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RESUMO 

 
 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, medicina tradicional é a soma das experiências 
próprias de uma cultura, utilizada para prevenir, tratar e curar doenças físicas e mentais. No 
Nordeste brasileiro, o uso de plantas medicinais como prática terapêutica está constantemente 
presente. Nesse contexto, os mercados públicos abrigam os herbanários, orientadores do uso e 
preparo de plantas, conservando a transmissão oral. A etnobotânica surge como mediadora 
entre os discursos científico e tradicional, envolvendo o fator cultural e sua interpretação. O 
objetivo deste trabalho foi investigar as práticas populares e tradicionais de uso de plantas 
medicinais comercializadas em três mercados públicos do Nordeste brasileiro. Caracterizou-
se como observacional, descritivo e exploratório, realizado nos mercados São Sebastião, 
Ceará, Central de João Pessoa, Paraíba e São José, Pernambuco, no período de fevereiro a 
agosto de 2011. Aplicou-se um questionário abordando questões socioeconômicas, sobre o 
comércio de plantas e informações sobre cada espécie vegetal vendida. Participaram 33 
herbanários cadastrados nesses mercados, destes, 57,6% do sexo feminino (n=19), 24,2% 
possuíam  mais de 60 anos de idade e 96,9% eram naturais do Nordeste (n=32). Em relação à 
escolaridade, 42,4% concluíram o ensino médio (n=14). Vendiam em média 40 unidades de 
espécies vegetais por dia, sendo a remuneração inferior a um salário mínimo mensal em 
28,5% dos casos (n=6), dentre os que responderam essa questão. O tempo médio de trabalho 
nesse ofício foi de 16 anos. Utilizavam como fonte de conhecimento as relações interpessoais 
37% (n=29), e 9,63% já participaram de algum treinamento sobre o manejo de plantas 
medicinais (n=3). Do total de espécies citadas (n=311), chegou-se ao número de 43 
coincidentes nos três mercados. Calculou-se a importância relativa (IR) , sendo as plantas de 
maior destaque: alecrim (IR=1,87); jatobá (IR=1,72) e eucalipto (IR=1,44). Após 
identificação botânica do material-testemunho, confirmou-se a indicação popular para o 
alecrim (Rosmarinus officinalis L.). As amostras de jatobá fornecidas por fornecedores do 
Mercado Central de João Pessoa estavam inférteis, impossibilitando a identificação precisa 
(Hymenaea aff courbaril.). Já as do Ceará e Pernambuco, foram identificadas como Hymenea 
stignocarpa Hayde O eucalipto comercializado era o Eucalyptus citriodora, o qual, segundo à 
literatura científica, deveria ser utilizado como desinfetante doméstico. Foi observado, 
também, o Fator do Consenso do Informante (FCI), sendo o tratamento para transtornos do 
sistema respiratório o mais prevalente (FCI=0,65), apresentando 64 espécies citadas e 17 tipos 
de usos distintos reportados. A ausência de atividades em grupo prejudica a qualidade desse 
ofício, colocando em risco a saúde da população que recorre aos herbanários na esperança de 
cura para seus males. A realização de oficinas educativas sobre o uso adequado de plantas 
medicinais poderia qualificar essa profissão, estimular a entrada de mais pessoas nessa 
atividade e (re)conquistar da sociedade brasileira o reconhecimento das práticas populares e 
tradicionais do uso de plantas medicinais. 
Palavras-chave: Etnobotânica. Mercados Públicos. Nordeste Brasileiro. Plantas Medicinais 
 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

According to the World Health Organization, traditional medicine is the sum of personal 
experiences of a culture resorted to prevent, treat and cure physical and mental diseases. In 
northeastern Brazil, the use of medicinal plants as a therapeutic practice is diffusely present. 
In this context, public markets shelter herbalists, guiding the use and preparation plant, 
conserving the oral transmission. The Ethnobotany arises as a mediator between scientific and 
traditional discourses involving the cultural factor and its interpretation. The aim was to 
investigate the popular and traditional practices of medicinal plants using commercialized in 
three public markets in Northeast Brazil. It was characterized as observational, descriptive 
and exploratory, held in São Sebastião (CE), Central (PB) and São José (PE) markets in the 
period from February to August 2011. It was applied a questionnaire addressing 
socioeconomic issues on the trade of plants and information about each species sold. 33 
participants registered herbalists, of whom 57.6% were female (n = 19), 24.2% were older 
than 60 years old and 96.9% were born in the Northeast (n = 32). Regarding education, 42.4% 
completed high school (n = 14). They sold an average of 40 units per day, and getting less 
than the minimum monthly wage by 28.5% of cases (n = 6), among those who answered this 
question. The average working time in this job was 16 years. Used as a source of knowledge 
the interpersonal relationships 37% (n = 29) and 9.63% have attended some training on the 
management of medicinal plants (n = 3). Of the species mentioned (n = 311), came to the 
number of 43 matching the three markets. We calculated the relative importance (RI), and the 
most outstanding plants: rosemary (RI = 1.87); jatobá (RI = 1.72) and eucalyptus (RI = 1.44). 
After botanical identification of the material-witness, it was confirmed the nomination 
popular to rosemary (Rosmarinus officinalis L.). The samples provided by middlemen jatobá 
Central Market, PB, were infertile, precluding accurate identification (Hymenaea courbaril 
aff.). The samples from Ceara and Pernambuco were identified as Hymenea stignocarpa 
Hayde. The Eucalyptus was sold, which, according to scientific literature should be used as a 
household disinfectant. It was also observed, the Informant Consensus Factor (ICF), and 
treatment for disorders of the respiratory system the most prevalent (ICF = 0.65), with 64 
species listed and 17 different types of uses reported. The absence of group activities affect 
the quality of that office, putting at risk the health of the population that uses the herbalists 
hoping the cure for their ills. The educational workshops on the proper use of medicinal plants 
could qualify these professionals, stimulate the entry of more people in this activity and 
(re)gain the recognition of Brazilian society practices of popular and traditional use of 
medicinal plants. 

Keywords: Ethnobotany, Publics Markets, Northeast Brazil, Medicinal Plants 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de plantas no atendimento à saúde é tão antiga quanto à própria 

humanidade. Os primeiros povos buscavam no reino vegetal medicamentos para aliviar o 

sofrimento provocado por doenças ou acidentes. Através da observação constante e da 

experimentação empírica desses recursos, os povos de todos os tempos e todos os continentes 

produziram, ao longo da história, um saber importantíssimo sobre as propriedades das plantas 

medicinais (SILVA, 2003). 

 

Na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, há muitas referências a 

plantas curativas ou seus derivados, como, por exemplo, a aloe, o benjoim, a mirra, entre 

outros (TOMAZZONI, 2004).O desenvolvimento das civilizações Oriental e Ocidental foi 

acompanhado da utilização de recursos naturais na medicina, merecendo destaque as 

civilizações egípcia, greco-romana e chinesa (VIEGAS; BOLZANI; BARREIRO, 2006).  

 

O Papiro de Erbes, decifrado em 1873, pelo egiptólogo alemão Georg Erbes, 

representa o primeiro tratado terapêutico egípcio conhecido, da primeira metade do século 

XVI antes da era cristã, que se destina à prática de fitoterapia, no qual são descritas centenas 

de plantas medicinais e fórmulas medicamentosas utilizando vegetais (SILVA, 2003). 

 

Por volta de 100 a.C., foi escrito o Sheng Nung Bem Cao Chien (Herbal clássico do 

divino lavrador), primeiro livro chinês sobre o poder curativo das plantas, no qual são 

descritas mais de 250 plantas e mais de 150 doenças que podiam ser tratadas com elas 

(SILVA, 2003). 

 

No século V a.C., o grego Hipócrates, o pai da medicina ocidental, acreditava que a 

prevenção e a cura das doenças se encontravam na natureza, cabendo ao homem apenas a sua 
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decodificação. Sua obra, Corpus Hipocraticum, tem muitas informações a cerca do tratamento 

de enfermidades com remédios à base de plantas (CHEVALLIER, 1996).  

Com o desenvolvimento das ciências naturais e da antropologia, o estudo do uso e 

conhecimento de plantas por grupos humanos de diferentes culturas continuou, de certa 

forma, a ser abordado a partir de uma visão compartimentada. De um lado, os botânicos 

conduziam a pesquisa voltada apenas para a flora de uma região, não havendo a preocupação 

em colher dados sobre a forma e o emprego das plantas. De outro, os antropólogos, 

interessados nos sistemas de classificação e no referencial simbólico, sem familiaridade com 

métodos em investigação em botânica, deixavam de coletar material para a identificação 

ecológica das espécies utilizadas na flora local (AMOROZO, 1996). 

 

O termo etnobotânica foi empregado pela primeira vez, em 1895, pelo americano 

John Harshberger. Designou-o como sendo o estudo do conhecimento e das conceituações 

desenvolvidas por qualquer sociedade a respeito do mundo vegetal, englobando tanto a 

maneira como o grupo social classifica as plantas, como os usos que dá a elas (POSEY, 

1981). 

 

A etnobotânica, aplicada ao estudo de plantas medicinais, trabalha em estreita 

cumplicidade com outras disciplinas correlatas, como a etnofarmacologia. Também a 

antropologia médica, à medida que contextualiza o uso das plantas dentro de um “sistema” 

médico peculiar de um grupo humano, traz sua contribuição ao entendimento da utilização de 

plantas para fins curativos (AMOROZO, 1996). Seu caráter interdisciplinar e integrador é 

demonstrado na diversidade de tópicos que pode estudar, aliando fatores culturais e 

ambientais, bem como concepções desenvolvidas por essas culturas sobre plantas e o 

aproveitamento que se faz delas (ALBUQUERQUE, 2005). 

 

A pesquisa etnobotânica cresceu visivelmente na década de 1990 em muitas partes 

do mundo, em especial na América Latina. Os temas mais abordados, em ordem de 

predominância, são: plantas medicinais; domesticação e origem da agricultura; 

arqueobotânica; plantas comestíveis; sistemas agroflorestais e quintais; uso da floresta; 
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estudos cognitivos; estudos históricos e pesquisas realizadas em mercados públicos 

(MARTINEZ-ALFARO, 1994).  

No cenário mundial, trabalhos sobre classificação de plantas realizados por 

populações nativas e as primeiras teorias sobre relações entre pessoas e plantas, marcam a 

transição para uma nova fase, chamada de período clássico. Como contribuições para 

América Latina neste sentido, destacam-se alguns trabalhos realizados no Brasil no final do 

século XIX e início do século XX, os quais já traziam abordagens mais emicistas ao tratarem 

da língua e da botânica indígena (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

No caso do Brasil, e de outros países em desenvolvimento, a construção e 

crescimento da etnobotânica aconteceram em um cenário de diversidade cultural (envolvendo 

os conhecimentos e práticas de seus habitantes) e de diversidade biológica, constituindo um 

patrimônio de imenso valor potencial. Entretanto, essa ciência, no país, possui grande enfoque 

em plantas medicinais (AMOROZO, 1996). 

 

No final da década de 1990, começa a aparecer estudos mais direcionados para o 

entendimento das várias interações entre pessoas e plantas. A busca pela estruturação teórica e 

metodológica e as iniciativas de pesquisadores da área em aproximar os objetos da 

etnobotânica com o compromisso social da pesquisa científica, levaram ao amadurecimento 

da disciplina (AMOROZO, 1996). 

 

É a partir do período pós-clássico que a etnobotânica começa a se fortalecer no meio 

científico e a despontar como disciplina autônoma (SCHULTES; REIS, 1995) Nesta fase, os 

estudos começam a incorporar testes de hipóteses, discussões e análises críticas sobre 

metodologia, bem como o foco para a resolução de questões práticas, marcando um novo 

período para os estudos etnobotânicos no cenário mundial (OLIVEIRA et al., 2009).  

 

Atualmente, estudos etnobotânicos podem enfocar tanto as sociedades 

industrializadas quanto as não industrializadas, incluindo populações tradicionais e não 
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tradicionais. Esses estudos variam desde aquele que possui caráter filosófico, passando pelos 

aspectos psicológicos e cognitivos, relacionados às maneiras como pessoas pertencentes a 

sociedades não industrializadas interpretam e tratam suas plantas úteis (OLIVEIRA et al., 

2009).  

 

Abordagens em pesquisas participativas têm ganhado espaço em estudos 

comprometidos com questões de desenvolvimento humano aliadas à conservação da natureza. 

Partem do reconhecimento do direito dessas populações em participar das decisões sobre a 

conservação dos ecossistemas nos quais estão inseridas e de cujos recursos e benefícios são 

dependentes diretamente (SEIXAS, 2005) 

 

Dentre os desafios enfrentados pela a etnobotânica estão o estabelecimento de um 

diálogo entre as áreas que fazem interface, viabilizando estudos interdisciplinares de fato 

(PRANCE, 1991); implementação de cursos e programas de treinamento de profissionais da 

área; troca de experiências com relação a resultados alcançados e metodologias utilizadas; 

desenvolvimento de programas de monitoramento dos resultados de pesquisa enfocando o uso 

sustentável e conservação dos recursos e a importância de buscar maior rigor científico nas 

pesquisas (HAMILTON et al., 2003). 
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2 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

Incentivo em investimentos públicos em plantas medicinais tem sido feito pela OMS, 

desde 1978, observando-se crescente aceitação da fitoterapia por profissionais de saúde da 

atenção básica, assim como a observação do aumento de uso desses produtos pela população. 

Nos países em desenvolvimento, resultou principalmente na decisão de valorizar a medicina 

tradicional e de explorar a possibilidade de utilizá-la em cuidados primários de saúde 

(GUIMARÃES et al., 2006). 

 

Em países desenvolvidos, como a Alemanha o uso de espécies medicinais corresponde 

à metade dos extratos vegetais comercializados em toda a Europa. Nos EUA, cerca de 40% da 

população consome alguma preparação a partir de plantas medicinais, pelo menos, uma vez 

ao ano (VEIGA-JUNIOR, 2005). 

 

A crença na “naturalidade inócua” e o intenso apelo comercial advindo do movimento 

naturalista, em todo o mundo, influencia e contribui de forma significativa para o aumento da 

procura e do consumo desses recursos, muitas vezes de forma inadequada (VEIGA-JUNIOR, 

2005). Se a população dos países mais pobres utiliza as plantas medicinais por tradição e 

ausência de alternativas econômicas viáveis, nos países mais desenvolvidos observa-se um 

maior uso influenciado pelos modismos de consumo de produtos naturais (VEIGA-JUNIOR, 

2008). 

 

Em mercados públicos tradicionais, a venda de plantas medicinais é uma prática pouco 

acompanhada pelos órgãos fiscais locais. Por serem focos de propagação e comércio de 

produtos naturais, veio a preocupação em acompanhar essa atividade, assim como conhecer o 

perfil dos indivíduos envolvidos nesse cenário, no caso, os herbanários. 

 

Monteiro (2010) mostra o comércio de plantas medicinais em mercados públicos, que 

de 1966 a 2009, foram publicados 41 artigos sobre o tema em periódicos indexados, dos quais 
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15 foram realizados no Brasil e destes, cinco na região Nordeste, sendo quatro realizados na 

cidade do Recife-PE (ALBUQUERQUE, 1997; ALMEIDA; ALBUQUERQUE, 2002; 

RAMOS et al., 2005; ALBUQUERQUE et al., 2007)  e um em Campina Grande-PB 

(DANTAS E GUIMARÃES, 2006).  

 

Logo, se confirma a necessidade de estudar e documentar esses conhecimentos 

propagados em mercados tradicionais como forma de conservação do saber empírico e 

adequação do uso apropriado dos recursos vegetais para fins medicinais (PATZLAFF; 

PEIXOTO, 2009).  

 

Como forma de apoiar a medicina tradicional, incentivar sua integração ao SUS e 

fortalecer a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), foi criada a 

rede de cooperação acadêmica para estudo da promoção e reconhecimento de práticas 

populares e tradicionais de uso de plantas medicinais. Este projeto de pesquisa foi apresentado 

à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 

parceria com o Ministério da Cultura (MinC), atendendo ao edital nº 07/2008, formando o 

Programa Pró-Cultura, apoiando o ensino e a pesquisa (ANEXO A) 

 

Para sua consecução de forma articulada, fez-se necessário o intercâmbio de 

conhecimentos complementares nas linhas de pesquisa desenvolvidas por docentes dos 

programas de pós-graduação da UFPE, UFC e UFPB, além de colaborações externas. Essa 

integração estuda o conhecimento e o uso de produtos naturais para fins terapêuticos como 

forma de conservar o patrimônio cultural tradicional, assegurando a sua sobrevivência e 

perpetuação.  

 

O objeto de pesquisa, proposto para a UFC, foi o estudo do comércio de plantas 

medicinais e conhecer o perfil dos herbanários (será adotado o termo “herbanário” para 

identificar os indivíduos que vendem e/ou conhecem plantas medicinais e outros produtos 

naturais) de três mercados públicos do Nordeste brasileiro (Mercado São Sebastião, em 

Fortaleza; Mercado Central, em João Pessoa e Mercado São José, em Recife).  
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Espera-se, ao final do estudo, poder contribuir com a PNPMF sugerindo a inclusão de 

novas espécies vegetais à RENISUS, promovendo os usos populares desses produtos. Dessa 

forma, poderá ocorrer o retorno à população do conhecimento dela retirado aliada com a 

segurança da confirmação científica.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Plantas medicinais no Brasil: evolução histórica e política 

 

No Brasil, a história da utilização de plantas no tratamento de doenças apresenta 

influências da cultura africana, indígena e européia (MARTINS, 2000). A contribuição dos 

escravos africanos se deu por meio das plantas que trouxeram consigo, utilizadas em rituais 

religiosos e também por suas propriedades farmacológicas, empiricamente descobertas.  

 

Os índios que aqui viviam transmitiram aos seus descendentes, por intermédio dos 

pajés, o conhecimento sobre as ervas locais. Os primeiros europeus que chegaram absorveram 

tais informações e sentiram a necessidade de usufruir o que a natureza oferecia, assim como 

trouxeram informações sobre plantas européias e as introduziram no país. Tais fatos fizeram 

com que ampliassem seu contato com a flora medicinal brasileira e a utilizassem para 

satisfazer suas necessidades alimentares e medicamentosas (LORENZI, 2002).  

 

Desde então, as tradições populares de uso de plantas medicinais no Brasil guardam 

elementos de várias etnias e representam um importante ponto de encontro entre 

permanências e rupturas culturais, consolidadas no entrecruzamento das principais matrizes 

presentes no processo de formação do povo brasileiro (SANTOS, 2000). 

