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Resumo: A etnobotânica evidencia a ligação das pessoas com a flora e até mesmo com 

as tradições e costumes de uma população. Um levantamento etnobotânico pode então 

desmistificar e comprovar a cura através das plantas. Muitos desses conhecimentos sobre 

plantas medicinais, como o modo de uso e preparo, vem sendo passado de geração a 

geração. Nessa perspectiva, o objetivo do presente trabalho foi analisar a relação da 

comunidade do bairro Parque do Buriti, em Imperatriz – MA, com as plantas medicinais, 

bem como realizar a identificação das espécies vegetais mais utilizadas. Para isso, fez-se 

necessária a aplicação de questionários, a realização de entrevistas e a análise morfológica 

e anatômica das plantas obtidas no levantamento para a identificação das espécies. 

Contudo, pôde-se observar que a população do bairro Parque do Buriti busca plantas 

específicas, com base no conhecimento popular, para distintos tratamentos, sobretudo em 

formas de chás e xaropes. Na identificação das espécies do presente trabalho pôde-se 

notar, dentre as plantas mais utilizadas, o predomínio de erva-cidreira (Lippia alba), 

hortelã (Mentha spicata), malva-do-reino (Plectranthus amboinicus), mastruz 

(Chenopodium ambrosioides) e capim-santo (Cymbopongo citratus). É válido frisar que 

o público alvo que apresentou conhecimento sobre fitoterápicos está recluso em idosos e 

adultos, os jovens entrevistados demonstraram total desconhecimento sobre plantas 

medicinais. 
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Ethnobotanical survey of medicinal plants in residences of Buriti Park 

neighborhood, Imperatriz - MA. 

 

Abstract: Ethnobotany evidences the connection of people with the flora and even with 

the traditions and customs of a population. An ethnobotanical survey can then demystify 

and prove healing through the plants. Much of this knowledge about medicinal plants, 

such as how to use and prepare them, has been passed down from generation to 

generation, usually through speech and among family members. Thus, the objective is to 

conduct data collection on the relationship of the community of Parque do Buriti 

neighborhood with plants through questionnaires and interviews, as well as to make 

taxonomic identification of plant species collected during the application of the 

questionnaire. The population of the Parque do Buriti neighborhood has access to plants 

through friends, neighbors, gathering in bushes and fields, shopping, and especially 

ancestry. The present survey showed that the most prevalent ways of using the plants in 

this neighborhood were tea and syrup to treat various conditions. According to data 

collection and identification of the collected plant specimens, it was observed that the 

most common and used plants are lemon balm (Lippia alba), mint (Menthaspicata), 

mallow (Plectranthusamboinicus). , the mast (Chenopodiumambrosioides), and the holy 

grass (Cymbopongocitratus). The knowledge about herbal medicines is recluded in only 

the elderly and adults, young people do not know about it, which may lead to the loss of 

this valuable knowledge.  

 

Keywords: Plants, Ethnobotany, Knowledge. 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

A etnobotânica é o conhecimento que comprova a ligação das pessoas com a        

flora e até mesmo com as tradições e costumes de uma população, ou seja, é a ciência que 

estuda a interação humana com as plantas (GUERRA et al. 2007). Um levantamento 

etnobotâbnico pode então desmistificar e comprovar a cura pela medicina popular, através 

de fatos científicos, uma vez que ao saber a dosagem, as associações de plantas, modos 

de preparo e até mesmo riscos tóxicos será possível realizar tal ato (VERDE et al. 2003; 

DORIGONI et al. 2001).  

Desse modo, com o presente trabalho objetivou-se realizar o levantamento de 

dados sobre a relação da comunidade do bairro Parque do Buriti com as plantas, no caso 



 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições 

na Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

3 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

as medicinais, por meio de questionários e entrevistas aplicados, com a devida 

autorização necessária para este fim, por meio da assinatura do termo de consentimento.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de estudos e coleta de dados  
 

Realizaram-se visitas informais aos moradores que residem no bairro Parque do 

Buriti juntamente com os agentes de saúde do posto de saúde local (UBS Parque do 

Buriti), com o objetivo de criar uma maior aproximação, apresentando a eles informações 

sobre o projeto a ser realizado. 

Coleta e identificação do material botânico feitas nas residências dos moradores. 

Posteriormente, as plantas foram transportadas ao herbário do Centro de Ciências Exatas, 

Naturais e Tecnológicas da UEMASUL, CCENT, onde foram postas para secagem na 

estufa, para a confecção das exsicatas (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Exsicata montada de Plectranthusornatus(boldo-da-china) 

Fonte: Próprio autor, 2019. 

2.2 Descrição botânica das species 

 

Foram descritas as características botânicas de 5 espécimes coletados durante a 

aplicação dos questionários. 

