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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo o conhecimento da utilização de plantas medicinais no 

distrito do Catuné, que está localizado na área da Zona da Mata Mineira no município de 

Tombos-MG. A pesquisa foi realizada com a metodologia de entrevistas semi-estruturadas, 

além da coleta e identificação das plantas citadas na investigação. Os entrevistados possuem 

faixa etária entre 21 e 60 anos. Foram realizadas 23 entrevistas com moradores do distrito do 

Catuné e coletadas 85 espécies de plantas, que são utilizadas para diversos fins medicinais, 

pertencentes a 44 famílias botânicas. Estas plantas foram coletadas nos quintas e matas 

próximas às casas dos entrevistados. As famílias botânicas que mais se destacaram foram 

Asteraceae e a Lamiaceae. Os entrevistados relacionaram cada planta às formas de preparo e 

seu tratamento, no qual resultou em maior citação a utilização por chá. Foi observado que o 

uso das plantas se refere à diversos sistemas do corpo humano interno e externo. Desta forma, 

refletimos sobre a importância da finalidade que cada planta e seu uso no tratamento de 

doenças. 

 

Palavras-chave: Etnobotânica. Conhecimento popular ou tradicional. Catuné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to study the use of medicinal plants in the district of Catuné, 

located in the area of Mata Mineira in the municipality of Tombos-MG. The research 

methodology and semi-structured interviews were carried out. The people interviewed are 

aged between 21 and 60 years-old. A total of 23 interviews were conducted with residents of 

Catuné. Local people and other localities believe in the cure of diseases through medicinal 

plants. Plant samples were collected in which 44 families and 85 species of plants were 

identified and used for various medicinal purposes. These plants were collected in the farms 

and forests near their houses. The families that stood out were Asteraceae and Lamiaceae. The 

interviewers were told how to prepare for each type of plant and its treatment, which resulted 

in a higher use of the tea. It was observed that the use of plants refers to several systems of the 

internal and external human body. In this way, we reflect on the importance of the purpose 

that each plant and its use in treating diseases. 

 

Keywords: Ethnobotany. Popular or traditional knowledge.Catuné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho de conclusão ao meu avô Cleber Cavalcante (in memorian), que com sua 

fé em Deus e nas plantas medicinais fez destas plantas para o tratamento em sua vida. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse Deus: “Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem 

sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para 

vocês”.  

 

Gênesis 1:29. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/genesis_1_29/
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1. INTRODUÇÃO 

 

As plantas medicinais sempre estiveram presentes na história humana, tanto na sua 

alimentação, quanto para fins medicamentosos. A fitoterapia (do grego phyton= vegetal e 

therapeia= tratamento) estuda a utilização das plantas na cura das doenças. Atualmente, 

observa-se que diferentes comunidades permanecem com essa cultura de tratamento através 

das plantas medicinais, no qual há diretrizes que garantem o uso sustentável da 

biodiversidade, o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos no 

Brasil, através do decreto nº 5.813/2006 (BRASIL, 2006).  

O Ministério da Saúde, através da portaria nº 3.916/1998 (BRASIL, 1998) estabelece 

que o conhecimento científico e a pesquisa científica vise o aproveitamento do potencial 

terapêutico da flora e fauna, enfatizando suas propriedades medicamentosas, devendo ser 

continuados e expandidos. Deste modo, a etnobotânica e a etnofarmacologia realizam os 

registros, o uso e as formas terapêuticas em que as plantas são empregadas nos tratamentos de 

doenças,sendo aplicado no campo da fitoquímica e farmacológica, para descobertas de novas 

drogas (LEITÃO, 2002). Com isso, as pesquisas em torno de comunidades que utilizam 

plantas para tratar doenças possuem um amplo conhecimento tradicional, que permite uma 

troca de saberes, que segundo Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 10 e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em seu Art. 3º, $ XVII diz que o uso tradicional 

de plantas medicinais se dá por tradição popular, em que não possuem evidências e 

informações sobre riscos à saúde da pessoa que a utiliza, feito somente o levantamento 

etnofarmacológico de utilização e documentação científicas (BRASIL, 2010; ANVISA, 

2010). 

O Brasil é considerado o país de maior biodiversidade do planeta, além de uma rica 

diversidade étnica e cultural. Possuindo, assim, um valioso conhecimento associado ao uso de 

plantas medicinais e imenso potencial para desenvolvimento de pesquisas com resultados em 

tecnologias e terapêuticas apropriadas (BRASIL, 2006). Desta forma, torna-se necessário 

pesquisar cuidadosamente a forma de uso dessas plantas através do conhecimento popular. 

Neste contexto, a realização deste trabalho caracteriza uma abordagem de investigação 

sobre o uso de plantas medicinais no tratamento de doenças no vilarejo Catuné, que é um 

pequeno distrito de Tombos, situado na Zona da Mata Mineira. O trabalho teve como objetivo 

identificar as espécies vegetais utilizadas para fins medicinais pela comunidade e como este 
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conhecimento tradicional é transmitido, através das gerações nesta localidade. O estudo 

buscou também investigar a finalidade do uso das plantas e como são utilizadas e 

armazenadas pelos entrevistados. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. AS PLANTAS MEDICINAIS E A ETNOBOTÂNICA 

 

O Brasil é considerado um dos países de maior biodiversidade do planeta, além de 

uma rica diversidade étnica e cultural. Possuindo, assim, um valioso conhecimento associado 

ao uso de plantas medicinais (BRASIL, 2006a). 