 

No início dos anos 1980, o governo federal reconheceu o potencial da biodiversidade 

brasileira criando a Central de Medicamentos (CEME), a qual favorecia o crescimento da 

indústria farmacêutica nacional e estimulava a pesquisa e o aproveitamento sustentável dos 

recursos naturais e dos fármacos deles obtidos. Em 1983, foi criado o Programa de Pesquisa 

de Plantas Medicinais (PPPM)-CEME, tendo como objetivo promover a pesquisa científica 

das propriedades terapêuticas potenciais das espécies vegetais utilizadas pela população, 

servindo de suporte para o estabelecimento de uma terapêutica alternativa e complementar, 
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considerando, inclusive, sua integração à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 

RENAME (SANT’ANA; ASSAD, 2004). 

 

Com a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Lei 

n.º8080/1990, fez-se necessário formular uma política de medicamentos consoante à nova 

estrutura do sistema de saúde pública do país. Em virtude da descentralização da distribuição 

preconizada pelo SUS e assumindo os municípios a responsabilidade direta pela atenção à 

saúde, as ações efetuadas pela CEME demonstraram ser claramente um processo ineficiente 

(BRASIL, 2006). Em 1995, por meio do Decreto nº. 2283 de 24/07/1997, A CEME foi 

extinta, deixando um amplo acervo de informações sobre plantas medicinais (SANT’ANA; 

ASSAD, 2004). 

 

 

No Ceará, em 1983, o Professor Francisco José de Abreu Matos, apoiado pela 

Universidade Federal do Ceará – UFC implantou Programa Farmácia-Viva, o qual atuando 

como um programa de assistência social farmacêutica aplicado a pequenas comunidades, 

carentes de atendimento de serviços básicos de saúde pública, exigindo a colaboração 

interativa entre o médico, o farmacêutico e o agrônomo, promovendo o emprego correto de 

plantas com ação terapêutica comprovada aliada a um baixo custo operacional, substituindo as 

práticas caseiras empíricas adotadas pelo povo pelo emprego de plantas selecionadas com 

base em informações científicas (estudos etnobotânicos e etnofarmacológicos) (MATOS, 

2002). 

 

A diferença existente entre uma planta medicinal e um fitoterápico é que as plantas são 

aquelas capazes de prevenir, aliviar ou curar enfermidades e têm tradição de uso em uma 

população ou comunidade. Para usá-las, é preciso conhecê-las, saber onde colhê-las e prepará-

las. Quando a planta medicinal é industrializada para se obter um medicamento, tem-se como 

resultado o fitoterápico. O processo de industrialização evita contaminações por 

microorganismos, agrotóxicos e substâncias estranhas, além de padronizar a quantidade e a 

forma certa que deve ser usada, permitindo uma maior segurança de uso (ANVISA, 2004). 
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Em 1988, a Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação – CIPLAN, 

através da Resolução nº08/1988, normatizou a implantação da Fitoterapia nos Serviços de 

Saúde das Unidades Federadas (BRASIL, 2001). 

 

 

Em 1991, o Parecer nº06/1991 do Conselho Federal de Medicina aprovou o 

reconhecimento da atividade de fitoterapia desenvolvida sob a supervisão de profissional 

médico como prática reconhecida pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2001). Em 1995, a 

Secretaria de Vigilância Sanitária (precursora da ANVISA) instituiu e normalizou o registro 

de produtos fitoterápicos através da Portaria nº 6/MS/SNVS (SILVA, 2003). 

 

Através do documento “Estratégia de la OMS sobre medicina tradicional 

2002/2005”, preconizou o incentivo da Fitoterapia no sistema nacional de saúde nos países 

em desenvolvimento; a investigação sobre sua segurança, eficácia, qualidade e normalização 

de seus serviços; a melhoria do acesso da população menos favorecida e o uso racional pelos 

profissionais e usuários, possibilitando o acesso ao tratamento por parte de uma parcela maior 

da população, além de ser uma opção terapêutica a mais a ser oferecida (OMS, 2002) 

 

Em 2004, os fitoterápicos foram considerados medicamentos e regulamentados pela 

RDC nº48/2004 da ANVISA (2004), sendo definidos como “medicamento farmacêutico 

obtido por processos tecnologicamente adequados, empregando-se exclusivamente matérias-

primas vegetais, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. É 

caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela 

reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Não é considerad fitoterápico aquele que, na 

sua composição, inclua substâncias ativas isoladas, de qualquer origem, nem as associações 

destas com extratos vegetais” (ANVISA, 2000, 2004).  Em março de 2010, a RDC nº48/04 foi 

revogada pela RDC nº 14/10, a qual permite o registro de medicamentos fitoterápicos 

contendo droga vegetal como ativo, desde que a comprovação de segurança e eficácia ocorra 

através da realização de estudos clínicos e pré-clínicos (ANVISA, 2010). 
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Em 2006, a aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(PNPMF) estabeleceu o reconhecimento do potencial dos recursos naturais como fonte de 

medicamento e a importância do seu uso racional no SUS (BRASIL, 2006). Outro grande 

avanço foi o lançamento do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas, no final 

de 2007, tendo como objetivos a inserção de plantas medicinais, fitoterápicos e produtos 

correlatos de segurança, eficácia e qualidade comprovadas no SUS (SAÚDE, 2007). 

 

Em 2009, o Ministério da Saúde divulgou a Relação Nacional de Plantas Medicinais 

de Interesse ao SUS (RENISUS). Trata-se de uma lista de 71 espécies vegetais com potencial 

de avançar nas etapas da cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos e gerar 

produtos de interesse ao SUS (ANVISA, 2010). 

 

A finalidade da RENISUS é subsidiar o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva 

de plantas medicinais e fitoterápicos à regulamentação, cultivo/manejo, produção, 

comercialização e dispensação de plantas medicinais e fitoterápicos. Orienta estudos e 

pesquisas que possam ajudar na elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (RENAFITO), no desenvolvimento e inovação nessa área (SAÚDE-SUS, 2009) 

 

A pré-seleção das espécies vegetais ocorreu por regiões que referenciavam seu uso e 

indicação de acordo com as categorias da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 

sendo excluídas espécies exóticas e as que constavam na lista de espécies da flora brasileira 

ameaçadas de extinção. São espécies amplamente utilizadas pela população brasileira 

(influência a medicina tradicional), no entanto, precisam de estudos para: confirmar segurança 

e eficácia, definição da indicação de uso e da forma farmacêutica mais adequada, a 

possibilidade de cultivo e de produção (SAÚDE-SUS, 2009). 

A RENAFITO será constituída por plantas medicinais e fitoterápicos que possam ser 

disponibilizados aos usuários do SUS, por atenderem os seguintes critérios: 

• Uso na atenção básica; 

• Espécies nativas ou exóticas adaptadas; 

• Registro na ANVISA; 
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• Maior número de evidências de segurança e eficácia; 

• Distribuição por biomas brasileiros; 

• Espécies da flora brasileira não ameaçadas de extinção; 

• Capacidade de produção no país. 

 

Atualmente, estão sendo distribuídos nas unidades básicas de saúde, oito 

fitoterápicos (QUADRO 1):  

 

Quadro 1 – Fitoterápicos disponibilizados em unidades básicas de saúde do país. 

         NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO 
INDICAÇÕES 

TERAPÊUTICAS 

Alcachofra Cynara scolymus L. 

Dores na região abdominal 

associadas a disfunções 

relacionadas ao fígado e à bile 

Aroeira Schinus terebenthifolius Raddi. Ginecológicos anti-infecciosos 

Cáscara-sagrada Rhamnus purshiana DC. Constipação ocasional 

Espinheira-santa Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reiss Gastrite e úlcera 

Garra-do-diabo Harpagophytum procumbens DC.  
Anti-inflamatório para dores 

lombares e osteoartrite 

Guaco Mikania glomerata Spreng. Tosse e gripe 
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Isoflavona-de-soja Glycine Max L. Alívio dos sintomas da menopausa 

Unha-de-gato 
Uncaria tomentosa (Willd. ex 

Roem. & Schult.) DC. 

Antiinflamatória para artrite 

reumatóide, osteoartrite e 

fortalecimento da imunidade 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde, 2009. 

  

O Projeto Farmácias-Vivas no Estado do Ceará consta de plantas medicinais com 

eficácia e segurança terapêuticas comprovadas. O Projeto deu origem, em 1997, ao Programa 

Estadual de Fitoterapia, que se transformou no atual Núcleo de Fitoterapia da Secretaria de 

Saúde do Estado (NUFITO). 

 

O NUFITO presta apoio técnico-científico e faz capacitação de pessoal para promover 

a fitoterapia em saúde pública no Estado do Ceará, com a implantação de Farmácias Vivas 

nos municípios. São três modelos de Farmácias Vivas (BANDEIRA; MATOS, 2010): 

 

• Modelo I - Destinado à instalação de hortas de plantas medicinais na comuniade e nas 

unidades do SUS, mantida sob a supervisão dos profissionais do serviço público 

estadual e municipal de fitoterapia, 

• Modelo II - Destinado à produção e dispensação de plantas medicinais secas (droga 

vegetal), constantes no elenco do NUFITO, destinadas ao provimento das unidades de 

saúde do SUS.  

• Modelo III – Destinado à preparação de fitoterápicos padronizados, para o provimento 

das unidades do SUS, obedecidas as especificações do formulário do NUFITO. 

O Ceará é o primeiro Estado do Brasil a regulamentar a utilização de plantas 

medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia no SUS. O decreto 

nº30.016/2009, autorizou a Secretaria da Saúde “a implantar a política de incentivo à 
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pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a produção e a inovação de produtos fitoterápicos a 

partir da biodiversidade regional” (Secretaria de Saúde-CE, 2010) 

 

A política abrange plantas medicinais nativas e exóticas adaptadas, amplia as opções 

terapêuticas aos usuários do SUS, e ainda prioriza as necessidades epidemiológicas da 

população. Esse decreto governamental regulamenta a Lei no 12.951, de 7 de outubro de 

1999, que dispõe sobre a Política de Implantação da Fitoterapia em Saúde Pública no Estado 

do Ceará e é anterior à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, de 22 de junho 

de 2006. Ou seja, com o decreto o Governo do Estado do Ceará regulamenta o uso de 

fitoterápicos no SUS mesmo antes do Governo Federal. Assim, o Ceará serve de modelo para 

o País.  

  

O decreto estabelece o Regulamento Técnico da Fitoterapia no Ceará e regulamenta as 

boas práticas de cultivo, coleta e processamento, a preparação de remédios caseiros com 

plantas medicinais e as boas práticas na preparação de fitoterápicos. Determina, ainda, a 

implantação do Projeto Farmácias-Vivas nas microrregiões de saúde do Estado e o estímulo 

para que haja iniciativas comunitárias para a organização e reconhecimento das práticas 

tradicionais e populares com plantas medicinais, assim como as iniciativas de cultivo através 

da agricultura familiar. Esse mesmo decreto reconheceu como Horto Matriz o Horto de 

Plantas Medicinais Francisco José de Abreu Matos, da Universidade Federal do Ceará, e 

instituiu como oficial o Horto de Plantas Medicinais do Núcleo de Fitoterápicos (SESA-CE, 

2010). 

 

 O Comitê Estadual em Fitoterapia (ANEXO B), em outubro de 2010, adicionou mais 

cinco espécies vegetais à Relação de Plantas Medicinais do Estado (REPLAME), contendo 

atualmente 30 espécies, todas de uso tradicional da flora regional e que já estão sendo 

utilizadas na  produção de fitoterápicos (QUADRO 2):    
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 Quadro 2 - Relação de Plantas Medicinais do Estado do Ceará (REPLAME) 

PLANTAS MEDICINAIS 
(NOME CIENTÍFICO) 

PLANTAS MEDICINAIS  
(NOME POPULAR) 

Acmella uliginosa (Swartz.) Cass. Agrião-bravo 
Ageratum conyzoides  L. Mentrasto 
Aloe vera  (L) Burm. F Babosa 

Alpinia zerumbet (Pers.) G.L.Burt et R.M Colônia 
Amburana cearensis (Fr. Al.) A. S.Smith. Cumaru 

Bauhinia ungullata Link. Mororó  
Chenopodium ambrosioides var. anthelmintica  (L.) A.Gray. Mastruço 

Curcuma longa L. Açafroa 
Cymbopogon citratus Stapf. Capim-santo 

Eucalyptus tereticornis Smith. Eucalipto-medicinal 
Foeniculum vulgare Mill. Funcho 

Zingiber officinale Roscoe. Gengibre 
Psidium guajava L. Goiabeira-vermelha 

Mikania glomerata  Spreng. Guaco 
Justicia pectoralis var. stenophylla Leonard Chambá 

Lippia alba  (Mill.) N.E.Brown quimiotipo  citral-limoneno Erva-cidreira 
Lippia sidoides  Cham. Alecrim-pimenta 

Mentha arvensis L. var. piperascens Holmes Hortelã-japonesa 
Mentha x villosa Huds. Hortelã-rasteira 

Mormodica charantia L. Melão-de-são-caetano 
Myracroduon urundeuva Fr. All. Aroeira-do-sertão 

Ocimum gratissimum L. Alfavaca-cravo 
Passiflora edulis Sims. Maracujá 

Phyllanthus amarus Schum. Et Thorn. Quebra-pedra 
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. Malvariço 

Plectranthus barbatus Andr. Malva-santa 
Punica granatum L. Romã 
Spondias mombin L. Cajazeira 

Symphytum officinale L. Confrei 
Tabebuia avellanedae Ipê Roxo 

   Fonte: CEARA. Secretaria da Saúde, 2010 

 

3.2 A medicina tradicional e as plantas medicinais 

 

A OMS define medicina tradicional como a soma dos conhecimentos, competências e 

práticas que repousam sobre as teorias, crenças e experiências próprias de uma cultura e que 

são utilizadas para manter as pessoas em boa saúde, assim como para prevenir, diagnosticar, 

tratar e curar as doenças físicas e mentais. São sistemas, práticas, intervenções e aplicações de 
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estratégias médicas que atualmente não fazem parte do sistema médico convencional e 

dominante (OMS, 2000). 

 

 

Tesser e Barros (2008) afirmam haver diferenças entre a medicina chamada popular ou 

informal (relacionada ao cuidado de familiares, amigos, vizinhos, assistência mútua em 

igrejas ou grupos de autoajuda); a medicina oficial (biomedicina); e a medicina tradicional 

(homeopatia, acupuntura, fitoterapia). 

 

A OMS associa as medicinas alternativa, complementar e integrativa com a medicina 

tradicional, no entanto, existe uma distinção. As medicinas alternativa, complementar e 

integrativa são grupos de sistemas médicos e de cuidado à saúde, práticas e produtos que não 

são presentemente considerados parte da biomedicina. Esse grupo pode ser organizado em: 

sistemas médicos alternativos (homeopatia, medicina ayurvédica, e outras); intervenções 

mente-corpo (meditações, orações); terapias biológicas (baseados em produtos naturais não 

reconhecidos cientificamente); métodos de manipulação corporal e baseados no corpo 

(massagens, exercícios); e terapias energéticas (reiki, ch´i gong, dentre outras). Quando essas 

práticas são usadas juntas com práticas da biomedicina, são chamadas complementares; 

quando são usadas no lugar de uma prática biomédica, são consideradas alternativas; e 

quando usadas conjuntamente baseadas em avaliações científicas de segurança e eficácia e 

qualidade, chamadas integrativas. (NCAM, 2011). 

 

Há um interesse crescente em múltiplos setores sociais no ocidente dirigido às 

chamadas medicinas alternativas, complementares e integrativas. A valorização é fomentada 

pelas frustrações, insatisfações e limites vividos com a biomedicina (e suas dificuldades 

relativas a acesso e custo), levando ao seu reconhecimento internacional na saúde pública e no 

Brasil está sendo incentivada pela atual Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares. 

 

A OMS, ainda, define planta medicinal como sendo “todo e qualquer vegetal que 

possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou 
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que sejam precursores de fármacos semi-sintéticos”. Já o fitoterápico é todo medicamento 

tecnicamente obtido e elaborado, empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais, 

sendo caracterizado pelo conhecimento da eficácia, dos riscos de uso, de reprodutibilidade e 

constância de qualidade (BRASIL, 2007). 

 

Incentivo em investimentos públicos em plantas medicinais tem sido feito  desde 

1978, observando-se a aceitação da fitoterapia por profissionais da saúde da atenção básica 

assim como a observação do aumento do número de uso pela população (HOMAR, 2005). 

Nos países em desenvolvimento, isto resultou principalmente na decisão de utilizar a 

medicina tradicional em cuidados primários de saúde. Em países desenvolvidos, as 

autoridades de saúde foram obrigadas a adotar medidas impostas pelo interesse do publico no 

uso de plantas medicinais (GUIMARÃES et al., 2006; CARVALHO et al., 2008).  

 

.Cerca de 65 a 80% da população dos países em desenvolvimento dependem 

exclusivamente de plantas medicinais para os cuidados básicos de saúde, chegando a 80% da 

população da África, 71% no Chile e 40% na Colômbia. Países como China, Cuba, Sri-Lanka, 

Tailândia inscreveram oficialmente em seus programas de saúde o uso da medicina 

tradicional com plantas medicinais. Este retorno propiciado pelo regresso do uso do produto 

natural, mas também devido às descobertas de efeitos colaterais, adversos em fármacos 

sintéticos. Os propósitos da ciência atual levam à transformação do conhecimento tradicional 

em científico, dos hábitos e costumes em terapias comprovadas e das preparações, infusões e 

cozimentos em suplementos nutricionais e produtos farmacêuticos (ALBUQUERQUE, 2007). 

 

O aumento do consumo de plantas medicinais “in natura” ou sob a forma de produtos 

derivados, no Brasil e em outros países e continentes, como Estados Unidos e Europa 

(SOARES et al., 2006) também está ligado à influência da propaganda e divulgação nos 

meios de comunicação e pela atuação fraca dos organismos estatais responsáveis pela 

vigilância sanitária. É propagada a idéia de que se trata de um recurso terapêutico alternativo, 

isento de efeitos indesejáveis e desprovido de toxicidade ou contra-indicações (SILVEIRA; 

BANDEIRA; ARRAIS, 2008). 
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Informações sobre a medicina tradicional e o uso de plantas medicinais representam 

papel importante na descoberta de novos produtos, pois fazem parte integrante da cultura de 

grupos populacionais, sendo passadas de geração em geração Além de o aprendizado ser 

empírico, a seleção de plantas depende de aspectos cognitivos, fatores ecológicos e da história 

cultural (AGRA et al., 2008). Amorozo (1996) chama a atenção para o modo de transmissão 

essencialmente oral e gestual, no qual os mais novos aprendem com os mais velhos, vendo-os 

atuar socialmente.  

