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INTRODUÇÃO 

A flora medicinal amazônica contém indiscutível valor socioambiental, ela constitui-se 

em um arsenal terapêutico de admirável importância e garante às populações tradicionais, principalmente 

para aquelas mais isoladas, inúmeras possibilidades de tratamento terapêutico (FIGUEIRÓ e CITADINI, 

2002).  Essas populações, através de séculos de estreito contato com o meio, desenvolveram sistemas de 

cura baseados nos recursos florestais que são praticados de forma bastante harmoniosa, com métodos que 

comprovam o potencial medicinal dos recursos florestais e servem como modelos para a exploração 

sustentável da biodiversidade.  

Pode-se afirmar que os “conhecimentos acumulados pelas populações tradicionais 

possibilitam concretamente a obtenção de muitas informações acerca do uso sustentável da natureza, 

sobretudo nos trópicos.” (AMOROZO e GÉLY, 1988 apud MONTELES e PINHEIRO, 2007, pg. 39), e no campo 

medicinal, podem ser de grande contribuição para o desenvolvimento de inúmeros medicamentos.  

Estudos voltados para o reconhecimento desses recursos e dos conhecimentos 

tradicionais associados a estes se tornam de grande importância, tais estudos podem viabilizar medidas 

políticas voltadas tanto à proteção da biodiversidade quanto ao reconhecimento autoral desses saberes. 

Assim será possível garantir grande contribuição para a proteção da biodiversidade amazônica, ao mesmo 

tempo em que se resgata e protege o saber tradicional dessas populações. 

No presente trabalho, buscou-se descrever a forma como os  moradores da comunidade 

de São Jorge, município de Caapiranga/AM, utilizam e manejam as plantas medicinais cultivadas ou coletas 

na comunidade, observando a origem de seus conhecimentos e como vêem a possibilidade de se comprovar 

os efeitos terapêuticos da plantas medicinais pela ciência e o papel da legislação brasileira para a proteção 

de seus conhecimentos tradicionais.  
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OBJETIVO 

Descrever o uso e o manejo de plantas medicinais cultivadas e coletadas por  

moradores da comunidade de São Jorge, município de Caapiranga/AM, observando a origem de seus 

conhecimentos e como vêem a possibilidade de comprovação dos efeitos terapêuticos das plantas 

medicinais pela ciência, e o papel  da legislação brasileira para a  proteção de seus conhecimentos 

tradicionais sobre plantas medicinais.  

 

 

METODOLOGIA 

A técnica utilizada para escolha dos informantes foi a “bola de neve” que segundo 

Bailey (1994, apud SANTOS, AMOROZZO e MING, 2008) consiste em conversar com os primeiros 

moradores e identificar a partir destes, através de recomendações e indicações culturais, outros potenciais 

moradores a serem entrevistados.   

O universo da pesquisa constituiu-se de um total 60 de núcleos familiares. A amostra 

correspondeu a 50% desses núcleos familiares. Os métodos de pesquisa e registro utilizados foram: 

entrevista semi-estruturada, registro áudio-visual (quando autorizado pelos informantes), coleta de material 

vegetal, revisão de literatura especializada e a construção de um banco de dados no Microsoft ACCESS.  

Como instrumentos de pesquisa, foram utilizados: revisão bibliográfica; roteiro de 

entrevista semi-estruturada com perguntas abertas; formulário para listagem livre das espécies medicinais 

cultivadas e coletadas pelos entrevistados; termo de consentimento livre e esclarecido para autorização de 

uso de depoimentos e imagens áudio-visuais dos entrevistados; para o levantamento de informações e 

esclarecimentos pertinentes a temática do trabalho, utilizou-se revisão de literatura em diversas fontes. 

 

 Informações sobre a comunidade 

A comunidade localiza-se às margens do Paraná do Anamã, afluente do rio Solimões, 

nas coordenadas geográficas: 3º28’48” S e 61º20’50” W , dista em linha reta a  160 km SW de Manaus;  

80km em linha reta a SW da sede do município de Manacapuru; 23 Km a SW da sede do município de 

Caapiranga; e 15 Km a NE em linha reta da sede do município de Anamã, município ao qual pertence 

politicamente. 

Desde 2009, conta com uma associação de produtores rurais que está em fase de 

fortalecimento. Devido ao pequeno número de casas, a comunidade ainda possui apenas uma pequena rua, 

e pelas características locais, ainda não possui sistema de esgoto. Devido a distância e pelas características 
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ambientais da região, a comunidade ainda  não possui energia elétrica 24 horas por dia, possuindo apenas 

um gerador elétrico que fornece energia entre 18:00 horas e 21:00 horas.  

