macela Asteraceae Achyrochine saturfoides DC.

Manjericão Ocimum minimum

O. basilicum

Asia

Malícia Leguminosa Mimosa pudica

Malvarisco Plectnatrus amboinicus (Lour.)
Mamão Carica papaya México

Mamona Euphorbiaceae Ricinus communis L Cosmopolita

Manga Mangifera indica índia

Mangarataia(Gengibre) Zingiberaceae Zingiber qfficinale Roso. índia

Manjericão Roxo Ocimum sp. Exótica

Continua...
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Cambara Lantana camara L.

Açafrão Zingiberaceae Curcuma longa L.

Mangarataia(Gengibre) Zingiber qfficinale Rose.

Obs:. Os espaços em branco se referem a informações que não foram certificadas ou não

conclusiva.
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Manjerioba Leguminosa Cassia hirsuta

Maracujá Passifloraceae Passiflora edulis Sins. Nativa

Mastruz Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides México

Mata Pasto Leguminosa Cassia reticulata Willd.

Menta Menta spicata Exótica

Menta Piperita Menta Piperita Exótica

Milona Piperaceae

Mirra Exótica

Mucura Caá (Guiné) Phytolaccaceae Petiveria alliaceae L.

Mutuquinha Lamiaceae

Óleo Elétrico Piperaceae

Oriza Lamiaceae Pogostemon heyneanus Benth.

Pau de Angola Piperaceae

Pimenta do Reino Piperaceae Piper nigrum Asia

Pimenta Malagueta Solanaceae Capsicum frutescens L.

Pinhão Branco Euphorbiaceae Jatropha curcas Andes

Pinhão Roxo Euphorbiaceae Jatropha gossypifolia L. Andes

Pinhão Pajé Euphorbiaceae Jatropha sp. Andes

Pobre Velho Costaceae Costus spicatus Nativa

Quebra Pedra Euphorbiaceae Phillanthus niruri L. Trópicos

Rinchão Verbenaceae Stachytarphetta cayenensis Nativa

Roma Punicaceae Punica granatum L. África

Sacãca Eurphorbiaceae Croton cajucara Benth.

Salvia de Marajó Verbenaceae Hyptis incana Pohn./H. crenata Nativa

Samambaía Pteridófitas Pteridium sp

Sangue de Cristo Euphorbiaceae Croton sp. Exótica

Sucuba Apocynaceae Himatanthus sucuuba

Tiririca (Capim Navalha) Cyperaceae Scleria sp. Amazônia

Unha de Gato Rubiaceae Uncaria sp.

Urucum Bixaceae Bixa orellana L América

7
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Vassourinha Scrophulariaceae Scolpia dulcis

Vassourinha de Botão Rubiaceae Borreria verticillata L.

Vick Cecropia sp.

Vinagreira Malvaceae Hibiscus sp.

Vindecá

Alpinia nutans

Alpinia japonica

Japão

b. Mata/Capoeira

Abacate Lauraceae Persea americana Exótica

Abiorana Sapotaceae

Açaí Arecaceae Euterpe precatória Martins Nativa

Amapá Moraceae Brosimum parinarioides

B. potabile

Nativa

Ambe (Cipó Timbo) Monocotiledonia

Andiroba Meliaceae Carapa guianensis Aublet. Neotropical

Anil Indigofera suffruticosa Antilhas

Aninga Monocotiledonia Montrichardia arborescens

Bacaba Arecaceae Nativa

Biorana Ferro da Preta Flacourtiaceae

Bota Menispermaceae Abutua grandifolia (Mart.)
Breu Burseraceae Protium sp. Amazônia

Caferana Siparunaceae Picrolemna pseudocoffea sp.
Caju Anacardiaceae Anarcadiun ocidentale América do

Sul

Cajuçara Solanaceae Solanum cajucara

Cajuí Anacardiaceae Anacardium guianensis

Cambara Verbenaceae Lantana camara L. Nativa

Canafistula Canafistula Nativa

Canela de Jacamim (Malaguetão) Piperaceae Piper sp.

Capitiu Siparunaceae Siparuna foetida Barb. Rodr. Nativa

Continua...
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Carapanauba Leguminosa Swartizia sp. Nativa
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Carapanauba Apocynaceae Aspidosperma nitidum Nativa

Castanha de Mão Aberta Leguminosa

Castanheira Lecythidaceae Bertholletia excelsa S. BonpL Nativa

Catuaba Olacaceae Ptychopetalum olacoides Benth.

Cedro Lauraceae Cedrela odorata L Nativa

Cega Jumento Solanaceae Solanum sp.

Cipó d'água Dilleniaceae Davilla sp. Nativa

Cipó Sapo Cururu Apocynaceae Echistes cururu Mart.