 

 

As observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais contribuem de 

forma relevante para a divulgação das virtudes terapêuticas dos vegetais, apesar de não terem 

conhecimento sobre seus constituintes químicos. Dessa forma, os usuários mantêm em voga a 

prática do consumo de preparações caseiras, tornando válidas informações terapêuticas que 

foram sendo acumuladas durante séculos. De maneira indireta, este tipo de cultura medicinal 

desperta o interesse de pesquisadores em estudos envolvendo áreas multidisciplinares 

(ALBUQUERQUE, 2007) 

 

3.3 O comércio de plantas medicinais em mercados públicos 

 

É comum serem mencionados na literatura científica os termos “feiras-livres” e 

“mercados públicos” como lugares semelhantes. No entanto, existe diferença entre eles. 

Enquanto para o mercado torna-se necessário uma estrutura, um lugar certo onde possa 

abrigar os comerciantes que expõem suas mercadorias de forma fixa, onde sempre haverá 

produtos à espera de compradores, para as feiras-livres não é preciso um lugar criado para 

essa finalidade, sendo qualquer lugar apropriado para que aconteçam (FONSECA; 

TEIXEIRA; FONSECA, 2009). 

 

Os mercados tradicionais constituem locais onde são escritas as várias histórias tanto 

do comerciante que os utilizam, quanto da sociedade que os frequentam, além de relações 

comerciais e laços de convivência. São lugares de identidade e tradições, propiciando o 
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entrelace urbano e rural. Pessoas oriundas de universos distintos, de diferentes classes sociais, 

entrecruzam-se no ambiente dos mercados e tecem relações de amizade. Enquanto as cidades 

crescem e oferecem mais modernidade, os mercados públicos permanecem sem muitas 

alterações (BARBOSA, 2002). 

 

Ainda, são importantes por reunir, concentrar, manter e difundir o saber empírico 

sobre a diversidade e recursos tanto da fauna como da flora local, sendo imprescindíveis para 

a resiliência e manutenção do conhecimento acerca de espécies medicinais 

(ALBUQUERQUE; LUCENA; CUNHA, 2008).  

Tratando do comércio de plantas medicinais, os mercados possuem sistemas de 

conhecimento aberto, pois as informações são trocadas frequentemente entre os vendedores, 

sendo usual encontrar entre eles um consenso sobre espécies vegetais para tratar determinados 

problemas de saúde. A troca de produtos também é comum, visto que um vendedor pode 

consultar outro quando um cliente não encontra o produto desejado em seu estabelecimento 

(ALBUQUERQUE; LUCENA; CUNHA, 2008). 

 

O abastecimento de plantas medicinais a ser comercializado nos mercados obedece ao 

modelo de distribuição de anéis, proposto por Von Thünen em 1826 (MATOS, 2005). Os 

produtos cultivados mais próximos ao centro consumidor têm menor preço em relação 

àqueles cultivados mais distante. Existe essa mesma lógica em relação à qualidade das plantas 

que chegam aos mercados: as frescas são as que foram colhidas das proximidades, já as secas 

são as que foram colhidas de áreas mais distantes. 

 

Normalmente, as plantas são recebidas de fornecedores que podem ser pessoas com 

prática na atividade ou aquelas que coletam plantas de forma oportunista e as oferecem 

periodicamente nos mercados. Há, também, os pequenos produtores locais que aumentam sua 

renda cultivando algumas espécies para suprir os mercados. Não é difícil existir dependência 

de vários herbanários pelos os mesmos fornecedores (ALBUQUERQUE; LUCENA; 

CUNHA, 2008). 
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A busca contínua por produtos naturais, como parte de uma estratégia coletiva social, 

aumenta a importância desses centros tradicionais. No entanto, apesar dessa importância, 

poucos estudos etnobotânicos concentram-se em vendedores de ervas em mercados públicos 

(ALBUQUERQUE et al.,2011). 

 

3.4 A importância social dos herbanários 

 

 No Brasil, principalmente na Região Nordeste, a utilização de plantas medicinais 

como prática terapêutica está disseminado nas famílias, incorporando, por vezes, simpatias e 

oração, num misto de crendice e fé, herança dos pajés e dos jesuítas (SILVA, 2003). 

  

Neste contexto, encontram-se os “prescritores populares”, personagens bastante 

conhecidas da cultura nordestina, onde as populações normalmente de baixa renda os têm 

como fonte de consulta para seus males. São figuras marcantes, com espaço garantido em 

mercados públicos e em feiras livres, orientando o uso e o preparo das plantas para curar as 

mais diversas doenças. 

 

Dentro do cenário dos mercados, identifica-se os seguintes atores sociais, dentro do 

grupo dos herbanários: 1) “Vendedores”, pessoas que comercializam os  produtos detendo 

pouca informação sobre eles. 2) “Erveiros”, que comercializam e detêm profundo 

conhecimento dos produtos. 3) “Doutores raiz”, pessoas experientes que, geralmente em 

número muito reduzido nos mercados, funcionam como “médicos” locais. Vêm de família 

com tradição em venda de plantas medicinais e mantêm beberagens ou preparados prontos 

(também conhecidos com garrafadas) para atender a um leque amplo de enfermidades. O 

nome dado a esses profissionais pode variar de acordo com olugar onde atuam: “doutor de 

raízes”, “raizeiros”, “erveiros”, “ervateiro”, “mateiros”, “mangaeiros”, entendidos como os 

mais confiáveis para o comércio de plantas medicinais nos mercados (ARAÚJO, 2004). 
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A fonte de conhecimento desses indivíduos pode ser diversa. É comum observar que 

as informações referentes às plantas são adquiridas fornecedores. Neste caso, estes podem ser 

considerados os “geradores” ou a fonte primária do conhecimento empírico fitoterápico. Além 

disso, se encontram vendedores de ervas que relatam a aquisição de seus conhecimentos com 

base na leitura de livros sobre o assunto. Contudo, há alguns vendedores que aprenderam os 

usos terapêuticos com os pais ou parentes próximos e prosseguem sua vida no mesmo ramo, e 

ainda assim consultam literaturas especializadas porque tiveram a oportunidade de frequentar 

o ensino tradicional (AMOROZO, 1996). 

 

A precariedade dos atendimentos médicos nas unidades básicas e a dificuldade de 

acesso ao tratamento medicamentoso, estimulam o crescimento da procura pelo comércio de 

plantas medicinais. Dessa forma, herbanários contribuem com o funcionamento do sistema 

informal de saúde atuando como “médicos herboristas” locais: o cliente consegue, em pouco 

tempo, o acolhimento necessário para relatar suas enfermidades e recebe a prescrição da 

preparação caseira ou beberagens a baixo custo. 

 

3.5 As pesquisas etnodirigidas 

 

 Muitas áreas estão envolvidas na pesquisa de novas substâncias oriundas de plantas, 

como a fitoquímica, que trabalha com o isolamento, purificação e caracterização de princípios 

ativos; a etnobotânica e a etnofarmacologia, que buscam informações a partir do 

conhecimento de diferentes povos e etnias; e a farmacologia, que estuda os efeitos 

farmacológicos de extratos e dos constituintes químicos isolados (VENDRUSCOLO; 

RATES; MENTZ, 2005) 

 

Há, nesse sentido, vários caminhos para o estudo de plantas medicinais, destacando-se 

quatro tipos básicos de abordagens: 

• Randômicas – Compreendem a coleta ao acaso de plantas para triagens 

fitoquímicas e farmacológicas (CALDERÓN et al., 2000). 
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• Quimiotaxonômicas – Conhecidas também como investigações filogenéticas, 

consistem na seleção de espécies de uma família ou gênero, para as quais se 

tenha algum conhecimento fitoquímico de ao menos uma espécie do grupo 

(SILVA; CECHINEL-FILHO, 2002). 

• Etológicas – Observam o comportamento de animais frente ao uso de vegetais 

para direcionar a descoberta de novos fármacos (KRIEF et al., 2004). 

• Etnodirigidas – Consistem na seleção de espécies de acordo com a indicação 

de grupos populacionais específicos em determinados contextos de uso. A 

etnobotãncia e a etnofarmacologia são disciplinas científicas que se destacam 

em pesquisas etnodirigidas por serem poderosas ferramentas na busca por 

substâncias naturais de ação terapêutica (ALBUQUERQUE; HANAZAKI, 

2006). 

 

No presente estudo, será adotada a abordagem etnodirigida, enfatizando a busca pelo 

conhecimento construído localmente a respeito das plantas medicinais e a aplicação que os 

herbanários fazem delas em seus sistemas de saúde e doença (sistema informal). Foi escolhida 

por ser um dos caminhos que gasta menos tempo como também pelo baixo custo envolvido 

na coleta dessas informações  
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4. REVISÃO DA METODOLOGIA 

 

4.1 As abordagens qualitativas e quantitativas em estudos etnodirigidos 

 

Segundo Minayo (1998), a investigação qualitativa trabalha com valores, crenças, 

representações, hábitos, atitudes, opiniões, procurando aprofundar-se na complexidade dos 

fenômenos. Contextualizando com os objetivos propostos nesta pesquisa, se preocupa em 

esclarecer como o homem compreende, interpreta e se relaciona com o mundo vegetal. 

 

O objeto da abordagem qualitativa é o nível das percepções, dos significados, das 

crenças e valores que se expressam pela linguagem comum e na vida cotidiana. O material 

essencial é a palavra que se expressa na fala, revelando condições históricas, socioeconômicas 

e culturais específicas. O confronto entre o saber e o fazer (expresso no cotidiano) é tarefa 

complementar desta investigação, não dispensando as etapas de observação e convivência no 

campo. 

  

Em estudos etnobotânicos, torna-se vantajoso a utilização de uma lista livre para 

identificar e calcular a saliência cultural do uso de plantas por um determinado grupo 

entrevistado. Segundo Quinlan (2005), a lista livre possui três características básicas que 

devem ser consideradas:  

• Tendência em listar os termos por ordem de familiaridade;  

• Pessoas com mais conhecimento tendem a citar mais espécies que as que 

sabem menos  

• Os termos mais citados indicam itens proeminentes ou mais importantes 

nos locais de pesquisa. 
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As entrevistas, na abordagem qualitativa, podem ser estruturadas ou semi-estruturadas, 

diferindo em grau (mais ou menos dirigidas). Como forma de valorizar o livre discorrimento 

do informante (mantendo-se o cuidado em seguir um roteiro de temas a serem discutidos), as 

entrevistas semi-estruturadas tornam-se as mais apropriadas para o estudo em questão. 

 

É importante também compreender os fenômenos estudados a partir da perspectiva das 

pessoas envolvidas. Neste ponto, a etnografia, método de investigação originário da 

antropologia, tem contribuído por ser de natureza estritamente descritiva. Bronislaw 

Malinovski, precursor deste método de investigação populacional, afirmou que os resultados 

da observação direta e as declarações e interpretações dos informantes somente poderão ser 

separados com base em fontes etnográficas, imbuídas de inquestionável valor científico 

(GAMA, 2010).  

 

Para tanto, é necessário um período de interações sociais entre o pesquisador e os 

sujeitos, durante o qual os dados são recolhidos de forma sistemática, provenientes de fontes 

diversas, num processo de cruzamento entre trabalho construtivo e observação conhecida 

como participante (BOGDAN; TAYLOR, 1975). Nesse momento, torna-se importante fazer 

um diário de campo como forma do pesquisador documentar as impressões espaciais e 

pessoais  a cerca dos locais visitados. 

 

A aplicação da abordagem quantitativa possibilita comparar e avaliar o significado das 

plantas para determinados grupos, bem como fornecer dados para a conservação dos recursos 

naturais. Dentre as técnicas existentes para “medir” o conhecimento tradicional de plantas 

medicinais, o consenso do informante torna-se mais interessante por ser utilizada por ser 

baseada na concordância entre as respostas das pessoas, coletadas por meio de entrevistas 

individuais, permitindo analisar a importância relativa de cada uso, porque calcula 

diretamente o grau de consenso das respostas dos informantes (PHILLIPS, 1996). Um alto 

consenso entre os informantes indica que uma planta é bem conhecida dentro da comunidade. 

Isto pode sugerir a sua eficácia para determinado fim, sendo forte candidata à investigações 

etnofarmacológicas (AMIGUET et al., 2005). 
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Abordagens quantitativas de coleta e análise de dados são complementares às 

qualitativas e podem revelar informações que podem ajudar a testar muitas hipóteses sobre o 

manejo, uso e conservação de recursos. Por meio de técnicas quantitativas é possível realizar 

avaliações e comparações sobre o uso de plantas por área delimitada de terra por determinado 

grupo, sobre a importância das plantas dentro de um certo contexto, sobre as famílias 

botânicas conhecidas e utilizadas e comparações entre formas de uso de plantas mais 

significativas. Em contrapartida, sem uma análise qualitativa e descritiva perdem-se muitas 

informações relevantes, as quais os números acabam escondendo ou não revelando. Portanto, 

o uso dessa dicotomia metodológica tem enriquecido trabalhos etnodirigidos 

(ALBUQUERQUE, 2005). 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo geral 

 

Investigar, através de estudo etnobotânico, as práticas populares e tradicionais de uso 

de plantas medicinais comercializadas em três mercados públicos do Nordeste brasileiro. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever o perfil socioeconômico dos herbanários cadastrados nos mercados 

públicos do estudo; 

• Descrever o perfil do comércio de plantas medicinais nesses locais; 

• Avaliar o uso das plantas medicinais segundo os herbanários; 

• Investigar a importância relativa e o consenso quanto às propriedades curativas 

atribuídas pelos herbanários; 

• Relacionar as propriedades curativas confirmadas em literatura científica com 

idade, escolaridade, tradição familiar, tempo de trabalho e fonte de informação 

consultada. 
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6 MÉTODOS 

 

6.1 Desenho do estudo 
 

Foi realizado um estudo observacional, descritivo e exploratório, utilizando as 

abordagens qualitativa e quantitativa. 

 

6.2 População do estudo 
 

A população foi constituída por herbanários regularmente cadastrados nos Mercados 

Públicos Central, em João Pessoa, São Sebastião, em Fortaleza e São José, em Recife  

 

Os participantes foram  identificados pela letra I (informante), enumerados em ordem 

crescente, seguindo a ordem alfabética dos seus nomes (QUADRO 3). 

 

    Quadro 3 – Demonstração da identificação dos herbanários 

INFORMANTES ESPECIFICAÇÃO 

I-1 ao I-10 Informantes do Mercado Central (João Pessoa-PB) 

I-11 ao I-20 Informantes do Mercado São Sebastião (Fortaleza-CE) 

I-21 ao I-33 Informantes do Mercado São José (Recife-PE) 

 

 

6.3 Critérios de inclusão e exclusão da amostra 

 

Foram incluídos os indivíduos regularmente cadastrados nos mercados públicos e que 

aceitaram participar do estudo. 

 

Foram excluídos os indivíduos que não relataram as propriedades curativas das plantas 

que comercializavam. 
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6.4 Amostra do estudo  
 

A amostragem foi do tipo não-probabilística, sendo os informantes escolhidos de 

forma intencional. A interrupção de captação se deu através de fechamento por exaustão 

(inclusão de todos os indivíduos disponíveis) e com base nos critérios definidos no item 

anterior.  

 

Definição do tamanho da amostra: 

• Mercado Central (PB) – 12 herbanários cadastrados; dois recusaram 

participar.  

• Mercado São Sebastião (CE) – 13 herbanários cadastrados; três recusaram 

participar. 

• Mercado São José (PE) – 16 herbanários cadastrados; três recusaram 

participar.    

 

Dos 41 herbanários cadastrados nos mercados, 33 aceitaram participar da pesquisa. 

 

6.5 Locais do estudo 

 

O estudo foi realizado em três mercados públicos do Nordeste brasileiro (Central, em 

João Pessoa; São Sebastião, em Fortaleza; e São José, em Recife), sendo escolhidos por dois 

motivos: estão situados na mesma cidade das instituições participantes do Projeto Pró-Cultura 

e apresentam maior tempo de existência nessas capitais, consequentemente, maior tradição e 

importância na cultura local.  

 

6.5.1 O Mercado Central de João Pessoa - Paraíba 

 

Em 1943 a Prefeitura Municipal de João Pessoa, em ações de urbanização e 

modernização da área entorno da Lagoa (Parque Sólon de Lucena), iniciou a construção do 

Mercado Público Central, onde permanece. Caracteriza-se por um conjunto de edifícios 

térreos, contando com cinco galpões e três pavilhões, uma praça de alimentação com 38 
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lanchonetes, servidos por rua interna em forma de “Y”. A falta de gerenciamento ao longo do 

tempo proporcionou adição de feirantes, construindo barracas aleatoriamente em seu interior, 

desfigurando o projeto inicial. Atualmente, sob a administração da prefeitura, exibe espaço 

desordenado e instalações sanitárias precárias, abrigando cerca de 300 boxes, sendo 12 

pertencentes a herbanários. Funciona de segunda a sexta-feira, das 6:00h às 17:00h e aos 

sábados, das 6:00h às 14:00h. 

 

Figura 1 –Mercado Central, João Pessoa-PB. 

 

        

Fonte: Google Maps; V. M. S. FERNANDES-VIEIRA. Localização (A) e configuração atual (B; C). 

 

6.5.2 Mercado São Sebastião em Fortaleza-Ceará 

 

O Mercado São Sebastião, um dos mais antigos do município de Fortaleza, existe há 

114 anos, apesar de seu histórico itinerante devido à reorganização urbana da cidade. Em 

1997, foi transferido para a atual localização, no bairro Otávio Bonfim. Construído numa área 

A 

B C
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de 22.530 metros quadrados, conta com 449 boxes, divididos entre subsolo, térreo e segundo 

piso, organizado em três setores, os quais indicam divisão por ramo de atividade. Na entrada, 

foi revitalizada a Praça Paulo Pessoa. No segundo piso do setor A, concentram-se boxes com 

artesanato, condimentos, produtos regionais e plantas medicinais, destes, 15 são de 

propriedade de herbanários. Atualmente é administrado pelo Sindicato do Comércio Varejista 

de Frutas e Verduras (Sincofrutas), cabendo a ele zelar pela limpeza, segurança e organização 

do equipamento público. À prefeitura, incumbe o pagamento da energia elétrica do 

condomínio e a destinação final do lixo, além de arrecadar o preço público pago por cada 

permissionário (comerciantes dos boxes). Funciona de segunda a sexta-feira, das 3:00h às 

17:00h, aos sábados, das 3:00h às 14:00h e aos domingos, das 3:00h às 12:00h. 