Na área da educação a comunidade é atendida por uma escola de 1ª a 4ª série que 

funciona de forma multisseriada e atende crianças de diversas comunidades. A comunidade ainda não 

possui posto médico, sendo o atendimento médico feito nas sedes dos municípios mais próximos, como 

Caapiranga, Anamã e Manacapuru. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Caracterização dos entrevistados 

Ao todo foram abordados 30 entrevistados, que representam 50% dos 60 núcleos 

familiares existentes na comunidade. Do total de entrevistados 27% nasceu na própria comunidade. A faixa 

etária dos entrevistados varia entre 17 e 66 anos, sendo que, a classificação dada entre 21 e 30 anos 

representa 33% do total de entrevistados. A maioria dos entrevistados é do sexo masculino (63 %), casado 

(a) (83%). A profissão prevalecente é a de agricultor (a) (60 %). Quanto ao nível escolar, 50% possui até a 4ª 

série do ensino fundamental. 

 

Fatores relacionados ao uso de plantas medicinais na 

comunidade 

O uso de plantas medicinais na comunidade de São Jorge é uma prática corrente e seu 

uso se dá por fatores  que demonstram a capacidade dos moradores de adaptarem-se ao seu ambiente, e 

mostram a quase ausência de atendimento médico. O uso de plantas medicinais dentro da comunidade é 

uma prática rica, e atribui aos recursos vegetais medicinais alta confiabilidade, o que favorece a preferência 

pelo tratamento com plantas.  

Não houve relatos que levassem a conclusão de que a comunidade tem utilizado plantas 

medicinais no âmbito comercial, no entanto, a maioria dos entrevistados afirmou que o comércio de plantas 

medicinais pode ser algo rentável, pois existe demanda por esses produtos. 

As técnicas de manejo adotadas estão diretamente relacionadas ao regime da várzea e 

com a sobrevivência e manutenção da integridade física das plantas, sejam estas coletadas ou cultivadas. 

Os resultados remetem ao que foi observado por Soares et al. (2007) para comunidades do Alto Solimões, 

que também estão a sujeitas ao regime da várzea. Tal sistema consiste na transferência ou transplante das 

plantas que estão no solo para vasilhames e vasos na época da cheia, ou construção de canteiros 

suspensos que estejam acima do nível de água última cheia. Em casos especiais, alguns moradores 
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constroem seus canteiros sobre bóias de madeira1 ou constroem flutuantes específicos, para o cultivo de 

plantas medicinais em consórcio com hortaliças.   

Existem ainda alguns cuidados com significados simbólicos, como no caso da arruda 

(Ruta graveolens L.) que, segundo alguns entrevistados, não pode ser fervida, pois  sua fervura pode matar  

a planta de onde foram retirados os ramos.  

 

A valorização do conhecimento tradicional na comunidade 

Os mais idosos são os que mais sabem a respeito de plantas medicinais, e é apartir 

desse conhecimento, construído e repassado por moradores mais antigos que a maioria do conhecimento 

tradicional da comunidade se baseia. Ao serem indagados sobre com quem aprenderam a utilizar e 

reconhecer plantas medicinais, 50% dos entrevistados respondeu que foi com pessoas antigas, não 

especificando a pessoa, e 27% especificou que foi com a mãe, seguido de 7% para pai, e 7 % para avós. 

Quando perguntados sobre o reconhecimento e valorização de seus conhecimentos, os moradores mais 

antigos dizem que seus conhecimentos são tomados como referência dentro da comunidade, e as pessoas 

espalham a notícia quando a receita funciona. 

 

O papel da Ciência na comprovação dos efeitos terapêuticos das 

plantas segundo opinião dos entrevistados  

A maioria dos entrevistos acredita que o papel da ciência é importante para o 

desenvolvimento de pesquisas com plantas medicinais. Segundo os entrevistados, a pesquisa científica se 

faz necessária para que sejam comprovados os efeitos que muita gente não acredita, e ainda para que se 

conheçam novas propriedades medicinais. Apenas 6,6 % entrevistados informaram que não existe a 

necessidade de pesquisas científicas com plantas medicinais, pois o uso tradicional já comprova o potencial 

medicinal destas, e a fé nas propriedades medicinais fortalece suas convicções. 

 

O papel da legislação Brasileira em relação à proteção de seus 

conhecimentos segundo opinião dos entrevistados 

A maioria dos entrevistados acredita que a legislação pode ajudar a proteger os seus 

conhecimentos sobre plantas medicinais, no entanto, quase a totalidade desses não conhece as leis que já 

existem e os acordos internacionais feitos pelo Brasil. Assim poucos informantes entendem ou conhecem as 

                                                 
1 Tora de madeira, geralmente de longa durabilidade, utilizada para sustentar as casas ou outros tipos de construção sobre os rios. 
Adota-se o termo flutuante para designar as casas assim construídas. 
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ameaças que remetem a necessidade de proteção intelectual e as regulamentações e processos jurídicos 

que envolvem o  acesso ao seu conhecimento. 