Cipó Titica Araceae Heteropsis jenmani Olei. Nativa

Cipó Tuira Acanthaceae Mendoncia hoffmannseggiana Nativa

Copaíba Leguminosa Copaifera multijuga Hayr.

C. reticulata

Nativa

Cruzeiro Eupatorium odoratum

Cumaru Leguminosa Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.

Embaúba Cecropiaceae Cecropia sp. Nativa

Embaúba Branca (Toren) Cecropiaceae Cecropia sp. Nativa

Embaúba Vermelha Cecropiaceae Cecropia sp. Nativa

Escada de Jaboti Leguminosa Bauhinia sp.

Envira Annonaceae Xylopia sp. Nativa

Fava Bolacha Leguminosa Vatairea guianensis Aubl.
Fedegoso Leguminosa Cassia occidentalis América

Fumeiro Bravo(Cega Jumento) Solanaceae

Grajirú Amazônia

Inga Titica Leguminosa Inga Alba

Itauba Lauracea

Jaca Artocarpus integrifólia índia

Jambu (Rambu) Asteraceae Spilanthes oleraceae
Qvktilrrv cn Nativa

Continua...
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Jatobá Leguminosa Hymenaea courbaril L. Nativa

Jurubeba Solanaceae Exótica

Jurubeba Pequena Branca Solanaceae Exótica

Jurubebinha Solanaceae Solanum sp. Exótica

Lacre Clusiaceae Vismia japurensis Nativa

Lacre Clusiaceae Vismia sp. Nativa

Lacre Branco Clusiaceae Vismia guianensis Nativa

Lacre Escuro Clusiaceae Vismia japurensis Nativa

Lacre Vermelho (Escuro) Clusiaceae Vismia japurensis Nativa

Limão Rutaceae Citrus limon Ásia

Laranjinha Annonaceae Guateria citriofolia Nativa

Maniva de Veado Manihot sp.

Marajá (Palmeira) Arecaceae

Ptychopetalum olacoides

Mairapuana Olacaceae Benth.

Massapé Asteraceae

Morototo Araliaceae Didymopanax morototo

Murici Malpighiaceae Byrsonima sp Nativa

Murta Myrtaceae Myrcia sp.

Mururé Moraceae Brosimum acutifolium (Duche) Nativa

Pajurarana Chrisobalanaceae Licania sp.

Palheira (Palmeira) Arecaceae

Pau d'arco Bignoniaceae Nativa

Picão Asteraceae Bidens pilosa América

Tropical

Pobre Velho Costaceae Costus spicatus Nativa

Puxuri (Preciosa) Lauraceae Aniba canelilla Nativa

Quina Quina =Aquariquara Branca Apocynaceae

Quina Quina =Carapanauba Apocynaceae Aspidosperma nitidum

Rabo de Urubu Monocotiledonia

Mp

È»
h
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Salsa (Japecanga) Smilax sp.

Samambaia Pteridópita

Sapo Cururu (Cipó Sapo) Apocynaceae Echistes cururu

Sapucaia Lecytidaceae Lecythis usitata Miers.

L. pisonis Cambs.

Sapucaiarana Annonaceae Duguetia surinamensis

Saracura Rhamnaceae Ampelozizyphus amazonicus Amazônia

Sorva Sapotaceae Amazônia

Sucuba Apocjmaceae Himatanthus sucuuba Amazônia

Tabaco doido Convolvulaceae

Taboquinha Monocotiledonia

Timbó Cipó Monocotiledonia

Umbaúba Cecropiaceae Cecropia sp.

Umbaúba Branca Cecropiaceae Cecropia sp.

Unha de Gato Rubiaceae Uncaria sp. Sulamerica

Uxi Liso

Vassourinha de Botão Rubiaceae

Xichuá Bignoniaceae

Obs:. Os espaços em branco se referem a informações que não foram certificadas ou não

conclusiva.
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Nome Popular Família Nome científico

Cipó Tuira Acanthaceae Mendoncia hoffmamseggiana

Cebolinha Amarilaceae Pancratium guianensis

Caju Anacardiaceae Anarcadiun occidentale

Cajuí Anacardium guianensis

Biribá Annonaceae Annona sp.

Graviola Anonna muricata

Envira Xylopia sp.

Laranjinha Guateria citriofolia

Sapucaiarana Duguetia surinamensis

Chicória Apiaceae Eryngium foetidum

Sucuba Apocynaceae Himatanthus sucuuba

Carapanauba Swartízia sp.

Carapanauba Aspidosperma nitidum

Cipó Sapo Cururu Echistes cururu Mart.

Quina Quina =Aquariquara Branca
Quina Quina =Carapanauba Aspidosperma nitidum

Sapo Cururu (Cipó Sapo) Echistes cururu

Sucuba Himatanthus sucuuba

Morototo Araliaceae Didymopanax morototo

Cipó Titica Arecaceae Heteropsis jenmani Olei.