 

Figura 2 –Mercado São Sebastião, Fortaleza-CE . 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fonte: Google Maps; V. M. S. FERNANDES-VIEIRA. Localização (A) e configuração atual 

(B; C) 
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6.5.3 O Mercado São José em Recife - Pernambuco 

 

O Mercado Público de São José, inaugurado em 1875, é o mais antigo edifício em 

ferro existente no Brasil. Está localizado no bairro de São José, no centro da Praça Dom Vital,  

ocupando uma  área total de 3.540 metros quadrados.  É composto por dois pavilhões 

retangulares, divididos em 548 boxes, sendo 20 ocupados por 16 herbanários, em um prédio 

térreo. Sua arquitetura foi inspirada nos mercados construídos na Europa no século XIX, 

sobretudo o Mercado de Grenelle, em Paris.  Em 1973, foi tombado pelo IPHAN passando a 

ser reconhecido como um monumento nacional. Em novembro de 1989, um grande incêndio 

destruiu o pavilhão norte, onde ficavam os herbanários. Foram deslocados para a Rua da Praia 

(parte posterior) temporariamente. Cinco anos depois, mesmo com a recuperação totalmente 

concluída, não houve a realocação dos boxes desses indivíduos para dentro do espaço coberto. 

A administração é de responsabilidade da CSURB, empresa ligada à Secretaria de Serviços 

Públicos do município. Funciona de segunda a sexta-feira, das 6:30h às 17:00h e aos sábados, 

das 6:30h às 14:00h 

 

Figura 3 –Mercado São José, Recife-PE. 

 

   

A 

CB 
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Fonte: Google Maps; V. M. S. FERNANDES-VIEIRA. Localização (A) e configuração atual 

(B; C) 

 

6.6 Coleta dos Dados 

 

6.6.1 Questionário 

 

A questão básica proposta aos herbanários foi: “Quais as plantas o senhor(a) vende e 

o que sabe sobre elas?”.  

 

Foi utilizado questionário padronizado, previamente testado, composto por questões 

abertas e fechadas como instrumentos de coleta de dados, abordando aspectos como 

(APÊNDICE A): 

 

• Dados sociais e econômicos: parte destinada à caracterização dos herbanários. 

• Dados sobre o comércio de plantas medicinais em mercados públicos: trata da 

rotina nos mercados, das condições nas quais esse ofício está sendo executado, 

da fonte e transmissão do conhecimento e uso de plantas medicinais.  

• Sobre as plantas medicinais comercializadas: destina-se à obtenção de 

informações sobre nome vernacular, indicação terapêutica, preparação, parte 

utilizada, via de administração e condição da planta. 

 

6.6.2 Estudo Piloto 
 

No período de outubro de 2010 a janeiro de 2011, foi realizado estudo piloto nos 

três locais. Os objetivos foram: 

 

• Verificar a inteligibilidade e clareza das perguntas do questionário; 

• Verificar a coerência das perguntas; 
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• Verificar a ordem de sequência e a compreensão do informante ao ouvir e 

responder as perguntas, bem como a duração da entrevista. 

• Avaliar a estrutura do questionário; 

 

Modificações que foram realizadas: 

• Algumas questões foram reestruturadas, facilitando assim, o entendimento das 

mesmas; 

• Algumas questões foram retiradas, tendo em vista a dificuldade da obtenção de 

respostas. 

 

6.6.3 Entrevistas 

 

Foram  realizadas entrevistas semi-estruturadas entre os meses de fevereiro a setembro 

de 2011.  

 

Os informantes foram abordados em seus estabelecimentos, nos próprios mercados. 

Foi aplicado um questionário aos que concordaram em participar do estudo e que atenderam 

aos critérios de inclusão. 

 

A entrevista foi dividida em três blocos: o primeiro abordando aspectos sociais e 

econômicos; o segundo, sobre as condições as quais esse tipo comércio é realizado; e o 

terceiro, envolvendo informações sobre cada espécie vegetal vendida por esses indivíduos. 

Nesse último momento, foi aplicada a técnica Lista Livre. 

 

6.6.4 Diário de Campo 

 

Todas as entrevistas foram registradas por intermédio de gravador de voz digital e 

máquina fotográfica, complementando e enriquecendo a percepção do pesquisador. As 

gravações e fotografias foram datadas, sinalizando os informantes envolvidos, o local, a 

situação observada e as condições que poderiam estar interferindo no fato. 
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As transcrições textuais das entrevistas e do diário de campo foram feitas pela 

pesquisadora principal. 

 

 

6.6.5 Material Testemunho 
 

Foram recolhidas amostras frescas de alecrim, jatobá e eucalipto, por serem as que 

apresentaram maior valor de importância relativa nos três locais. As da Paraíba e Pernambuco 

foram conseguidas por intermédio de fornecedores que abastecem os respectivos mercados. 

Houve orientação prévia sobre o manejo correto de coleta desse material. As do Ceará foram 

obtidas pela pesquisadora principal ao acompanhar um dos fornecedores até ao local de 

cultivo (QUADRO 4). 

 
Quadro 4 – Amostras obtidas como material testemunho do estudo 

AMOSTRA PROCEDÊNCIA DESTINO 

Alecrim 

Serra de São Bento – RN 

Eusébio – CE 

Vitória de Santo Antão - PE 

Mercado Central – PB 

Mercado São Sebastião – CE 

Mercado São José - PE 

Jatobá 

Serra de São Bento – RN 

Eusébio – CE 

Palmares - PE 

Mercado Central – PB 

Mercado São Sebastião – CE 

Mercado São José - PE 

Eucalipto 

Serra de São Bento – RN 

Eusébio – CE 

Moreno - PE 

Mercado Central – PB 

Mercado São Sebastião – CE 

Mercado São José - PE 

 

 

As amostras frescas da Paraíba e Pernambuco foram levadas ao Herbário Geraldo 

Muniz da UFP e as do Ceará, ao laboratório de Produtos Naturais da UFC. Nesses locais, o 

material passou pelos p rocessos de prensagem e secagem em estufa (herborização). Em 

sequência, as plantas medicinais, já secas, foram transferidas ao Herbário Lauro Pires Xavier, 

da UFPB, para identificação botânica (herbarização). Após a identificação, foram novamente 

encaminhadas ao Herbário da UFP para registro e depósito. 
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6.7 Variáveis Envolvidas no Estudo  
 

Foram estudadas as seguintes variáveis: 

• Sexo; 

• Idade; 

• Local de Nascimento; 

• Local da Residência; 

• Grau de instrução; 

• Religião; 

• Filho de herbanários; 

• Quantidade de plantas vendidas, em média, por dia: referida em unidades 

(móio ou saco são exemplos de unidades); 

• Renda individual: referida a média conseguida em um mês de trabalho, em 

salários mínimos, sendo o valor vigente durante o período do estudo de R$ 545,00 

(quinhentos e quarenta e cinco reais); 

• Ocupação no mercado: relacionada à percepção do informante quanto à sua 

atividade profissional; 

• Tempo de trabalho no mercado: referido em anos; 

• Tempo de atividade em vendas de plantas medicinais: referido em anos;  

• Motivo que levou a exercer o ofício;  

• Como adquiriu o conhecimento sobre as propriedades curativas das 

plantas: relacionado à fonte de informação do saber popular;  

• Produtos comercializados no estabelecimento;  

• Existência de alguma atividade feita em equipe no mercado; 

• Fonte de informação para aquisição de conhecimento sobre plantas 

medicinais;  

• Participação de treinamento sobre o assunto;  

• Nome popular: foi registrado conforme pronunciado pelos informantes;  

• Preparação: relacionada ao modo de preparo da planta para que seja utilizada 

como um medicamento; 

• Parte da planta;  

• Via de administração.  
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• Sistemas corporais: relacionado com as propriedades curativas referidas pelos 

informantes. 

 

6.8 Análise estatística dos dados  

 

6.8.1 Dados socioeconômicos e sobre o comércio de plantas medicinais em 

mercados públicos 

 

Foram analisadas as distribuições de frequência absoluta e relativa para as 

variáveis como também a média aritmética, desvio-padrão, mediana e moda. 

 

6.8.2 Fator do consenso do informante 

 

Para a identificação dos sistemas corporais que apresentaram maior importância nas 

entrevistas, foi utilizada a técnica proposta por Troter & Logan (1986), baseada no “fator do 

consenso dos informantes”. O FCI é calculado segundo a fórmula abaixo: 

 

FCI = nar – na/nar-1, onde 

 

nar = número de citações de usos, registrados por cada informante, para um sistema corporal 

na = número total de espécies indicadas para esse mesmo sistema corporal 

 As enfermidades foram agrupadas em 15 sistemas corporais (ou categoria de doenças), 

padronizadas e adaptadas a partir da classificação da OMS, de acordo com Almeida e 

Albuquerque (2002): doenças infecciosas e parasitárias; neoplasias; doenças das glândulas 

endócrinas, da nutrição e do metabolismo; doença do sangue e dos órgãos hematopoéticos; 

transtornos do sistema sensorial (ouvido e olho); transtornos do sistema nervoso; transtornos 

do sistema circulatório; transtornos do sistema respiratório; transtornos do sistema digestivo; 
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transtornos do sistema geniturinário; doenças da pele e tecido subcutâneo; doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo; afecções e dores não definidas e inapetência sexual 

(QUADRO 5). 

Quadro 5 – Categorias de Doenças segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) 

 

CATEGORIAS DE DOENÇAS 

 

 

CAPÍTULO CID-10 

Doenças Infecciosas e Parasitárias A00-B99 

Neoplasias C00-D48 

Doenças do Sangue e dos Órgãos 

Hematopoiéticos 
D50-D89 

Doenças das Glândulas Endócrinas, da 

Nutrição e do Metabolismo 
E00-E90 

Debilidades Físicas e Mentais F00-F99 

Transtornos do Sistema Nervoso G00-G99 

Transtornos do Sistema Sensorial H00-H59 

Transtornos do Sistema Circulatório I00-I99 

Transtornos do Sistema Respiratório J00-J99 

Transtornos do Sistema Digestório K00-K93 

Doenças da Pele e Tecido Celular Subcutâneo L00-L99 

Transtornos do Sistema Osteomuscular e do 

Tecido Conjuntivo 
M00-M99 

Transtornos do Sistema Genito-urinário N00-N99 

Afecções não definidas ou Dores não 

definidas 
R50-R69 

Fonte: Classificação Internacional de Doenças, 1992. 
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Os cálculos do FCI foram realizados com as espécies referidas em cada mercado e 

com a união de todas as plantas referidas no estudo.  

 

6.8.3 Importância relativa  
 

A importância relativa (IR) é uma medida que confere mais qualidade ou valor à 

planta. Para cada espécie, foi calculada a importância relativa com base na proposta de 

Bennett e Prance (2000): 

IR = NSC + NP, onde: 

Onde IR = importância relativa (sendo 0 ≤ IR ≤ 2). 

NSC = número de sistemas corporais. É dado pelo número de sistemas corporais tratados por 

uma determinada espécie (NSCE) sobre o número total de sistemas corporais tratados pela 

espécie mais versátil, ou seja, a mais citada (NSCEV). 

 

NSC = NSCE/NSCEV 

 

NP = número de propriedades. É o número de propriedades atribuídas para uma determinada 

espécie (NPE) sobre o número total de propriedades atribuídas à espécie mais versátil 

(NPEV). 

NP = NPE/NPEV 

 

Esta técnica confere maior valor à espécie com número elevado de usos, sem levar em 

consideração o número de pessoas que citou (ALBUQUERQUE; LUCENA; CUNHA, 2008). 

Os cálculos da importância relativa foram realizados com as plantas referidas em cada 

mercado estudado e com as que coincidiram em serem citadas nos três locais, como forma de 

avaliação “inter-mercados”.  
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6.8.4  Conhecimento “inter-mercados” 

 

 A comparação da propriedade curativa referida por cada herbanário com a literatura 

científica foi realizada com as plantas medicinais da intersecção que apresentaram  os  três 

maiores valores de IR. O levantamento bibliográfico foi realizado através da consulta à 

literatura específica e aos bancos de dados PubMed e Scirus. 

 

Verificou-se a relação entre as propriedades mencionadas confirmadas pela literatura 

científica e a idade, grau de instrução, tempo de trabalho no mercado, tradição familiar e fonte 

de informação recorrida. 

 

Os dados colhidos foram inseridos em banco de dados específico criado no ambiente 

do programa estatístico Epi info ® versão 3.5.1 for Windows.  

 

 

6.9 Aspectos éticos 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará, sob número de protocolo 013/11 (ANEXO C) Todos os dados obtidos 

ficaram em sigilo e houve a garantia do anonimato. Todos os herbanários que concordaram 

participar foram previamente esclarecidos quanto às metas e a natureza da pesquisa e 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B) de acordo com a 

Resolução CNS nº 196/96. Foi enviada uma Carta de Anuência para a administração de cada 

mercado, sendo autorizada a execução do presente estudo nestes locais (APÊNDICE C) 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O presente trabalho focou a atuação dos herbanários em mercados públicos do 

Nordeste, portanto informações sobre o consumidor de plantas medicinais não foi 

investigado. A classificação das informações aqui apresentadas sobre as espécies (nome 

popular, preparação, parte utilizada e via de administração) se baseou exclusivamente naquilo 

que os informantes declararam durante as entrevistas.  

Não foram registrados dados sobre posologia e quantidade de água (ou outro solvente) 

a ser utilizada nas preparações, uma vez que não há uniformidade nos relatos, sendo de caráter 

subjetivo.  

Houve dificuldade na aquisição de material testemunho, uma vez que os pesquisadores 

dependiam dos fornecedores para coletar as espécies férteis e os mesmos visitavam os 

herbanários eventualmente, sem aviso prévio. Também não foi possível a identificação 

adequada de uma das espécies medicinais que apresentaram maior valor de importância 

relativa nos três mercados, Hymenaea aff courbaril, conseguida por intermédio de um dos 

fornecedores do Mercado Central-PB, apesar de apenas quatro espécies, entre nove coletadas, 

se apresentarem férteis (flor ou fruto), oito foram identificadas. 

 

7.1 Perfil socioeconômico dos herbanários 

Na Tabela 1, observa-se que do total de 33 (trinta e três) herbanários, 57,6% é do sexo 

feminino (n=19). 

 

Tabela 1 – Perfil dos herbanários dos Mercados Central-PB, São Sebastião-CE e São José-PE quanto ao gênero. 

Sexo Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Feminino 19 57,6 

Masculino 14 42,4 

Total 33 100 
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 O resultado encontrado não condiz com estudos realizados em outros estados do País. 

Alves, Silva e Alves (2008), em estudo realizado em mercados públicos e feira-livres de 

capitais do Nordeste e uma capital do Norte, mostraram que tanto nos estados do MA (62%), 

PA (56%) e PI (62%), houve a prevalência de homens executando essa atividade. Lanine et 

al. (2009) mostrou que 65% dos indivíduos que estavam no comércio de plantas medicinais 

eram homens. Na feira de Campina Grande, 57% dos herbanários são do sexo feminino 

(FRANÇA et al., 2008) 

 

 A Tabela 2 apresenta a distribuição dos informantes segundo faixa etária. Observa-se 

que, do total, 24,2% (n=8) possuíam idade igual ou maior a 60 anos. A idade dos informantes 

variou de 22 a 73 anos.  A média de idade encontrada foi de 46,7 anos. 

 

Tabela 2 – Perfil dos herbanários dos Mercados Central-PB, São Sebastião-CE e São José-PE quanto à faixa 
etária. 

Faixa Etária Frequência Absoluta Frequência Relativa 

18|-----29 5 15,1 

30|-----39 6 18,1 

40|-----49 7 21,2 

50|-----59 

≥60 

7 

8 

21,2 

24,2 

Total 33 100 

 

 Observou-se a atuação de jovens com idade de 22 a 29 anos em 15,1% (n=5), o que 

contrasta com o encontrado nas feiras e mercados públicos do Pará feito por Lima et al. 

(2011), onde apenas um informante, de um grupo de 20, apresentava idade inferior a 30 anos. 

No entanto, um número maior de herbanários de faixa etária mais elevada é esperado, visto 

que as pessoas mais idosas tendem a concentrar um maior conhecimento acerca das 

propriedades terapêuticas das plantas e, por isso, despertar maior confiança dos clientes, 

fidelizando-os. Esse fato motiva herbanários mais antigos a permanecer no ofício. 
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A Tabela 3 mostra a distribuição dos herbanários segundo a naturalidade, sendo 

96,9% (n=32) de origem nordestina. Destes, 62,5% (n=20) são provenientes das capitais e 

regiões metropolitanas e 37,5% (n=12) nascidos na zona rural. 

 
Tabela 3 – Naturalidade dos herbanários dos Mercados Central-PB, São Sebastião-CE e São José-PE. 

Naturalidade Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Bananeiras (PB)*** 1 3,0 

Belém de Caiçara (PB)*** 

Rio de Janeiro (RJ) 

Mamanguape (PB)** 

João Pessoa (PB*) 

Fortaleza (CE)* 

Jaguaruana (CE)*** 

Crato (CE)*** 

Caio Prado (CE) 

Recife (PE)* 

Gravatá (PE)*** 

Limoeiro (PE)*** 

1 

1 

1 

3 

7 

1 

1 

1 

8 

3 

2 

3,0 

3,0 

3,0 

9,0 

21,2 

3,0 

3,0 

3,0 

24,2 

9,0 

6,1 

Brejo de Areia (MA)*** 2 6,1 

Vera Cruz (RN)** 1 3,0 

Total 33 100 

*Capital; **Região Metropolitana; ***Zona rural.  

 

 Estudos realizados na cidade de Diadema,SP (Lanini et al., 2009) e no Estado do Pará, 

revelaram que 60% dos entrevistados emigraram da região Nordeste. Dantas e Guimarães 

(2006) mostraram que 65% dos herbanários eram provenientes da zona rural, justamente onde 

se ocorre maior manifestação da medicina tradicional, realidade que não corresponde à 

encontrada nesse estudo.  