Para eles, a possibilidade de acesso, proteção e registro de seus conhecimentos como 

forma de garantir que seus conhecimentos não se percam parece mais importante que aquela voltada para 

garantir a propriedade intelectual de seus conhecimentos.  

Somente 7% dos entrevistados discordam dessa proteção, afirmando que esse tipo de 

conhecimento é algo que deve ser compartilhado,  não  precisando de proteção. 

 

Informações etnobotânicas  

Foram citadas 89 espécies de plantas medicinais, pertencentes a 47 famílias. As mais 

citadas foram a carapanaúba (Aspidosperma sp.) com 13 indicações,  a arruda (Ruta graveolens L.) com 12 

indicações, o hortelanzinho (Mentha pulegium L.) e a sucuúba (Himatanthus sp.) com 9 indicações cada. 

Dentre os hábitos das espécies citadas, os  mais comuns são de árvores (38 espécies)  e ervas (30 

espécies). Quanto à forma de obtenção das espécies citadas, optou-se por classificá-las em cultivadas e 

coletadas, obtendo-se um total de 51 espécies cultivadas e 38 espécies coletadas. As famílias mais citadas 

foram: Lamiaceae com 7 espécies , seguida de Asteraceae com 6 espécies, Caesalpiniaceae, Euphorbiaceae 

e Moraceae com 5 espécies. 

 

Informações etnofarmacológicas 

As espécies que apresentaram maior quantidade de indicações medicinais foram: a 

sucuúba (Himatanthus sp.) com 8 indicações, a  castanheira (Bertoleltia excelsa Humb. & Ponpl)  e o 

mastruz (Chenopodium ambrosioides L.) com 7 indicações. O total de espécies citadas atende a necessidade 

terapêutica de 61doenças (ou outros usos medicinais). Dessas doenças (ou outros usos medicinais), as que 

apresentaram maior quantidade de espécies potenciais para tratamento são: os diversos tipos de inflamação 

e a dor de estômago com 13 espécies indicadas para cada doença, a dor de cabeça, com 12 espécies 

indicadas; e a diarréia, com 11 espécies.  As plantas medicinais citadas na comunidade de São Jorge 

atendem a um total de 195 prescrições.  A maioria dessas prescrições utiliza casca (64 prescrições), 

seguido de folhas (47 prescrições). Quanto ao procedimento de preparo, a maioria das prescrições é feita na 

forma de decocto (45 prescrições), seguido de maceração (38 prescrições). O estado de uso mais comum 

nas 195 prescrições é o estado verde (105 prescrições), seguido de verde/seca (30 prescrições) e in natura 

(30 prescrições). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso das plantas medicinais coletadas e cultivadas na comunidade de São Jorge 

constitui-se como importante fonte de medicação terapêutica, garantindo para a comunidade tratamento 

eficiente e de fácil acesso. Traz consigo um caráter histórico relevante, configurando parte da relação que os 

moradores desenvolveram com a natureza e  os recursos que esta dispõe.  

O uso de plantas medicinais na comunidade possui de certa forma, grande valor social, 

pois atribui importante referência os moradores mais antigos, que são procurados e respeitados por serem 

detentores de conhecimentos que acabam se disseminando entre os demais moradores, inclusive entre os 

jovens que também já demonstram possuir um grande arsenal de informações a respeito das plantas 

medicinais.  

As formas de manejo estão associadas ao ritmo da várzea, sendo comum o cultivo de 

ervas em canteiros suspensos ou nos próprios flutuantes, e refletem profundo cuidado com os exemplares.  

A comunidade não comercializa plantas medicinais, no entanto acredita que tal 

atividade possa gerar um bom retorno financeiro, e acredita na possibilidade de  incremento sustentável do 

setor. A comunidade também é  consciente da necessidade de amparo legal para ter acesso a  aos recursos 

da  várzea.  

No entanto, quanto aos demais dispositivos legais, referentes a proteção e acesso ao 

conhecimento tradicional grande parte sequer sabe que existem leis neste sentido, e não conhece as 

ameaças provenientes de interesses externos em relação à esse tipo de conhecimento.  

Quanto à contribuição da ciência para a comprovação dos efeitos terapêuticos das 

plantas, na opinião dos entrevistados, a ciência pode ser de grande importância principalmente para elucidar 

os efeitos e as propriedades medicinais das plantas para os que não acreditam no poder de cura atribuído a 

elas. 

Na comunidade, foram registradas 89 espécies de plantas medicinais, pertencentes a 

47 famílias, que são utilizadas para o tratamento de 61 tipos de doenças ou necessidades medicinais. A 

espécie mais citada foi a  carapanaúba (Aspidosperma sp.), e a que apresentou maior quantidade de 

indicações medicinais foi a sucuúba (Himatanthus sp.). O hábito prevalecente é o arbóreo. Do total de 

espécies citadas, a maioria é composta por ervas cultivadas.  
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