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INTRODUÇÃO  

As práticas relacionadas ao uso popular de plantas medicinais são o que muitas 

comunidades têm como alternativa viável para o tratamento de doenças ou manutenção da saúde (Amorozo 

& Gély, 1988).  

A produção dessas plantas também se insere como uma alternativa econômica para os 

produtores familiares. A sua produção sustentada, tanto a cultivada quanto a explorada (extrativismo), 

vislumbra grande potencial de mercado, seja para uso artesanal ou industrial, seja para o mercado interno ou 

externo (Lourenzani et al., 2004). 

Dessa forma, justifica-se a importância da pesquisa no que se refere ao uso de plantas 

medicinais em comunidades tradicionais, pois o conhecimento empírico das mesmas é uma fonte 

importante em pesquisas científicas para o descobrimento de novos princípios ativos e medicamentos. 
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OBJETIVOS  

Geral: Realizar o levantamento das espécies medicinais mais utilizadas na comunidade 

São Francisco – Careiro da Várzea. 

Específicos: Identificar as espécies medicinais utilizadas pela comunidade de São 

Francisco; Identificar as finalidades das plantas medicinais; Identificar a forma de obtenção destes recursos 

e Analisar a importância destas espécies para as famílias da comunidade. 

 

METODOLOGIA  

Área de estudo:   

Para este estudo, foi enfocada a comunidade São Francisco, localizada na Costa da 

Terra Nova (latitude: 03 06 51,42 S e longitude: 59 51 06,16.) - Careiro da Várzea/ AM, visando registrar e 

analisar informações relacionadas ao uso de plantas medicinais na comunidade.  

 

Métodos utilizados:  

 Quanto aos meios, esta pesquisa pode ser classificada como estudo de caso e 

pesquisa de campo.  De acordo com Yin (2001), o estudo de caso, como outras estratégias de pesquisa, 

representa uma maneira de se investigar um tópico empírico seguindo-se de um conjunto de procedimentos 

pré-especificados. De acordo com Gil (2002), estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente 

utilizada nas ciências sociais e que consiste no estudo profundo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento, fato que é praticamente impossível mediante outros 

delineamentos.  

Quanto aos meios, esta pesquisa constitui-se ainda como uma pesquisa de campo 

(Gonçalves e Meirelles, 2004), pois foi baseada também em informações diretamente coletadas no local de 

estudo (Comunidade São Francisco).  A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de questionários, 

entrevistas, fotografias e vídeos das famílias pertencentes à comunidade. Quanto aos questionários, os 

mesmos podem ser definidos como um instrumento de investigação que visa recolher informações 

baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo da população em estudo 

(jcpaiva.net/getfile, 2010 ).  

De acordo com Gil (1999), entrevista é uma técnica de pesquisa que visa obter 

informações de interesse a uma investigação, onde o pesquisador formula perguntas orientadas, com um 

objetivo definido, frente a frente com o respondente e dentro de uma interação social. Nessa pesquisa foi 

utilizada a entrevista do tipo estruturada, a qual apresenta uma relação padronizada e fixa de perguntas 
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(questionário ou formulário), cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados, que 

geralmente são em grande número.  

Após a coleta de dados, foi realizada a análise e interpretação dos mesmos procedendo 

de acordo com os passos propostos por Marconi e Lakatus (1991). De acordo com o proposto pelo autor, 

procedeu-se primeiramente a seleção. Nessa primeira etapa, realizou-se o exame minucioso dos dados, 

realizando uma verificação crítica, detectando erros ou falhas, com o objetivo de evitar informações 

confusas, distorcidas ou incompletas. A segunda etapa desse processo consistiu na codificação, onde foi 

realizada a categorização dos dados que se relacionaram.  Esta etapa consistiu ainda na classificação dos 

dados em categorias, atribuição de um código, número ou letra. Esta técnica exige critérios ou normas por 

parte do pesquisador. A terceira e última etapa é a de tabulação. Nesta etapa foram dispostos os dados em 

tabelas, possibilitando maior facilidade na verificação das inter-relações entre eles. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Quanto à quantidade de pessoas que residem e trabalham, nas casas: Em média as 

famílias são compostas por 6,5 pessoas, nas quais a média de pessoas que trabalha (agricultura e pesca) é 

de 4,8. As crianças não ajudam no trabalho, participam em pequenas tarefas domésticas e estudam.  