 

 A Tabela 4 revela que 42,4% (n=14) dos informantes possuem ensino médio 

completo, existindo 12,2% (n=4) com ensino superior completo. Os analfabetos representam 

9,1% (n=3) do total de herbanários. 
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Tabela 4 – Perfil dos herbanários dos Mercados Central-PB, São Sebastião-CE e São José-PE quanto à 
escolaridade. 

Escolaridade  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Analfabeto 3 9,1 

Ens. Fund. Incompleto 5 15,1 

Ens. Fund. Completo 3 9,1 

Ens. Méd. Incompleto* 3 9,1 

Ens. Méd. Completo 14 42,4 

Superior Incompleto** 1 3,1 

Superior Completo 4 12,2 

Total 33 100 

* Um dos informantes concluindo os estudos; **Cursando. 

 

 O fato de a maioria ter cursado o ensino médio completo pode ser reflexo da 

naturalidade dos informantes, já que as capitais propiciam maiores e melhores oportunidades 

de estudo. Chamou a atenção o número de indivíduos com ensino superior completo, dentre 

eles, um informante com duas formações acadêmicas. Esse resultado é bastante contrastante, 

quando comparado aos raizeiros da Feira de Campina Grande (FRANÇA et al., 2008), onde 

todos tinham, em média, três anos de estudo. Situação semelhante foi observada por 

Dourado.(2005), em Anápolis, GO, contastando baixo nível de escolaridade e no Pará (LIMA 

et al., 2011), onde 50% dos entrevistados não haviam concluído o ensino fundamental. 

 

 Alves, Silva e Alves (2008) acreditam que a melhoria no nível de escolaridade pode 

levar a um melhor entendimento sobre a necessidade de conservação de algumas espécies 

medicinais que estão vulneráveis pela perseguição sistemática.  

 

 O Gráfico 1 mostra que 70% pertencem à religião católica (n=23) e 6% (n=2), 

pertencem às religiões afro-brasileiras. 
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Gráfico 1 – Distribuição dos herbanários segundo a religião – Mercados Central (PB), São Sebastião (CE) e São 

José (PE).  

 

 

 Os católicos também são a maioria na Feira de Campina Grande (França et al., 2008; 

Dantas e Guimarães, 2006) e em Maceió (Araújo et al. 2009). No entanto, observou-se, no 

Mercado São José, PE, grande intimidade dos herbanários com cultos afro-brasileiros, 

especialmente a umbanda. 

 

 A Tabela 5 mostra que 47,8% dos herbanários (n=11) vendem de uma a vinte 

unidades por dia, sendo a média total de 38,6 unidades. O máximo de quantidade vendida 

observada é de 200 unidades e o mínimo de três unidades. As médias observadas nos 

Mercados Central-PB, São Sebastião-CE e São José-PE, foram, respectivamente: 25 

unidades; 39 unidades e 52 unidades. Para essa questão, 30,3% se abstiveram (n=10). 

Tabela 5 – Perfil da quantidade de plantas medicinais vendidas por dia  nos Mercados Central-PB, São 
Sebastião-CE e São José-PE . 

Quantidade de plantas 

medicinais vendidas/dia*** 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

1-20 unidades 11 47,8 

21-40 unidades 5 21,7 

41-60 unidades 3 13,0 

60-100 unidades 

> 100 unidades 

3 

1 

13,0 

4,3 

Total 23 100 

***Dez abstenções. 
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 As unidades vendidas referem-se à folhas, cascas, raízes e frutos distribuídos em 

pequenos sacos plásticos fechados ou amarrados por um elástico, chamado de molho ou móio. 

Assim, cada saco ou cada molho equivale a uma unidade. 

 

Os herbanários pertencentes à faixa etária de 30-39 anos vendem entorno de 430 

unidades por dia, enquanto os maiores de 60 anos vendem entorno de 66 unidades. Este fato 

pode ser explicado devido ao cuidado que os herbanários idosos têm em manter uma relação 

de confiança com os clientes, vendendo plantas de origem e propriedade curativa conhecida 

por eles, priorizando a qualidade do material vendido. Já os mais jovens tendem a valorizar a 

quantidade de produtos medicinais vendidos, mesmo que não tenham segurança da atividade 

terapêutica e da procedência da planta. 

 

 A Tabela 6 revela que 28,5% (n=6) dos herbanários possuem renda menor que um 

salário mínimo mensal. A média de renda foi de R$ 1.213,50 reais, equivalendo a 2,2 salários 

mínimos. Para essa questão, 36,3% se abstiveram (n=12). 

Tabela 6 – Distribuição dos herbanários dos Mercados Central-PB, São Sebastião-CE e São José-PE quanto à 
renda individual mensal. 

Renda individual/mês**** Frequência Absoluta Frequência Relativa 

< 1 Salário Mínimo 6 28,5 

1-2 Salários Mínimos 5 23,8 

2-3 Salários Mínimos 5 23,8 

3-4 Salários Mínimos 5 23,8 

Total 21 100,00 

****Doze abstenções. 

 

 Com relação à renda mensal, nas feiras e mercados em Maceió (Araújo, et al., 2009) e 

no Pará (LIMA et al., 2011), 67,3% e 45% dos raizeiros, respectivamente, disseram arrecadar 

mais de um salário mínimo por mês apenas com a venda de plantas medicinais, atuando 

exclusivamente neste ofício. Já em Campina Grande (ALVES; SILVA; ALVES, 2008), a 

prevalência de renda está entre um e dois salários mínimos. 
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 A renda salarial baixa apresentada neste estudo pode ter sido influenciada pelas 

abstenções, já que existe grande concorrência entre os herbanários, em todos os mercados e a 

preocupação que o colega não saiba o real quantitativo apurado por mês. 

 

7.2 Perfil do comércio de plantas medicinais nos mercados públicos do 

estudo 

 

O Gráfico 2 mostra que 61% (n=20) se identificam como comerciante, 21% (n=7) 

como permissionário n=7 e 3% (n=1) como raizeiro. 

 
Gráfico 2 – Distribuição dos herbanários segundo a identificação de sua atividade – Mercados Central (PB), São 

Sebastião (CE) e São José (PE).  
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 No Mercado São Sebastião, CE, a maioria dos informantes identificou-se com 

permissionário e os demais como lojistas (categoria outros). Essa distinção é de cunho 

administrativo, visto que permissionários são os vendedores de plantas medicinais que pagam 

uma parcela mensal (permissão) à prefeitura de Fortaleza para utilizar o boxe. Já os lojistas 

são aqueles que pagam o aluguel diretamente à administração do mercado. 

 

 Apenas um informante identificou-se como raizeiro, pois conservava um horto em seu 

quintal. Esse ofício é reconhecido, segundo os informantes, como “aquele que cultiva a planta 

e vende ao atravessador”, além de transmitir a ideia de profissão obsoleta. Em estudo feito em 

feiras e mercados do Norte e Nordeste do Brasil, os comerciantes entrevistados se 

autodenominaram de “erveiros” ou raizeiros” (ALVES; SILVA; ALVES, 2008). Os 

comerciantes de plantas medicinais (neste trabalho apontados como herbanários) recebem 

diversas denominações, de acordo com a região do País.  



 

63 

 

 

A Tabela 7 aponta o tempo de trabalho dos herbanários nos mercados públicos nos 

quais estão cadastrados. A maioria, representada por 37,5% (n=12) está entre 11 a 20 anos, 

sendo o tempo médio de 19,2, tempo máximo de 47 anos e mínimo de dois anos. Para essa 

questão, uma pessoa se absteve em responder. Chamou a atenção o fato de 12,5% (n=4) 

trabalharem há mais de 31 anos nesses locais (QUADRO 6). 

 

Tabela 7 – Perfil da quantidade de plantas medicinais vendidas por dia nos Mercados Central-PB, São 
Sebastião-CE e São José-PE. 

Tempo de Trabalho no 

Mercado Público (anos)* 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

1|-----5 4  12,5 

6|-----10 4 12,5 

11|-----20 12 37,5 

21|-----30 8                        25,0 

≥31 4 12,5 

Total 32 100 

*Uma abstenção. 

 

O tempo de trabalho no mercado público não obrigatoriamente condiz com o tempo 

que exerce a atividade de comércio de plantas medicinais, como exposto no quadro 6: 

 
Quadro 6 – Herbanários.com maior tempo de trabalho em comércio de plantas medicinais nos Mercados 

Central-PB, São Sebastião-CE e São José-PE. 

INFORMANTES 

TEMPO DE 

TRABALHO NO 

MERCADO PÚBLICO 

(ANOS) 

TEMPO DE 

COMÉRCIO EM 

PLANTAS 

MEDICINAIS (ANOS) 

I-9 35 52 

I-12 42 41 

I-13 47 12 

I-24 38 38 
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I-9: Seu tempo em comércio de planta é superior ao de mercado.  Realizava o oficio 

no município onde vivia, em feiras-livres.  

I-12 e I-24: Foi observado que o tempo em comércio de plantas medicinais é 

praticamente igual ao de mercado. 

I-9, I-12 e I-24 são considerados pelos demais colegas como os doutores raízes, 

respectivamente, dos Mercados Central, São Sebastião e São José, confirmando a informação 

de que experiências adquiridas pelo herbanário no trato com as plantas os capacita para a 

prática de comercialização de espécies medicinais. Alguns deles chegam até prescrever dietas 

no momento da venda de seus produtos (ANEXO E) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Respostas dos herbanários sobre o motivo do exercício do ofício. 
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“O que levou o senhor(a) a trabalhar com venda de plantas medicinais?” 

INFORMANTE RESPOSTAS 

I -1 "Porque gosto". 

I-2 “A procura é grande”. 

I-3 "Tradição familiar. Aprendi com meu sogro". 

I-4 
"Trabalhava com meu marido vendendo verdura e legume. Por causa dos assaltos, 
comecei a vender planta". 

I-5 "Minha avó sempre me ensinou preparar remédios com plantas". 

I-6 "Eu já trabalhava com meu sogro. Ele vendia plantas medicinais". 

I-8 "Meu marido começou a vender. Depois ele saiu e eu tomei de conta". 

I-9 "As verduras estragam logo. As plantas duram mais". 

I-10 "Foi com meu marido. A família dele já trabalhava com as plantas". 

I-11 "O lucro é melhor". 

I-12 
"Eu aprendi tudo isso aqui através do meu pai. (...)Desde criança, eu comecei a trabalhar 
com ele". 

I-13 "Necessidade, sobrevivência. Meu ramo mesmo não era esse. Era ração". 

I-14 
"Como meus concorrentes passaram a vender produtos regionais, comecei a vender planta 
também". 

I-15 "Foi pela necessidade. Oportunidade de emprego". 

I-16 "O próprio local de trabalho". 

I-17 "Meu pai me incentivou". 

I-18 "Meu pai tinha um amigo que vendia planta. Aí comprou o box dele e me deu". 

I-19 
"Antes era fornecedor de mel de abelha. Depois surgiu a ideia de ampliar para produtos 
naturais". 

I-20 
"Tive que assumir o comércio do meu pai depois que ele morreu. Foi o primeiro raizeiro 
do mercado". 

I-21 “Problema pessoal e influência da minha mãe. Foi a necessidade”. 

I-22 "Através de colegas que trabalhavam no mercado." 

I-23 “Eu gosto. Prá ajudar meus pais também”. 
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*Informantes 7 e 32 se abstiveram em responder. 

 

I-13, apesar de ter 47 anos de mercado, comercializava ração e produtos naturais. 

Houve uma reforma no mercado o qual está vinculado, há 12 anos, ficando seu boxe instalado 

no setor de plantas medicinais, prejudicando suas vendas:  

“Meus clientes já estavam acostumados. No térreo é melhor, chama mais gente. Me 

colocaram no primeiro andar. Quem vai procurar ração na parte de planta? Minha filha me 

sustentou por um ano até eu começar a vender planta também. Foi por necessidade.” 
 

Quando questionados sobre o motivo de terem escolhido esse ofício, 45,1% (n=14) 

responderam que foi por necessidade, competição entre os colegas de mercado ou por causa 

da grande procura dos clientes pelas plantas medicinais; 38,7% (n=12) responderam que foi 

por influência familiar; 12,9% (n=4) afirmaram gostar da atividade e 3,2% (n=1) respondeu 

que foi por influência da sua religião. Dessa questão, se abstiveram dois informantes ( 
 

 

No estudo feito com feiras-livres do Pará, a escolha em trabalhar com tais produtos 

medicinais está ligada em 40% ao envolvimento familiar e 30% decorrente da grande procura 

(LIMA et al., 2011). Dantas e Guimarães (2006) compartilha o mesmo achado no presente 

estudo, sendo a necessidade citada por 72,1% dos entrevistados. 

 

 

Dos que vieram de tradição familiar, 33,3% (n=11) são filhos de herbanários. No 

entanto, essa condição parece não influenciar as vendas nos mercados, visto que quem vende 

I-24 “Meu pai me puxava com ele. Quando ele ficou doente, tomei conta de vez”. 

I-25 "A procura das pessoas". 

I-26 "Necessidade". 

I-27 “A minha religião usa”. 

I-28 "Veio dos meus pais e porque uso as plantas". 

I-29 "Alguém esqueceu uma sacola de ervas aqui. Então fiz uns saquinhos e comecei a vender". 

I-30 “Necessidade. Prá competir com os outros. Antes eu vendia disco, mas inventaram o CD.” 

I-31 “Sempre gostei. Sempre fui atrás. Observo meu pai”. 

I-33 “Aprendi com a minha avó. Sou neta de índia”. 
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mais unidades por dia são os filhos de não herbanários, representando 40,5% das vendas dos 

mercados. 

  

A Tabela 8 mostra que 31,2% dos herbanários aprenderam o ofício exclusivamente 

com fornecedores dos mercados (n=10), 21,8% com clientes (n=7) e 18,7% (n=6) com 

familiares. 

Tabela 8 – Perfil da origem do conhecimento sobre o uso de plantas medicinais dos herbanários dos Mercados 
Central-PB, São Sebastião-CE e São José-PE. 

Origem do conhecimento* Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Familiares 6 18,7 

Clientes 7 21,8 

Fornecedores 10 31,2 

Familiares e Clientes 4 12,5 

Familiares e Fornecedores 1 3,1 

Familiares, Clientes e 
Fornecedores 

1 3,1 

Clientes e Fornecedores 2 6,2 

Fornecedor e Outros 1 3,1 

   

*Uma abstenção. 

 

Considerando o conhecimento ter vindo de mais de uma fonte, os fornecedores foram 

mencionados em 46,8% das entrevistas (n=15), seguido por cliente em 43,7% (n=14). Apesar 

de ter sido constatado que 11 de 33 herbanários vinham de uma tradição familiar de comércio 

de plantas, apenas 18,7% (n=6) afirmou ser a família a formadora de opinião sobre essa 

atividade. Este dado mostra uma ruptura da tradição familiar em medicina popular, já que os 

fornecedores têm uma visão mais mercantilista sobre essa atividade. Seria necessário fazer 

estudos com esses indivíduos para se traçar um perfil da influência exercida por eles dentro 

dos mercados. 

 

Já os clientes influenciam os vendedores no momento da compra, ao relatarem suas 

experiências positivas ou negativas com o uso de determinada planta. Houve relatos de que a 
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afirmação do cliente é utilizada para enriquecer as informações do vendedor, absorvidas como 

verdade absoluta.  

 

Em outros estudos, a aquisição do conhecimento sobre plantas medicinais se deu 

através de informações passadas pelos pais em 56,5% em Maceió, em 70% em Diadema, 

57,1% em Campina Grande e 40% no Pará (ARAÚJO et al., 2009; LANINI et al., 2009; 

FRANÇA et al., 2008; LIMA et al., 2011). 

 

O Gráfico 3 aponta que as plantas secas são vendidas em 90,9% (n=30) dos 

estabelecimentos, as trituradas em 69,7% (n=23), as plantas frescas em 60,6% (n=20), as 

garrafadas em 48,4% (n=16), as semi-industrizalidas em 42,4% (n=14), os artigos religiosos 

em 18,1% (n=6), os artesanatos em 18,1% (n=6), respectivamente e outros em 6,0% (n=2). A 

listagem dos produtos por estabelecimento encontra-se no Quadro 8. 

 
Gráfico 3 – Distribuição dos produtos comercializados nos estabelecimentos dos herbanários dos Mercados 

Central-PB, São Sebastião-CE e São José-PE. 
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Quadro 8 – Produtos comercializados nos estabelecimentos dos herbanários dos Mercados Central-PB, São 

Sebastião-CE e São José-PE. 

PRODUTOS COMERCIALIZADOS NOS 

ESTABELECIMENTOS 

INFORMANTES 

Plantas Frescas; Secas; Trituradas; Garrafadas, Artigos 
Religiosos 

I-21; I-30 

Plantas Frescas; Artigos Religiosos I-22 

Plantas Frescas; Secas; Garrafadas; Artigos Religiosos I-23 

Plantas Frescas; Secas; Trituradas; Semi-industrializadas; 
Garrafadas, Artigos Religiosos; Artesanato 

I-24 

Plantas Frescas; Secas; Trituradas; Garrafadas I-4; I-26 

Plantas Frescas; Secas; Trituradas; Semi-industrializadas; 
Garrafadas; Outros 

I-31; I-33 

Plantas Frescas; Secas; Trituradas; Garrafadas, Artigos 
Religiosos; Artesanato 

I-32 

Plantas Frescas; Outros I-1 

Plantas Frescas; Secas I-2; I-17; I-18 

Plantas Frescas; Secas; Semi-industrializadas; Artesanato I-3 

Plantas Frescas; Secas; Garrafadas; Artesanato I-9 

Plantas Frescas; Secas; Trituradas; Garrafadas; Artesanato 
I-10 

Plantas Frescas; Secas; Trituradas; Semi-industrializadas 
I-11 

Plantas Frescas; Secas; Semi-industrializadas; Garrafadas 
I-12; I-20 

Plantas Secas; Trituradas; Semi-industrializadas I-14; I-16; I-25; I-28; 

 I-29 

Plantas Secas; Trituradas; Garrafadas 
I-7; I-8 

Plantas Secas; Trituradas; Artigos Religiosos 
I-27 
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Plantas Secas; Trituradas; Artesanato 
I-6 

Plantas Secas; Trituradas; Outros 
I-5 

Plantas Secas; Trituradas; Semi-industrializadas; Garrafadas 
I-13; I-19 

Plantas Trituradas; Garrafadas; Outros 
I-15 

 

 

 O maior percentual de produtos vendidos foi parte de plantas secas e inteiras (folhas, 

raízes e frutos), chamando atenção para os procedimentos de secagem. Considerando que esse 

processo tem por objetivo retirar toda a água contida no vegetal, facilitando o armazenamento, 

deveria ocorrer logo após a colheita e no mesmo dia. Como grande parte dos produtos 

conseguidos pelos fornecedores já vem secos ou quase secos, não se pode saber em quais 

condições esse processo foi realizado. 