Açaí Euterpe precatória Martins

Bacaba

Marajá (Palmeira)
Palheira (Palmeira)

Cravo de defunto Asteraceae Tagetes patula / T. erecta L

Jambu (Rambu/Agrião) Spilanthes oleraceae

Macela Achyrochine saturfoides DC.

■''i Continua...
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Massapé

Picão Bidens pilosa

Grajirú Bignoniaceae Arrabidaea chica Verlot.

Pau d'arco

Xichuá

Urucum Bixaceae Bixa orellana L.

Breu Burseraceae Protium sp.

Embaúba Cecropiaceae Cecropia sp.

Embaúba Branca (Toren) Cecropia sp.

Embaúba Vermelha Cecropia sp.

Mastruz Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides

Tiririca (Capim Navalha) Ciperaceae Scleria sp.

Lacre Clusiaceae Vismia guianensis

Lacre Vismia japurensis

Batatão Convo Ivulaceae OpercuUna alata / O. altíssima

Tabaco doido

Cana Mansa Costaceae Costtts spiralis Rose.

Pobre Velho Costus spicatus

Corama Crassulaceae

Bryophyllum pinnatum

B. calicinum

Cipó d'água Dilleniaceae Davilla sp.

Mamona Euphorbiaceae Ricinus commmis L.

Pinhão Branco Jatropha curcas

Pinhão Roxo Jatropha gossypifolia L.

Pinhão Pajé Jatropha sp.

Quebra Pedra Phillanthus niruri L.

Sangue de Cristo Croton sp.

Sacaca Croton cajucara Benth.

Biorana Ferro da Preta Flacourtiaceae

Marupá Irydaceae Eleutherinie plicata Herb..

Continua...



Alfavaca/Limpa Vista Lamiaceae Ocimum micranthum

'O Catinga de Mulata Leucas martinicensis (Jacq)

V-i-'

C:

Cordão de São Francisco Leonotis nepetaefolia R. Brown

Hortelã Turcisso (Poejo) Menta pulegium

t
Hortelãnzinho (Roxo) Menta crispa

Itauba Lauracea

Canela

Abacate Persea americana

iv
Cedro Cedrela odorata L.

Preciosa Aniba canelilla

Puxuri (Preciosa) Aniba canelilla

1)1' Castanheira Lecythidaceae Bertholletia excelsa S. Bonpl.
)

Sapucaia Lecythis usitata Miers.

L. pisonis Cambs.

j'
Juca Caesalpinea ferrea Mart.

;; Malicia Mimosa pudica

Msinjerioba Cassia hirsuta

/' f

, i \

Mata Pasto Cassia reticulata Willd.

íP
)

Castanha de Mão Aberta

í.'/'»
Copaifera multijuga Hayr.

Copaíba C. reticulata

1 Cumaru Dipteryx odorata (Aubl) Willd.

ik

Escada de Jaboti Bauhinia sp.
'■9

#
Fava Bolacha Vatairea guianensis Aubl

C* Fedegoso Cassia occidentalis

Inga Titica Inga Alba

Jatobá Hymenaea courbaril L.

Babosa Liliaceae Alloe sucotrina Lam./Aloe vera

Murici Malpighiaceae Byrsonima sp

Algodão Malvaceae Gossypium sp.

■/)
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Roma Punicaceae Punica granatum L.

Saracura Rhanmaceae Ampelozizyphus amazonicus

Genipapo Rubiaceae Genipa americana L.

Unha de Gato Uncaria sp.

Arruda Rutaceae Ruta graveolens L

Laranja Citrus aurantium L.

C. sinensis

Lima Citrus aurantifolia

Limão Citrus limon

Abiu Sapotaceae» Pouteria caimito

Abiorana

Sorva

Vassourinha Scrophulariaceae Scolpia dulcis

Caferana Siparunaceae Picrolemna pseudocoffea sp.

Capitiu Siparuna foetida Barb. Rodr.

Jurubeba Solanaceae

Jurubeba Branca Solanum sp.

Pimenta Malagueta Capsicum frutescens L.

Cajuçara Solanum cajucara

Cega Jumento Solanum sp.

Fumeiro Bravo(Cega Jumento)

Jurubebinha Solanum sp.

Alecrim Verbenaceae Vitex agnus castus

Carmelitana Melissa calaminta L.

Crista de Galo (Gervão) Stachytarpheta angustifolia

Erva Cidreira Lippia alba (MUI)

Oriza Pogostemon heyneanus Benth.

Rinchão Stachytarphetta cayenensis

Salvia de Marajó Hyptis incana Pohn.

Vassourinha de Botão Borreria verticillata L.

Continua...



Cambara Lantana camara L.

Açafrão Zingiberaceae Curcuma longa L.

Mangarataia(Gengibre) Zingiber officinale Rose.

Obs:. Os espaços em branco se referem a informações que não foram certificadas ou não

conclusiva.