Quanto à forma de subsistência das famílias: Todos trabalham com agricultura e 83,3% 

dos entrevistados trabalham com pesca. 

Quanto ao uso das plantas medicinais: Todos usam de forma familiar e 50% dos 

entrevistados comercializam as plantas medicinais. A comercialização é realizada dentro da própria 

comunidade e uma parte da produção é vendida em Manaus. 

Quanto à finalidade das plantas medicinais: De acordo com as informações obtidas na 

pesquisa, foi possível identificar as seguintes espécies e seus principais usos: 

 

Quadro 01: Lista das principais espécies e seus respectivos usos pelos membros da comunidade São 
Francisco: 

 
Nome Popular Nome científico Utilidade 

Alfavaca Ocimum basilicum Infecção urinária, limpar a vista 
Algodão Gossypium hirsutum Hemorragia, mioma e Inflamação 

Amor crescido Portulaca pilosa Inflamação,gripe, infecção urinária 

Arruda Ruta graveolens Azia 
Boldo Peumus boldus Dor de estômago 

Capim santo Cymbopogon citratus Calmante, azia, enxaqueca 

Catinga de mulata Tanacetum vulgare Cansaço 
Chicória Cichorium intybus Contra vermes e ameba 
Cidreira Melissa officinalis Calmante 
Corama Bryophyllum calycinum Gripe, inflamação 

Elixir paregórico Piper callosum Dor de estômago 
Hortelanzinho Mentha sp. Cólica de criança,ameba 

Jambú Spilanthes oleracea Gripe,azia 

Jucá Caesalpinia ferrea Inflamação,dor no peito 
Limão Citrus limonum Colesterol e garganta inflamada 

Malvarisco Pothomorphe umbellata Tosse, xarope,ameba 
Marupá Eleutherine plicata Hemorróidico 

Mastruz Chenopodium ambrosioides Gripe, inflamação 
Melância Citrullus vulgaris Veias entupidas 
Melhoral Justicia pectoralis Febre, analgésico 

Oriza Pogostemon heyneanus Problemas do coração 

Paracanaúba Aspidospermum sp. Inflamação 
Pluma Tanacetum vulgare Dor de estômago 

Sabugueiro Sambucus nigra Dor de estômago 

Salva de Marajó Hyptis crenata Dor de estômago 
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Quanto à obtenção do conhecimento sobre plantas medicinais: Dentre os entrevistados, 

70% afirmaram ter aprendido com os pais, 10% afirmaram ter aprendido sozinhos (por experiência própria, 

através da visualização de outros) e 10% com um membro da igreja católica. 

Quanto ao meio de obtenção das plantas medicinais: 100% entrevistados possuem uma 

horta na qual as cultivam. Os comunitários também costumam trocar algumas espécies uns com os outros, 

e aquelas que eles não cultivam, compram na cidade de Manaus. 

Quanto ao uso de medicamentos adquiridos em farmácias e drogarias: 10% dos 

entrevistados utilizam apenas plantas para o tratamento de doenças, pois acreditam que as plantas são mais 

saudáveis para o organismo e não causam efeitos colaterais como os medicamentos.  90% dos 

comunitários, além do uso de plantas medicinais, também utilizam remédios de farmácia para males que as 

plantas não conseguem curar satisfatoriamente, ou devido à recomendação médica.  

Quanto à preferência entre as plantas medicinais e os remédios de farmácia: A partir 

dos dados da pesquisa, obteve-se a seguinte distribuição da preferência por plantas medicinais e 

medicamentos de farmácias:  

 

Figura 02. Distribuição da preferência por plantas medicinais e remédios de farmácia na comunidade. 
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CONCLUSÕES  

As plantas medicinais sempre foram utilizadas pelas populações tradicionais. O 

conhecimento empírico dessas populações a respeito do adequado uso das mesmas sempre foi alvo de 

pesquisas cientificas que buscam a cura para muitos males.   

O uso de plantas medicinais sempre esteve atrelado ao uso familiar, porém, este quadro 

vem mudando e o cultivo das mesmas para a comercialização (interna e externa a comunidade), tem se 

tornado uma nova fonte de renda para as famílias. 

As plantas medicinais são de grande importância para a comunidade estudada, tendo 

em vista a quantidade de plantas que elas utilizam, as propriedades de cura conhecidas de cada uma e o 

cultivo em roças na qual é compartilhado entre a comunidade. 
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