 

 O cenário observado, nos três locais do presente estudo, foi de cascas e raízes secas, 

divididas por móio, em grandes sacas de fibra, caixas de papelão, baldes plásticos ou em 

pequenos sacos plásticos lacrados. Já as plantas frescas ficam em contato com as raízes e 

cascas, favorecendo a interferência e a interação entre os compostos ativos, podendo 

modificar seus efeitos terapêuticos. Em alguns locais, as plantas são expostas em contato 

direto com o chão. 

 

 Foi observado, também, o procedimento adotado quando realizam a secagem nos 

próprios estabelecimentos. As cascas e raízes são colocadas em cima de lonas, em exposição 

direta ao sol. Em alguns casos, folhas foram acondicionadas em sacos vazados, suspensos, em 

contato direto com a radiação solar. 

 

 A presença de mofo também foi percebida em alguns boxes. A ingestão, mesmo na 

forma de chás, desses produtos contaminados com micotoxinas, pode ocasionar intoxicações 

agudas ou crônicas (ARAÚJO; OHARA, 2000). 

 

 O comércio de artigos religiosos predominou no Mercado São José. Facilmente são 
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encontrados incensos, flores frescas, imagens de gesso, óleos para banhos de descarrego, 

velas coloridas e partes de animais, como chifres e patas de coelho. 

 

O Gráfico 4 mostra que a maior fonte de informação dos herbanários ocorre do 

contato interpessoal, representando 37,0% (n=29), seguido dos livros em 24% (n=24). O 

Quadro 9 mostra as fontes de informação buscadas pelos informantes.  

 
Gráfico 4 - Fonte de conhecimento procurada pelos herbanários dos Mercados Central-PB, São Sebastião-CE e 

São José-PE 

 

 
 

 

Quadro 9 – Fonte de Informação buscada pelos herbanários dos Mercados Central-PB, São Sebastião-CE e São 

José-PE. 

FONTE DE INFORMAÇÃO INFORMANTES 

Interpessoal I-4; I-8; I-9; I-11; I-13; I-17; I-21 

Livros I-12 

Interpessoal; Livros; Internet I-19; I-23; I-30 

Interpessoal; Livros; Internet; Cursos I-24 

Interpessoal; Livros; Televisão; Internet I-26 

Interpessoal; Livros; Televisão; Cursos I-27 

Interpessoal; Livros; Cursos I-31 

Interpessoal; Livros I-7; I-2; I-32 

Interpessoal; Livros; Televisão I-1; I-3; I-5; I-6; I-14; I-15; I-33 

Interpessoal; Livros; Televisão; Cursos, Outros I-10; I-28 

Interpessoal; Internet I-16; I-22 
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Interpessoal; Outros I-18 

Interpessoal; Livros; Televisão; Outros I-20 

Livro; Internet I-29 

Livro, Outro I-25 

 

 

A fonte de informação interpessoal ter sido a mais prevalente, apesar da média de 

escolaridade estar entorno do ensino médio completo, confirma a transmissão oral e gestual 

da medicina tradicional. Alguns informantes ainda se valem de livros como suporte, no caso 

de dúvidas ou esclarecimentos feitos aos clientes no momento da venda. Em Diadema, SP, 

30% citaram livros, revistas e mídia como principais fontes de conhecimento (LANINI et al., 

2009). 

 

Os que comercializam plantas semi-industrializadas, distribuem panfletos com 

informações de uso e propriedades curativas. Afirmam que repassam aos clientes a mesma 

informação impressa nesses materiais (ANEXO D). 

 

Quando questionados sobre a realização de alguma atividade em equipe, apenas 30,3% 

(n=10) responderam e todos afirmaram não ser possível haver alguma atividade em grupo. O 

tema desunião entre os colegas foi abordado por 70,0% (n=7). Assumiram não querer 

participar 20% (n=2). Somente 10% (n=1) falou sobre o fator tempo, já que os horários de 

funcionamento de cada estabelecimento é dependente da rotina de cada um. (QUADRO 10). 
 

Quadro 10 – Respostas dos herbanários sobre a existência de atividade em equipe nos mercados 

 

 
“Existe alguma atividade que seja feita em equipe no mercado?” 
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7.3 Avaliação do uso das plantas medicinais  
 

 Foi questionado, em cada estabelecimento, o nome popular, suas propriedades 

curativas, as preparações, parte da planta utilizada e via de administração. Foi referido um 

total de 311 nomes vernaculares correspondendo a 182 espécies distintas, distribuídas em 81 

famílias. Contribuiu com o maior número de espécies a família Asteraceae, com 8,2% das 

plantas mencionadas (n=15), sendo a camomila (Matricaria chamomilla L.) a mais 

mencionada (n=13), e a ação tranquilizante a mais referida (n=9). A média geral foi de 9,4 

espécies mencionadas por herbanário, sendo 8,0 no Mercado Central-PB; 10,0 nos Mercado 

São Sebastião-CE e São José-PE (QUADRO 11). 

 

 

 

 

 
 

INFORMANTE RESPOSTAS 

I -1 "Cada um quer destruir o outro". 

I-4 "Já teve um curso, mas eu não quis". 

I-7 "Não dá prá fazer . O horário é ruim. Não dá prá juntar todo mundo". 

I-15 "Aqui as pessoas são muito individualistas, egoístas, competitivas". 

I-16  “É cobra engolindo cobra”. 

I-26 "Acontecem reuniões. É um por si e Deus por todos". 

I-27 "As coisas são ocultas". 

I-30 
"O SENAC ou é o SENAI que promove cursos sobre ervas medicinais. A administração 
do mercado chama todos. Sempre tem, uma vez por ano". 

I-31 "Não tem união de nada. Cada um por si". 

I-32 "Cada um por si". 
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Quadro 11 – Relação das espécies referidas nos Mercados Central-PB, São Sebastião-CE e São José-PE. 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VERNACULAR 

Acanthaceae Justicia pectoralis Jacq. Chambá, Chachambá 

Alismataceae Echinodorus sp. Chapéu-de-couro 

Alliaceae 
Allium sativum L. 

Allium ascalonicum L. 

 

Alho 

Cebolinha–branca, Cebola-

branca 

Aloaceae Aloe sp. Babosa 

Amaranthaceae 
Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen 

Gomphrena globosa L. 

Anador  

 

Perpétua branca 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Alemão Aroeira 

 Schinopsis brasiliensis Engl. Baraúna 

 Anacardium occidentale L. 
Cajueiro, Cajueiro-roxo, 

Caju-roxo, Cajueiro-azedo 

Annonaceae Xylopia frutescens Aubl. Embira 

 Annona montana Macfad. Graviola 

Apiaceae Coriandrum sativum L. Coentro 

 Pimpinella anisum L. Erva-doce 

Apocynaceae Hancornia speciosa Gomes Mangaba, Mangabeira 

 Aspidosperma pyrifolium Mart. Pau Pereira, Pereiro 

Arecaceae Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore Carnaúba 

 Syagrus sp. Coco-catolé, Catolé 

 Bidens sp. Picão 
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Aristolochiaceae Aristolochia sp. Angelicó ou mil homens 

 Aristolochia sp. Noz moscada 

Asteraceae Acmella sp. Agrião 

 Vernonia condensata Baker Alcachofra 

 Lychnophora ericoides Mart. Arnica 

 Artemisia sp. Artemisia 

 Verbesina baccharifolia Mattf. Assa-peixe 

 Matricaria chamomilla L. Camomila 

 Baccharis trimera DC Carqueja 

 Tagetes erecta Cravo-de-defunto 

 Ageratum conyzoides L. 
Erva-de-São João; erva de 

bicho 

 Acanthospermum hispidum DC. Espinho-de-cigano 

 Helianthus annuus L. Girassol 

 Artemisia absinthium L. Losna 

 Egletes viscosa (L.) Less. Macela 

 Trixis sp. Sete-sangrias 

 Stevia rebaudiana (Bert) Bertoni Stévia 

Bignoniaceae Jacaranda decurrens Chamisso Carobinha-do-campo 

 Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers Cipó-de-fogo 

 Anemopaegma laeve DC. Catuaba 

 Lundia cordata DC. Cipó-de-vaqueiro 

 Crescentia cujete L. Coité 

 
Tabebuia avellanedae Lorentz ex 
Griseb. 

Ipê-roxo, Pau d’arco-roxo, 

Pau-d’arco ou Piruxiga 
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 Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers. Caroba 

Bixaceae Bixa orellana L. Urucum 

Boraginaceae Cordia ecalyculata Vell. Bugre 

 Symphytum officinale L. Confrei 

 Cordia sp. Porangaba 

Brassicaceae Brassica integrifólia  (H. West) Rupr. Mostarda 

Cactaceae Melocactus sp. Coroa-de-Frade 

 Cereus sp. Mandacaru 

Caesalpiniaceae Caesalpinia bonducella Fem. Roxb. Carnícula 

 Cassia acutifolia Delile Sene 

 Hymenaea aff courbaril Jatobá 

 Hymenea stignocarpa Hayde Jatobá 

 

 
Crataeva tapia L. Trapiá 

 

 
Sambucus australis Cham. & Schltdl. Sabugo, Sabugueiro 

Caryophyllaceae Dianthus caryophyllus L. Cravo branco 

Cecropiaceae Cecropia sp. Embaúba branca 

 Cecropia palmata Willd. Torém 

Celastraceae Maytenus rigida Mart. Bom-nome, Bonome 

 Maytenus sp. Espinheira-santa 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides L. Mastruz 

Chrysobalanaceae Chysobalanus icaco L. Guagiru 

 Licania rigida Benth. Oiticica 

Clusiaceae Vismia sp. Lacre 
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Combretaceae Combretum leprosum Mart & Eicher Mufumbo 

Compositae Taraxacum officinale Dente-de-leão 

Convolvulaceae Operculina sp. Batata-de-purga 

Costaceae Costus sp. Cana-da-índia 

 Costus sp. Cana-do-brejo 

 Costus sp. Capeba 

Crassulaceae Kalanchoe brasiliensis Coirama-branca, Coirama 

 Kalanchoe brasiliensis Cambess. Saião 

Cucurbitaceae Luffa operculata (L.) Cogn. Cabacinha 

 Wilbrandia verticillata (Vell.) Cogn Cabeça-de-negro 

 Sicana odoriferaNaud. Cruá 

 Momordica charantia L. 
Melão-de-São Caetano, 

Melão 

Equisetaceae Equisetum sp. Cavalinha 

 Sansevieria cylindrica Bojer Rabo-de-cavalo 

Euphorbiaceae Croton zehntneri Pax et Hoffm. 
Canelinha-cheirosa; do mato; 

braba; cunhame 

 Croton sp. Marmeleiro 

 Croton sp. Quebra-faca 

 Phyllanthus sp. Quebra-pedra 

 Croton sp. Velame 

Fabaceae Periandra mediterranea (Vell.) Taub Alcaçuz 

Fabaceae-Caesalpinioideae Caesalpinia sp. Catingueira 

 Copaifera sp. Copaíba 

 Caesalpinia ferrea Mart. Jucá, Pau-ferro 
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 Bauhinia sp. Mororó 

 Bauhinia sp. Pata-de-vaca 

 

 
Senna sp. Fedegoso 

 Caesalpinia echinata Lam. Pau Brasil 

 Tamarindus indica L. Tamarindo 

Fabaceae-Faboideae Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. 
Cumaru ou Emburana-de-

cheiro 

 Dioclea sp. Mucunã 

 Erythrina velutina Willd. Mulungu 

 Pterodon sp. Sucupira 

 Zornia sp. Urinã, Urinana 

Fabaceae-Mimosoideae 
Anadenanthera colubrina var. cebil 

(Griseb.)Altschul 
Angico 

 
Abarema cochliacarpos (Gomes) 

Barneby & J.W. Grimes 
Barbatimão, Barbatenom 

 Chloroleucon sp. Jurema branca 

 Mimosa sp. Jurema preta 

 Mimosa pudica L. Malícia 

 Acacia sp. Unha-de-gato 

Fucaceae Fucus vesiculosos Fucus 

Geraneaceae Geranium sp Malva, Malva-rosa 

Humiriaceae Endopleura uchi (Huber) Cuatrec. Uxi-amarelo 

Illiciaceae Illicium verum Hook. f. Anis-estrelado 

Labiatae Ocimum sp. Alfavaca 

 Salvia officinalis L. Sálvia 
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Lamiaceae Hyptis sp. Alfazema 

 Rosmarinus officinalis L. Alecrim 

 Hyptis sp. Bamburral 

 Plectranthus sp. Hortelã-graúda 

 Mentha x villosa-nervata Opiz Hortelã-miúda 

 Laurus nobilis L. Louro 

 
Aeollanthus suaveolens Mart. Ex 

Spreng. 
Macassá 

 Coleus amboinicus Lour. Malvarisco 

 Ocimum basilicum L. Manjericão 

 Mentha pulegium L. Melissa 

 Origanum vulgare L. Orégano 

Lauraceae Persea americana Mill. Abacate 

 Ocotea odorífera (Vell.) Rohwer) Sassafrás 

 

 
Cinnamomum zeylanicum Blume Canela 

Lecythidaceae Bertholletia excelsa HBK Castanha-do-Pará 

Liliaceae Sansevieria cylindrica Bojer Rabo-de-tatu 

Loasaceae Loasa rupestris (Gardner) Weigend Urtiga-branca 

Malvaceae-Bombacoideae Ceiba glaziovii (Kuntze)K. Schum. Barriguda 

 
Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., 
Juss. & Cambess.) A. Robyns 

Embiratanha 

Malvaceae-Byttnerioideae Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba 

Malvaceae-Malvoideae Hibiscus rosa-sinensis L. Hibisco 

 Abelmoschus esculentus (L.) Moench Quiabo 

Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro 
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Monimiaceae Peumus boldus Mol. Boldo 

Moraceae Morus nigra L. 
Amora, Amora-miúra, 

Amora-miúda 

  Dorstenia brasiliensis Lam. Liga-osso 

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels Azeitona 

 
Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. 

Perry 
Cravo, Cravo-da-Índia 

 Eucalyptus citriodora Hook Eucalipto 

Nyctaginaceae Guapira sp. João-Mole 

 Guapira graciliflora Mart. Pau-Piranha 

 Boerhavia sp. Pega-pinto 

Olacaceae Ximenia sp. Ameixa 

 Ptychopetalum sp. Marapuama 

 Olea europea L. Oliveira 

Oxalidaceae Averrhoa carambola L. Carambola 

Pedaliaceae Sesamum sp. Gergelim branco 

 Sesamum sp. Gergelim preto 

Phytolaccaceae Petiveria alliacea L. Tipi, Tipim, Guiné 

Piperaceae Piper arboreum Aubl. Pau d’angola 

Plantaginaceae Plantago major L. Transagem 

Poaceae Andropogon citratus DC. ex Nees Capim-santo, Capim-limão 

Punicaceae Zizyphus sp. Juá 

 Punica granatum L. Romã 

Rhamnaceae Rhamnus purshiana DC. Cáscara-sagrada 

Rubiaceae Guettarda sp. Angélica 



 

81 

 

 

 Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum. Quina-quina, Quina 

 
Spermacoce verticillata L. var. 
verticillata 

Vassoura-de-botão 

Rutaceae Ruta graveolens L. Arruda 

 
Citrus maxima (Burm. ex Rumph.) 
Merr. 

Laranja 

Sapindaceae  Talisia esculenta (A.St.-Hil.) Radlk. Pitombeira 

Sapotaceae 
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & 

Schult.) T.D. Penn. 
Quixaba 

Scrophulariaceae Scoparia dulcis L. Vassourinha 

Smilacaceae Smilax sp. Japelonga, Pé-de-Cachorro 

 Smilax sp. Salsa-Parrilha 

Solanaceae Solanum sp. Jurubeba 

 Capsicum sp. Pimenta 

Theaceae Camellia sinensis (L.) Kuntze Chá branco 

 Camellia sinensis (L.) Kuntze Chá preto 

 Camellia sinensis (L.) Kuntze Chá verde 

Turneraceae Turnera sp. Chanana 

Umbelliferae Centella asiatica (L.) Urban Centella asiática 

 Anethum graveolens L. Endro 

Valerianaceae Valeriana officinales L. Valeriana 

Verbenaceae Lippia alba (Mill.) N.E. Br. Cidreira, Erva-cidreira 

 Vitex gardneriana Schauer Geremataia 

Violaceae 
Hybanthus calceolaria (L.) Schulze-

Menz 
Ipecacuanha; pepaconha 

Vitaceae Cissus sp. Insulina 

 Alpinia speciosa Schum. Colônia 
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Zingiberaceae Curcuma longa L. Açafrão 

 Zingiber officinale Roscoe Gengibre 

Fonte: Agra et al., 2007; Agra et al., 2008; Matos et al., 2004; Matos, 2002. 

 

Medeiros et al. (2004) relacionaram Asteraceae e Lamiaceae como a famílias melhor 

representadas em número de espécies em Mangaratiba, RJ. Teixeira e Melo (2006) 

relacionaram Lamiaceae e Asteraceae como as de mais destaque em entrevista em feiras de 

Jupi, PE. Essa grande referência de espécies da família Asteraceae pode ser explicada pelas 

atividades antimicrobianas, tripanocídas, citotóxicas, anti-inflamatórias que apresentam 

(MONTEIRO et al. 2010). 

 

Em estudo realizado no Rio Grande do Norte, os chás foram os mais citados, 

(MOSCA; LOIOLA, 2009). Acredita-se que esteja diretamente relacionado com a praticidade 

e rapidez. Os chás também foram as formas de preparo mais encontradas por Medeiros et al. 

(2004) e Franco e Barros (2006). 

 

Foram referidas 1293 preparações distintas, sendo o chá na forma de infusão o mais 

prevalente em 44,8% das indicações (n=594). Também conhecida popularmente como chá, é 

utilizado em todas as partes da  plantas mais tenras tais como folhas e flores, pois as mesmas 

são ricas em componentes voláteis, aromas delicados e princípios ativos que se degradam  

pela ação combinada da água e do calor prolongado (CASTELLUCCI et al. 2000). 