Primeiro espécime Nome popular: Alfa vaca; Nome da Família: Lamiaceae; 

Nome do Gênero: Ocimum; Nome da espécie: Ocimumgratissimum L.; Algumas 
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características: folhas opostas, hábito arbustivo, inflorescência em espigueta, fruto em 

forma de pequenas cápsulas abertas em sua extremidade apical. 

Segundo Espécime; Nome popular: Açafrão; Nome da Família: Zingiberaceae 

;Nome do Gênero: Curcuma; Nome da espécie: Curcuma Longa L.; Algumas 

características: folhas alternas e são oblongas ou ovadas, hábito arbustivo, rizomas 

principais ovalados, oblongos ou arredondados. 

Terceiro espécime; Nome popular: Graviola; Nome da Família: Annonaceae; 

Nome do Gênero: Annona; Nome da espécie: AnnonacherimolaL. ;Algumas 

características: Hábito arbóreo, folhas alternas, as flores são geralmente solitárias, mas às 

vezes aparecem em duas ou três, agrupadas em pedúnculos tomentosos de assentimento 

curto. 

Quarto Espécime; Nome popular: Gervão; Nome da Família: Verbenaceae; Nome 

do Gênero: Stachytarpheta; Nome da espécie: StachytarphetaelatiorSchult. Algumas 

características: folhas opostas, inflorescência em espigueta com flores de cor púrpura, 

hábito arbustivo. 

Quinto Espécime; Nome popular: Cana-da-índia; Nome da Família: Cannaceae; 

Nome do Gênero: Canna; Nome da espécie: Canna indica L. Algumas características: 

folhas alternas, caule com rizoma curto tuberoso, inflorescência ramificada com flores 

vermelha/laranja. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Dados obtidos dos questionário 

A partir dos dados obtidos dos questionários, observou-se um percentual muito 

grande de uso das plantas medicinais pelo sexo feminino, 93%, e uma pequena 

porcentagem pelo sexo masculino, 7%.  Acredita-se que seja devido a hábitos e costumes, 

pois dos 100% que participaram da pesquisa, 98,9%afirmaram que aprenderam com seus 

pais, mais especificamente com suas mães. 

Como a utilização dos fitoterápicos está sendo comuns, muitas pessoas utilizam 

desse conhecimento. Mas existem aqueles que não têm um correto conhecimento de 
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como preparar as plantas ou parte usar das mesmas ou até aqueles que não têm nenhum 

conhecimento e querem usá-las. Para auxiliar a essas pessoas foi aplicado questões sobre 

essas informações no bairro Parque do Buriti, além de buscas em artigos. preparo, 

indicação de uso. (Tabela 1) 

Tabela 1 – Famílias encontradas e suas espécies. 

 

popular 

Família Nome científico Parte 

utilizada 

Forma 

de 

preparo 

Indicações 

boldo-da-

china 

Lamiaceae Plectranthusornatus 

Codd 

 

folha Chá dor de 

estômago, 

gripe, dor nos 

ríns 

Hortelã Lamiaceae MenthaspicataL. folha xarope, 

chá 

gripe, 

calmante 

      

Mucuiba Myristicaceae Virola sebiferaAubl. Folha, 

casca 

Chá anti-

inflamatório,  

 

Verificou-se na presente pesquisa que o sexo feminino predomina sobre o sexo 

masculino quando o assunto é planta medicinal. Esse fato pode ser notado em outros 

levantamentos etnobotânicos, como o de Mosca et al. (2009) em que de 300 entrevistados 

227 eram do sexo feminino, o de Borba e Macedo (2006) na qual 87% dos que 

participaram da pesquisa eram do sexo feminino, o de Guerra et al. (2007) que por sua 

vez mais de 75% eram do sexo feminino.  

Quanto à escolaridade influenciar no uso dos fitoterápicos, notou-se que o nível 

escolar não afeta no saber e utilização dos mesmos. Essa curiosidade também pode ser 

notada no levantamento de Mosca et al. (2009), quando o mesmo afirma “Analisando a 

freqüência do uso de plantas medicinais em função da escolaridade dos entrevistados, 

verificou-se que o grau de escolaridade não influenciou na aceitação do uso de plantas 

medicinais”.  

 

4. CONCLUSÕES 
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Esse levantamento mostrou que no presente local, a população utiliza mais de chás 

e xaropes para tratar diversas afecções, principalmente gripe, inflamações e dores no 

corpo. No preparo, utilizam principalmente as folhas, mas também usam raízes, caules e 

até flores, além das frutas.  

Portanto, seria de grande valia se órgãos públicos, como a prefeitura, 

desenvolvessem projetos que auxiliassem na dispersão desse conhecimento pela 

sociedade, além de produzir e distribuir mudas, fornecer orientações e acompanhamento 

a cerca do cultivo, preparo e utilização das plantas medicinais.  
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