 

Os herbanários, por muitas vezes, referiram as  preparações decocção como “chá 

cozido” e  infusão como “chá abafado”, mas alguns não souberam fazer a distinção entre eles, 

tanto que vários orientaram preparar cascas e raízes por infusão e folhas e flores por 

decocção. 

 

É comum haver para uma mesma planta, duas ou mais preparações, dependendo do 

tratamento que se deseja. Como por exemplo, a quixaba (Sideroxylon obtusifolium Roem. & 
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Schult. T.D. Penn) foi indicada como anti-inflamatório se preparada na forma de decocção, 

mas se for utilizada para tratar inflamação de garganta, deverá ser preparada como lambedor 

(segundo relato dos informantes). 

 

O recurso vegetal mais vendido foram  folhas (47,25%) (n=611), seguidas das cascas 

(28,3%) (n=363). No estudo de Mosca e Loiola (2009), as folhas foram mais mencionadas 

(61,4%), seguida dos frutos e raízes (12,2%). Castilho et al. (2008) também observaram ser as 

folhas mais indicada por vendedores do Mercado Municipal de Campo Grande, MS. Esse fato 

pode ser justificado pela disponibilidade e também pelo fato de ser nas folhas que se 

concentra grande parte dos princípios ativos da planta. 

 

A grande quantidade de casca vendida é justificada pela facilidade  de obtenção junto 

as plantas nativas da caatinga, usualmente indicadas para o tratamento e combate de 

inflamações e infecções. Essa extração é feita de forma destrutiva, afetando os sistemas 

condutores da planta, ameaçando a estrutura das populações naturais (ANDRADE; 

ALBUQUERQUE, 2002). Um trabalho de educação, para os fornecedores,  sobre uso 

sustentável e conservação dos recursos naturais, inclusive da caatinga, poderia evitar a 

extinção de espécies 

 

 

A via de administração mais referida para uso de preparações com plantas medicinais 

foi a oral, representando 93,3% (n=1207), confirmando o encontrado por Mosca e Loiola 

(2009), Castilho et al. (2008), Medeiros et. al (2004) e Franco e Barros (2006). 

 

 

A maioria das espécies comercializadas nos três locais do estudo apresenta-se seca, 

fato justificado pela possibilidade de serem armazenadas, nessas condições, por um tempo 

maior, evitando perdas de estoque. No entanto, observou-se, como já comentando no bloco 

anterior, presença de fungos e insetos junto às folhas, cascas e raízes, comprometendo a 

qualidade terapêutica e a segurança de uso. 
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7.4  Fator de consenso entre os herbanários do estudo 
 

 

De acordo com o consenso dos informantes dos Mercados Central, PB; São Sebastião, 

CE e São José, PE, quanto à potencialidade das espécies de plantas citadas, o sistema corporal 

com maior número de citações foi o respiratório, seguido digestório e nervoso (TABELA 9). 

Esses valores indicam que essas categorias são culturalmente importantes para os mercados 

estudados. 

 

Para o sistema respiratório, foram referidas 64 espécies para 17 indicações. Para o 

sistema digestório, foram referidas 97 espécies para 26 indicações, destacando-se o tratamento 

para má digestão (n=101). Para o sistema nervoso, foram citadas 72 espécies para 16 

indicações terapêuticas, destacando-se ação emagrecedora (n=63). 

 
Tabela 9 - Consenso dos informantes dos Mercados Central-PB, São Sebastião-CE e São José-PE, para uso de 

plantas medicinais.  

Capítulo 

CID-10 
Categorias 

Nº de Espécies 

de Plantas 

Nº de Usos 

Reportados 
FCI 

J00-J99 
Transtornos do Sistema 

Respiratório 
64 182 0,65 

K00-K93 
Transtornos do Sistema 

Digestório 
97 236 0,59 

G00-G99 
Transtornos do Sistema 

Nervoso 
72 156 0,54 

N00-N99 
Transtornos do Sistema 

Genito-urinário 
59 119 0,50 

M00-M99 

Transtornos do Sistema 

Osteomuscular e do 

Tecido Conjuntivo 

45 82 0,45 

R50-R69 
Afecções não definidas 

ou Dores não definidas 
87 158 0,45 
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E00-E90 

Doenças das Glândulas 

Endócrinas, da Nutrição 

e do Metabolismo 

81 130 0,37 

H00-H59 
Transtornos do Sistema 

Sensorial 
6 9 0,37 

A00-B99 
Doenças Infecciosas e 

Parasitárias 
37 58 0,36 

L00-L99 

Doenças da Pele e 

Tecido Celular 

Subcutâneo 

38 59 0,36 

I00-I99 
Transtornos do Sistema 

Circulatório 
42 58 0,28 

 
Debilidades Físicas e 

Mentais 
15 19 0,22 

C00-D48 Neoplasias 19 24 0,21 

D50-D89 

Doenças do Sangue e 

dos Órgãos 

Hematopoiéticos 

33 37 0,11 

 

 

O fator de consenso do informante é um indicador de técnica quantitativa que permite 

aponta plantas e/ou doenças que gozam de maior consenso em um determinado grupo social. 

Utilizando essa lógica, o pressuposto é que as espécies com maior consenso no seu uso seriam 

as espécies com maior potencial farmacológico (ALMEIDA; ALBUQUERQUE, 2002). 

 

 

As três categorias frequentemente mencionadas em estudos etnobotânicos são: 

gastrointestinal, respiratório e dermatológico (HEINRICH et al., 1998). Em um trabalho 

realizado em mercado do México, foram mencionadas várias espécies para doenças 

respiratórias (antitussígenos e expectorantes), doenças nervosas (calmantes e sedativos) e 

doenças digestivas (plantas carminativas, laxativas e purgativas) (NICHOLSON; ARZENI, 

1993). Trabalho realizado no estado de Pernambuco (ALMEIDA; ALBUQUERQUE, 2002). 
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registrou maior número de citações para os sistemas digestório, respiratório e geniturinário. 

Pinto, Amorozo e Furlan (2006) registraram, no município de Itacaré, BA, maiores citações 

de uso de plantas medicinais para o sistema digestório, sintomas e sinais gerais e respiratório. 

 

7.5 Importância relativa das plantas medicinais do estudo 

 
 

Os herbanários dos três mercados públicos mencionaram 182 espécies vegetais para o 

tratamento de 150 enfermidades diferentes. Dentre elas, destacaram-se a ação inflamatória em 

71,3% (n=107), hipoglicemiante em 56% (n=84) e expectorante em 46,6% (n=70). 

  

No Mercado Central, PB, as plantas mais citadas foram o caju-roxo (o mesmo que 

cajueiro-azedo e cajueiro) e urtiga-branca. A espécie mais versátil tanto em número de 

propriedades curativas quanto em número de sistemas corporais foi japecanga (também 

conhecida, segundo o informante, como pé-de-cachorro), com índice de importância relativa 

igual a dois. 

 

  

No Mercado São Sebastião, CE, plantas mais referidas foram eucalipto, ameixa e 

aroeira, sendo a mais versátil tanto em número de propriedades curativas quanto em número 

de sistemas corporais o eucalipto (IR=1,87). 

  

 

No Mercado São José, PE, as plantas mais lembradas foram alecrim e louro, sendo a 

mais versátil em número de propriedades curativas o alecrim (IR=1,85) e a mais versátil em 

número de sistemas corporais o jatobá (IR=1,64). 

 

Da intersecção feita de todas as plantas medicinais citadas nos mercados públicos do 

estudo (por nome vernacular), chegou-se a um universo de 43 espécies distintas, 

representando 13,8% do total. Desse grupo, foi calculada a importância relativa, no intuito de 

observar as possíveis convergências de indicações terapêuticas, preparações, partes de plantas 

e vias de administração mencionadas por todos os informantes (TABELA 10). 



 

87 

 

 

 
Tabela 10 - Valores de importância relativa da intersecção das espécies de plantas medicinais comercializadas 

nos Mercados Central-PB, São Sebastião-CE, E São José-PE 

Espécies Nomes Vernaculares IR 

Rosmarinus officinalis L. Alecrim 1,87 

Hymenea stignocarpa Hayde/ 

Hymenaea aff courbaril 
Jatobá 1,72 

Eucalyptus citriodora Hook Eucalipto 1,44 

Anacardium occidentale L 
Caju-roxo, Cajueiro-roxo, 

Caju-azedo, Cajueiro 
1,31 

Anethum graveolens L. Endro 1,31 

Cordia sp. Porangaba 1,31 

Pterodon sp. Sucupira 1,24 

Plectranthus sp. Hortelã-graúda 1,20 

Myracrodruon urundeuva Alemão Aroeira 1,16 

Pimpinella anisum L Erva-doce 1,14 

Coutarea hexandra (Jacq.) 

K.Schum. 
Quina, Quina-quina 1,14 

Aloe sp. Babosa 1,12 

Andropogon citratus DC. ex Nees Capim-santo, Capim-limão 1,12 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & 

Schult.) T.D. Penn. 
Quixaba 1,10 

Caesalpinia ferrea Mart. Jucá 1,04 

Cinnamomum zeylanicum Blume Canela 1,00 

Chenopodium ambrosioides L. Mastruz 0,94 

Baccharis trimera DC Carqueja 0,93 

Matricaria chamomilla L. Camomila 0,91 
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Vernonia condensata Baker Alcachofra 0,90 

Allium ascalonicum L. 
Cebola-branca, Cebolinha-

branca 
0,87 

Hybanthus calceolaria (L.) Schulze-

Menz 

Ipecacuanha, Ipecaconha, 

Pepaconha 
0,87 

Egletes viscosa (L.) Less. Macela 0,84 

Phyllanthus sp. Quebra-pedra 0,84 

Hyptis sp. Alfazema 0,81 

Ximenia sp. Ameixa 0,81 

Alpinia speciosa Schum Colônia 0,77 

Peumus boldus Mol. Boldo 0,74 

Anadenanthera colubrina var. cebil 

(Griseb.)Altschul 
Angico 0,72 

Bauhinia sp Pata-de-vaca 0,70 

Maytenus sp. Espinheira-santa 0,69 

Hancornia speciosa Gomes Mangaba, Mangabeira 0,67 

Amburana cearensis (Allemão) 

A.C.Sm. 

Cumaru, Emburana-de-cheiro, 

Imburana 
0,62 

Laurus nobilis L. Louro 0,62 

Erythrina velutina Willd Mulungu 0,58 

Ruta graveolens L. Arruda 0,51 

Lippia alba (Mill.) N.E. Br Erva-cidreira, Cidreira 0,51 

Ocimum sp. Alfavaca 0,49 

Abarema cochliacarpos (Gomes) 

Barneby & J.W. Grimes 
Barbatimão, Barbatenom 0,48 

Bauhinia sp Mororó 0,48 

Tabebuia avellanedae Lorentz ex 
Griseb. Pau-D’Arco-roxo, Pau d’Arco, 0,48 
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Ipê-roxo, Piruxiga 

Ocimum basilicum L. Manjericão 0,38 

Cissus sp. Insulina 0,28 

 

  

Dezesseis espécies de plantas demonstraram grande versatilidade nos mercados quanto 

a seus usos, com IR>1, podendo ser justificado pela maior procura dos clientes, pelas 

enfermidades mais prevalentes das sociedades locais ou pela facilidade de obtenção. 

 

7.6 Relação entre as propriedades curativas e idade, escolaridade, tradição 

familiar, tempo de trabalho e fonte de informação consultada  
 

  

Das 16 espécies de maior destaque nos mercados, foi possível coletar material 

testemunho de apenas três, sendo priorizado as de maior importânca relativa: alecrim, 

identificado nos três locais como Rosmarinus officinalis L.; jatobá, identificado no Ceará e 

Pernambuco como Hymenaea stignocarpa Hayde  e na Paraíba como Hymenaea aff courbaril 

e eucalipto identificado nas três cidades como Eucalyptus citriodora L. 

 Os números de propriedades curativas atribuídas às espécies foram 29 para o alecrim; 

24 para o eucalipto e 21 para o jatobá. Os números de sistemas corporais tratados foram de 14 

para o alecrim, 10 para o eucalipto e 16 para o jatobá.  

 Abaixo segue dados sobre indicação, preparação, parte da planta utilizada e via de 

administração das espécies das dezesseis espécies de maior importência dos mercados 

(TABELA11).
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Tabela 11 – Distribuição das espécies mencionadas nos Mercados Central-PB, São Sebastião-CE e São José-PE por propriedade curativa, uso e importância relativa. 

NOME 

POPULAR 
NOME CIENTÍFICO 

PROPRIEDADES 

CURATIVAS * 

PARTE DA 

PLANTA* 
PREPARAÇÃO* VIA* 

INFORMA

NTES 

IR 

Alecrim Rosmarinus officinalis L. 

Asma, bronquite, sinusite, 
tosse, expectorante, dor de 
barriga, azia, gases, 
calmante, insônia, 
depressão, labirintite, 
memória, celulite, pancada, 
circulação, colesterol, 
diabetes, enxaqueca, fadiga, 
pressão alta, arritmia, queda 
de cabelo, reumatismo, 
torcicolo. 

Folha 

Flor 

Infusão 

Decocção 

Lambedor 

Oral 14 1,87 

Jatobá Hymenea stignocarpa Hayde/ 
Hymenaea aff courbaril 

Anemia, antibiótico, asma, 
bronquite, calmante, coluna, 
diabetes, expectorante, 
infecção urinária, 
inflamação, inflamação da 
próstata, libido, reumatismo, 
tosse, tuberculose. 

Folha 

Casca (caule) 

Raiz 

Infusão 

Decocção 

Lambedor 

Molho 

 

Oral 13 1,72 

Eucalipto Eucalyptus citriodora Hook 

Asma, bronquite, 
cicatrizante, coqueluche, 
descongestionante nasal, 
diabetes, diarreia, dores, 
expectorante, falta de ar, 

Folha 
Infusão 

Decocção 

Oral 

Tópica 
13 1,44 



 

91 

 

 

febre, osteoporose, 
reumatismo, rinite, sinusite, 
tosse, tuberculose, úlcera 
gástrica. 

Lambedor Inalatória 

Caju-roxo, 
Cajueiro-roxo, 
Caju-azedo, 
Cajueiro 

Anacardium occidentale L Inflamação, cicatrizante, 
expectorante, diabetes.  Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 

Lambedor 

Molho 

Oral 

Tópica 
17 1,31 

Endro Anethum graveolens L. 

Aumento da secreção do 
leite materno, circulação, 
calmante, diabetes, má 
digestão, pressão alta, dores. 

Folha 

Semente 

Infusão 

Decocção 
Oral 5 1,31 

Porangaba Cordia sp. 

Circulação, colesterol, 
diurético, emagrecedor, má 
digestão, perda de memória, 
reumatismo. 

Folha 
Infusão 

Decocção 
Oral 7 1,31 

Sucupira Pterodon sp. 

Reumatismo, cicatrizante, 
circulação, diabetes, 
inflamação, osteoporose, 
tendinite. 

Casca (caule) 

Semente 

Infusão 

Decocção 

Tintura 

Molho 

Suco 

Oral 

Tópica 
9 1,24 

Hortelã-graúda Plectranthus sp. Circulação, bronquite, 
calmante, enxaqueca, gripe, 
insônia, garganta inflamada, 

Folha 
Infusão 

Decocção 
Oral 7 1,20 
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má digestão, tosse, verme. Lambedor 

Suco 

Aroeira Myracrodruon urundeuva 
Alemão 

Antibiótico, cicatrizante, 
analgésico geral, úlcera 
gástrica, micose, garganta 
inflamada.  

Folha 

Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 

Lambedor 

Molho 

Oral 

Tópica 
18 1,16 

Erva-doce Pimpinella anisum L 

Calmante, circulação, 
diarreia, dor de cabeça, 
emagrecedor, gases, insônia, 
vômitos. 

Folha 

Semente 

Infusão 

Decocção 
Oral 16 1,14 

Quina, Quina-
quina 

Coutarea hexandra (Jacq.) 
K.Schum. 

Anemia, cicatrizante, 
colesterol, diabetes, febre, 
inflamação, má digestão, 
garganta inflamada, queda 
de cabelo. 

Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 

Molho 

Oral 

Tópica 
8 1,14 

Babosa Aloe sp. 

Câncer, cicatrizante, 
queimadura, gastrite, úlcera 
gástrica, hemorróidas, 
garganta inflamada, queda 
de cabelo, reumatismo. 

Folha 

Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 

Suco 

Outro 

Oral 

Tópica 
6 1,12 

Capim-santo, 
Capim-limão 

Andropogon citratus DC. ex 
Nees 

Antibiótico, calmante, 
diarreia, diurético, 
analgésico, emagrecedor, 
gastrite, má digestão, pedra 
nos rins, pressão alta, 

Folha 
Infusão 

Decocção 
Oral 3 1,12 
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reumatismo. 

Quixaba Sideroxylon obtusifolium 
(Roem. & Schult.) T.D. Penn. 

Cicatrizante, artrite, 
corrimento vaginal, dores, 
diabetes, inflamação, 
rouquidão. 

Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 

Lambedor 

Molho 

Oral 

Tópica 
14 1,10 

Jucá Caesalpinia ferrea Mart. 

Artrite, artrose, depurativo 
do sangue, diabetes, dores, 
emagrecedor, inflamação, 
expectorante, osteoporose. 

Casca (caule) 

Semente 

Infusão 

Decocção 

Lambedor 

Molho 

Oral 7 1,04 

Canela Cinnamomum zeylanicum 
Blume 

Calmante, depressão, 
circulação sanguínea, 
inflamação, infecções 
intestinal e urinária, má 
digestão, tosse, vômito. 

Folha 

Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 

Oral 

Tópica 
10 1,00 

Mastruz Chenopodium ambrosioides L. 

Antibiótico, expectorante, 
gastrite, gripe, inflamação, 
pancada, tosse, tuberculose, 
verme. 

Folha 

Infusão 

Lambedor 

Suco 

Outro 

Oral 8 0,94 

Carqueja Baccharis trimera DC 
Anemia, colesterol, diabetes, 
emagrecedor, má digestão, 
pedra nos rins. 

Folha 
Infusão 

Decocção 
Oral 9 0,93 

Camomila Matricaria chamomilla L. Calmante, insônia, enjôos, 
vômito, gases, tosse, cravo e 

Flor Infusão Oral 13 0,91 
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espinhas, inflamação. Decocção 

Lambedor 

Tópica 

Alcachofra Cynara scolymus L. 
Colesterol, diabetes, 
emagrecedor, má digestão, 
pedra nos rins. 

Folha 
Infusão 

Decocção 
Oral 7 0,90 

Cebola-branca, 
Cebolinha-
branca 

Allium ascalonicum L. 

Gripe, expectorante, 
descongestionante nasal, 
bronquite, garganta 
inflamada, má digestão, 
diabetes. 

Bulbo 

Infusão 

Decocção 

Lambedor 

Oral 13 0,87 

Ipecacuanha, 
Ipecaconha, 
Pepaconha 

Hybanthus calceolaria (L.) 
Schulze-Menz 

Expectorante, verme, 
dentição de criança, 
depurativo do sangue, 
vômito. 

Raiz 

Infusão 

Decocção 

Lambedor 

Molho 

Outro 

Oral 

Tópica 

6 

 
0,87 

Macela Egletes viscosa (L.) Less. 

Diabetes, diarreia, má 
digestão, emagrecedor, 
gastrite, pedra nos rins, 
reumatismo. 

Flor 

Semente 

Infusão 

Decocção 

Outro 

Oral 7 0,84 

Quebra-pedra Phyllanthus sp. 
Pedra nos rins, diabetes, 
gota, prisão de ventre, 
hepatite, falta de apetite. 

Folha 

Casca (caule) 

Raíz 

Infusão 

Decocção 
Oral 7 0,84 
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Flor 

Alfazema Hyptis sp. 

Asma, bronquite, calmante, 
vertigem, corrimento 
vaginal, diurético, dor de 
cabeça, insônia, má digestão, 
mau hálito, osteoporose. 

Folha 

Flor 

 

Infusão 

Decocção 
Oral 4 0,81 

Ameixa Ximenia sp. 
Cicatrizante, inflamação, 
diabetes, gastrite, pedra nos 
rins, limpeza intestinal. 

Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 

Lambedor 

Molho 

Oral 

Tópica 
9 0,81 

Colônia Alpinia speciosa Schum 
Gripe, expectorante, febre, 
rouquidão, dores, pressão 
alta. 

Folha 

Flor 

Infusão 

Lambedor 

Tintura 

Oral 5 0,77 

Boldo Peumus boldus Mol. 
Dor de cabeça, gases, 
gastrite, má digestão, prisão 
de ventre. 

Folha 

Infusão 

Decocção 

Suco 

Oral 15 0,74 

Angico Anadenanthera colubrina var. 
cebil (Griseb.)Altschul 

Expectorante, falta de ar, 
gastrite, inflamação, asma, 
rouquidão. 

Folha 

Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 

Lambedor 

Oral 

Tópica 
12 0,72 

Pata-de-vaca Bauhinia sp 
Colesterol, diabetes, 
emagrecedor, pedra nos rins, 
depurativo do sangue. 

Folha 

Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 
Oral 8 0,70 



 

96 

 

 

Espinheira-
santa Maytenus sp. Gastrite, má digestão, febre, 

gases. 

Folha 

Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 
Oral 9 0,69 

Mangaba, 
Mangabeira Hancornia speciosa Gomes Colesterol, diabetes, gastrite, 

inflamação, pressão alta. 

Folha 

Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 
Oral 4 0,67 

Cumaru, 
Emburana-de-
cheiro, 
Imburana 

Amburana cearensis (Allemão) 
A.C.Sm. 

Expectorante, tosse, sinusite, 
gripe. Casca (caule) 

Decocção 

Lambedor 

Oral 

Inalatória 
11 0,62 

Louro Laurus nobilis L. 
Colesterol, diabetes, má 
digestão, gases, prisão de 
ventre. 

Folha 

Raiz 

Infusão 

Decocção 

Molho 

Suco 

Outro 

Oral 

Tópica 
12 0,62 

Mulungu Erythrina velutina Willd Calmante, insônia, 
inflamação, gengivite. Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 

Oral 

Tópica 
9 0,58 

Arruda Ruta graveolens L. 

Dores em geral, dor de 
ouvido, cólica menstrual, 
piolhos, verme, estimulante 
do apetite. 

Folha 

Infusão 

Decocção 

Tintura 

Suco 

Outro 

Oral 

Tópica 
7 0,51 
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Erva-cidreira, 
Cidreira Lippia alba (Mill.) N.E. Br Calmante, insônia, anemia, 

dor de estômago, dores. Folha 
Infusão 

Decocção 
Oral 4 0,51 

Alfavaca Ocimum sp. 
Cisco em olho, afta, gastrite, 
gripe, queda de cabelo, 
antisséptico, cicatrizante. 

Folha 
Infusão 

Outro 

Oral 

Tópica 
3 0,49 

Barbatimão, 
Barbatenom 

Abarema cochliacarpos 
(Gomes) Barneby & J.W. 
Grimes 

Inflamação, cicatrização e 
diabetes. Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 

Lambedor 

Tintura 

Molho 

Oral 

Tópica 
12 0,48 

Mororó Bauhinia sp Diabetes, colesterol, 
inflamação. 

Folha 

Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 

Lambedor 

Oral 5 0,48 

Pau-D’Arco-
roxo, Pau 
d’Arco, Ipê-
roxo, Piruxiga 

Tabebuia avellanedae Lorentz 
ex Griseb. Câncer, inflamação. Casca (caule) 

Infusão 

Decocção 

Molho 

Oral 8 0,48 

Manjericão Ocimum basilicum L. Gripe, dor de ouvido, 
conjuntivite. Folha 

Infusão 

Molho 

Oral 

Tópica 
5 0,38 

Insulina Cissus sp. Diabetes. Folha 
Infusão 

Decocção 
Oral 3 0,28 
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          A aroeira, apesar de ter sido a espécie mais mencionada nos mercados (n=18), não 
apresentou a maior importância relativa, pois foram referidos maiores números de 
propriedades curativas. Já o capim-santo (capim-limão) foi citado por três indivíduos, porém 
foram apontadas 13 propriedades curativas, resultando em IR=1,12. 

O Quadro 12 mostra a comparação feita entre a indicação popular com a literatura científica 
das três espécies de maior índice de importância relativa. 
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 Quadro 12 – Distribuição das plantas medicinais resultantes da intersecção de espécies comercializadas nos Mercados central-PB, São 
Sebastião-CE e São José-PE por constituinte químico, atividade biológica e propriedade curativa referida por herbanários. 

 

NOME 

POPULAR 
NOME CIENTÍFICO 

PRINCIPAIS 

CONSTITUINTES 

QUÍMICOS 

ATIVOS 

ATIVIDADE 

BIOLÓGICA 

PROPRIEDADES 

ATRIBUÍDAS 

(INFORMANTES) 

PROPRIEDADES 

CONFIRMADAS 
IR 

Alecrim¹² Rosmarinus officinalis L. 

Ácido rosmarínico² 

Pineno36 

Ácido carnósico5 

Carnosol12 

Carminativo, anti-
hemorroidal¹ 

Antiinflamatório² 

Melhora quadro 
cognitivo³ 

Ascaricida4 

Antioxidante5 

Antimicrobiano6 

Antitumoral 12 

Asma, bronquite, 
sinusite, tosse, 
expectorante, dor de 
barriga, azia, gases, 
calmante, insônia, 
depressão, labirintite, 
memória, celulite, 
pancada, circulação, 
colesterol, diabetes, 
enxaqueca, fadiga, 
pressão alta, arritmia, 
queda de cabelo, 
reumatismo, torcicolo. 

Dor de barriga 

 Gases 

Memória 

 Circulação 

Asma 

Colesterol 

1,87 

Jatobá Hymenaea stignocarpa 
Hayde 

Tanino11 

Terpenos8 

Hemostático11 

Antiinflamatório89 

Anemia, antibiótico, 
asma, bronquite, 
calmante, coluna, 

Inflamação 

Antibiótico 
1,72 
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Hymenaea aff courbaril   Ácido labdanólico8 

Xiloglucana9 

Imunomodulador10 

Antimicrobiano11 

Hipoglicemico11 

diabetes, expectorante, 
infecção urinária, 
inflamação, inflamação 
da próstata, libido, 
reumatismo, tosse, 
tuberculose 

Diabetes

 

 

 

Eucalipto Eucalyptus citriodora 
Hook 

Citronelal17 

Felandreno7 

Uso para fins 
terapêuticos  não 
relatado na 
literatura 

Asma, bronquite, 
cicatrizante, 
coqueluche, 
descongestionante 
nasal, diabetes, diarreia, 
dores, expectorante, 
falta de ar, febre, 
osteoporose, 
reumatismo, rinite, 
sinusite, tosse, 
tuberculose, úlcera 
gástrica 

Não ocorre 1,44 

Fonte: 1 – Matos et al., 2004; 2 - Ventura-Martinez et al., 2011, 3 – Pengelly et al., 2011, 4 – Rosario-Cruz, 2011; 5- Doolaege et al., 2011; 6 – Porte e Godoy, 2001; 7- 
Hesamedin-Ramezani, 2002, 8 – Aguiar e Santiago, 2009;9 - Vargas-Rechia et al., 1998, 10 – Rosário, Petkowicz e Noleto, 2010, 11- Tamayo, González e Garcés, 
2008, 12 – Afonso et al., 2010. 
 
 
 Como a maioria dos herbanários recebe o eucalipto já dissecado, ocorre o fato de ser comercializado o Eucalyptus citriodora Hook (agora 

com denominação Corymbia citriodora (Hooker) K.D. Hill & L.A.S. Johnson) ao invés do Eucalyptus tereticornis Smith. (GRIN, 2002). As folhas 

são bem semelhantes, porém o odor exalado das folhas frescas proporciona fácil identificação. A espécie citriodora possui cheiro que remete ao 

odor do limão, enquanto o cheiro da tereticornis lembra odor de medicamento.   
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 O E. citriodora contém citronelal, responsável pelo seu cheiro, repelente de insetos e 

odorizante de ambiente; e felandreno, responsável pela atividade desinfetante. Tem atividade 

acaricida contra carrapatos bovinos e atividade herbicida (MALINOWSKI, 2010). Não deve 

ser usado em inalações devido o citronelal ser uma substância irritante para a mucosa do trato 

respiratório (MATOS, 2002) e nem feita a administração por via oral por ser o felandreno 

cardiotóxico (CASTRO, 2006). 

 Dos herbanários, 72% (n=24) mencionaram alecrim, jatobá e eucalipto, destes 62,5% 

acertaram alguma indicação (n=15)  

 Foi observado que o fator idade não interfere na qualidade das informações fornecidas 

pelos herbanários. Dos idosos, 20,8% acertaram apenas uma propriedade curativa e 4,1% 

(n=1) acertou nenhuma. Já os de faixa etária entre 30 a 45 anos, acertaram de duas a três 

propriedades. 

 Em relação à escolaridade, 37,5% (n=9) concluiu o ensino médio. Destes, 44,4% (n=4) 

acertaram uma propriedade, 22,2% (n=2) acertaram duas propriedades e 33,3% (n=3) não 

mencionaram qualquer indicação terapêutica confirmada na literatura científica. Concluíram 

ensino superior 16,6% (n=4), destes 50% (n=3) acertaram três propriedades curativas, 25% 

(n=1) acertou  uma indicação e 25% (n=1) não acertaram. Os analfabetos, representando 

12,5% dos herbanários, mostraram conhecimento semelhante ao os de nível superior, já que 

um deles apontou três indicações de uso corretas. Percebe-se que o fator escolaridade também 

não influencia na qualidade da informação proferida. 

 Observando os herbanários provenientes de tradição familiar (n=8), 50% (n=4) não 

acertaram qualquer indicação, 25% (n=2) acertam uma indicação.  
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 Exercem este o ofício há mais de 30 anos 20,8% (n=5), destes 40% (n=2) acertaram 

entre duas e três indicações, (sendo um deles considerado a representatividade local mais em 

um dos mercados e o outro analfabeto) e 60% (n=3) não acertaram. 

 O único herbanário que recorre até cinco fontes de informação sobre uso e manejo de 

plantas medicinais, acertou apenas uma indicação. A maioria representada por 37,5% (n=9)  

procura até três fontes de informação (QUADRO 13) 

 

Quadro 13- Distribuição dos informantes que mencionaram alecrim, jatobá e eucalipto por idade, escolaridade, 

tradição familiar, tempo de trabalho com plantas e fonte de informação. 

INFORMANT

ES 

IDAD

E 

ESCOLARIDA

DE 

TRADIÇÃ

O 

FAMILIA

R 

TRABAL

HO 

PLANTAS 

(ANOS) 

FONTE DE 

INFORMAÇ

ÃO 

I-2* 48 Emc N 11 3 

I-3 36 Emi S 16 3 

I-4* 63 Efi N 18 1 

I-5 73 Efc N 53 3 

I-6* 48 Ana N 18 1 

I-7** 38 Efc N 24 3 

I-8* 60 Efi N 30 1 

I-9 67 Ana N 52 1 

I-12 54 Efi S 38 1 

I-13* 65 Emc N 12 1 
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I-17 44 Emc N 10 2 

I-18 49 Emc N 24 4 

I-19*** 42 Esc N 5 3 

I-20* 36 Emc S 15 2 

I-21*** 45 Ana S 37 1 

I-22** 30 Efc N 15 2 

I-23 29 Esc S 9 3 

I-24** 50 Emc S 38 4 

I-25 51 Emc N 7 2 

I-26 50 Efi S 25 4 

I-28* 26 Esc S 16 5 

I-29*** 57 Esc N 6 3 

I-30* 60 Emc N 14 3 

I-32** 50 Emc N 21 3 

*Indicam a quantidade de propriedades curativas acertadas; Ana-analfabeto; Efi- ensino fundamental 

incompleto; Efc –ensino fundamental completo; Emi-ensino médio incompleto; Emc-ensino médio 

completo; Esc – ensino superior completo; S-Sim; N-Não. 

 

 Nos mercados públicos do estudo, a presença de herbanários idosos, assim como 

descrito na literatura (ALBUQUERQUE; LUCENA; CUNHA, 2008) apresenta forte 

significado para a medicina tradicional local, já que se esperara uma maior experiência e 

segurança no manejo e uso das plantas medicinais. No entanto, a maioria dos idosos 

entrevistados acertou apenas uma propriedade terapêutica, enquanto os de idade entre 42 e 45 

anos acertaram até três. Dos considerados “Doutores Raízes” (n=3), dois referiram nenhuma 
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propriedade terapêutica confirmada em literatura científica, sendo a fonte de informação 

buscada a interpessoal. Tal fato chama atenção pois esses indivíduos são considerados 

formadores de opinião dentro e fora dos mercados. 

 Vir de uma família que conserve os saberes da medicina tradicional não assegura a 

qualidade da formação do indivíduo sobre as indicações das plantas comercializadas, 

configurando um desgaste da transmissão dessa atividade, já refletida no comportamento dos 

“Doutores Raízes” do estudo. A única exceção observada foi o I-21, se destacando por ter 

mais de 30 anos de ofício, ser analfabeto, ter como única fonte de informação o modo 

interpessoal e mencionar três propriedades curativas confirmadas, 

 Os herbanários com maior tempo de estudo referiram mais propriedades curativas 

confirmadas e consultavam fontes de informação mais atualizadas 

 Os dados encontrados mostram a necessidade de serem feitas intervenções educativas 

sobre o uso e manejo adequado de plantas medicinais nos mercados públicos do estudo, 

momento adequado para as  instituições de ensino superior se aproximarem desta realidade, 

criando a oportunidade de aliar o saber científico ao saber popular, respeitando as tradições 

culturais e ao mesmo tempo, devolvendo à comunidade qualidade e segurança para o uso 

adequado desses recursos. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Estudando o comércio de plantas medicinais em mercados públicos do Nordeste 

Brasileiro, os principais resultados encontrados possibilitam as seguintes conclusões descritas 

abaixo: 

 

• Na população em estudo, a predominância é de mulheres e a idade média é 

de 46,7 anos, sendo o mais jovem com idade de 22 anos e o mais idoso, 

com 73 anos. A maioria dos herbanários é nordestina e destes, mais da 

metade é proveniente da zona urbana. 

• A maioria têm escolaridade acima do fundamental completo, chegando até 

duas graduações.  

• É uma atividade executada predominantemente por católicos. 

• A maioria dos informantes vende até 60 unidades por dia. A renda mensal 

mostrou-se bem distribuída entre os herbanários, destacando a 

remuneração de valor inferior ou igual à um salário mínimo. 

•  Identificam-se como comerciantes na grande maioria. Dependendo do 

local, podem ser reconhecidos como permissionários lojistas e feirantes. A 

maioria está cadastrada no mercado público onde atua, em média, há vinte 

anos. O motivo principal da escolha em trabalhar no comércio de plantas 

medicinais foi a necessidade em atuar em atividade remunerada.  

• Os fornecedores que abastecem os mercados são os principais influentes 

na disseminação dessa atividade. Percebe-se a predominância de plantas 

secas ou então em processo de dissecação, propiciando a proliferação de 

fungos e insetos. 

• A transmissão do saber popular em medicina tradicional ocorre por meio 

interpessoal. Todos os herbanários afirmam não ser possível haver alguma 

atividade em equipe, pois há desunião entre os colegas. 

• Foram citadas 182 plantas distintas, distribuídas em 81 famílias, sendo a 

Asteraceae destacada por apresentar um maior número de espécies. 
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• A indicação predominante é a anti-inflamatória. As preparações na forma 

de infusão são mais prevalentes, os recursos vegetais mais vendidos são as 

folhas e as cascas e a via de administração mais referida é a oral. 

• O Fator de Consenso dos Informantes mostra que os herbanários 

compartilham informações semelhantes sobre tratamento de enfermidades 

que acometem o sistema respiratório. Das 43 espécies obtidas da 

intersecção das plantas dos três locais do estudo, 16 apresentam índice de 

importância relativa superior ou igual a 1. 

• As amostras coletadas correspondem às de maiores índices de importância 

relativa. Dos que mencionaram informações de uso das plantas de maior 

destaque, mais da metade refere propriedade curativa comprovada em 

literatura científica. 

• A idade, procedência de família com tradição, tempo de trabalho em 

comércio de plantas medicinais e fonte de informações buscadas parecem 

não interferir na qualidade da informação passada ao cliente no momento 

da compra. A escolaridade mostrou ter relação positiva com as indicações 

terapêuticas referidas. 

 

Percebe-se a necessidade de serem realizadas oficinas de aperfeiçoamento de uso 

adequado de plantas medicinais. nos mercados públicos do estudo, promovidas pelas 

universidades aliando o saber científico ao saber popular.  
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