Com a chegada dos jesuítas no Brasil, entre eles o Padre José de Anchieta, Santo, 

Presbítero e Apóstolo do Brasil e membro da Companhia de Jesus (ordem religiosa cujos 

membros são conhecidos como jesuítas) desde 1551, o processo de evangelização no Brasil 

iniciou. O Padre José de Anchieta foi o primeiro a notificar o uso das plantas medicinais entre 

os índios. Assim, os jesuítas formularam as receitas à base de plantas para tratamentos de 

doenças. Nesta época, como não existia o conceito de “farmácia”, os lugares onde eram 

fabricados os remédios eram chamados de Boticas dos Colégios (Jorge
1
, 2010 apud Ricardo, 

2011, p.18). 

Com a abertura dos portos em 1808, surgiu o interesse em pesquisa e descoberta de 

novas plantas no território brasileiro por naturalistas, propiciando desta forma, a descoberta de 

uma enorme quantidade de plantas medicinais que eram utilizadas pelos povos residentes no 

país. 

Segundo Brandão et al. (2012) foi no estado de Minas Gerais (MG) que os 

estrangeiros, chamados na época de Naturalistas, obtiveram uma vasta gama de conhecimento 

sobre a flora brasileira, visto que possuía um grande território, com uma imensa diversidade 

biológica ainda não explorada. Com isso, em 1816, o botânico Saint-Hilaire chegou ao Brasil 

e percorreu estado de Minas Gerais, e por onde passava procurava identificar as plantas e o 

seu uso para tratamento de doenças. Neste período, houve a identificação de várias espécies 

de plantas medicinais, em que os naturalistas interagiram com os Ameríndios e habitantes 

locais que contribuíram com o conhecimento das plantas e os locais a onde eram encontradas.  

                                                            
1JORGE, S.S.A. Plantas medicinais: coletânea de saberes. 2009 
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O termo etnobotânica surgiu em 1896, pelo biólogo e naturalista Harshberger, que, 

mesmo sem definir, apresentou os aspectos do mundo vegetal e a forma como as tribos 

manipulavam as plantas para tratamentos de doenças. Segundo Schultes e Von Reis (1995, 

p.24), a etnobotânica é o estudo das inter-relações entre homem-planta, embebidos em um 

ecossistema dinâmico de componentes naturais e sociais. Desta forma, o uso das plantas e as 

inter-relações homem-planta são moldados pela história, por ambientes físicos e sociais, e 

pelas propriedades apresentadas pelas plantas. Given e Harris (1994) colocam que a 

etnobotânica pode ser definida de várias formas, tais como:  

 
[...] o estudo dos diferentes relacionamentos entre pessoas e plantas, especialmente 

na utilização de plantas pelas pessoas; como o estudo das relações entre passado e 

presente de sociedades humanas primitivas ou aborígenas com a vegetação local; 

como o estudo e validação do conhecimento de todas as fases da vida de uma planta 

entre sociedades primitivas e os efeitos da vegetação local na vida, costumes, 

crenças e história das pessoas nessas sociedades; alguns autores usam o termo para 

englobar todo o escopo da economia etnobotânica (Given& Harris, 1994) 

 

 

De acordo Maciel et al. (2002), a etnobotânica é uma área que a sociedade utiliza os 

vegetais, desde a sua classificação, crença, saber popular, sua forma de uso, suas utilizações, 

que uma sociedade desenvolve em relação ao mundo vegetal. 

Já para Martin (1995), a etnobotânica é a interação das populações locais com o meio 

ambiente. A pesquisa na etnobotânica, segundo ele, pode ser feita tanto de forma quantitativa 

como qualitativa. As pesquisas nesta área costumam ser baseadas em: (1) documentação 

básica do conhecimento da botânica tradicional; (2) avaliação qualitativa ou quantitativa do 

uso e da administração dos recursos botânicos; (3) avaliação experimental dos benefícios 

derivados das plantas, tanto para uso subsistencial quanto para fins comerciais e (4) projetos 

aplicados que visam maximizar o valor que as pessoas do local obtêm do seu conhecimento 

ecológico e dos seus recursos. 

A etnobotânica faz a interface entre há ligação do saber popular e a natureza, sendo 

esta a sua alternativa para a cura de doenças através de uma forma sustentável da 

biodiversidade local. 

 

2.2. POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS À PLANTAS MEDICINAIS 

 

 No Brasil, através do Ministério da Saúde, no ano de 1989 a Comissão Intergestores e 

o Conselho Nacional de Saúde, aprovam a Política Nacional de Medicamentos, que tem como 
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propósito “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, a promoção 

do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais”. Desta forma, 

criaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2002-2005) é importante o 

reconhecimento da medicina tradicional pelos governantes, de modo que a saúde da 

população e a formação favorável ao uso desta medicina sejam asseguradas. A OMS define a 

medicina tradicional, como: 

 

[...] práticas diversas, abordagens, conhecimentos e crenças de saúde que 

incorporam medicamentos vegetais, animais ou minerais, terapias espirituais, 

técnicas manuais e exercícios aplicados individualmente ou em combinação para 

manter o bem-estar, além de tratar, diagnosticar e previnir doenças. (OMS, 2002-

2005). 

 

 

Em fevereiro de 2006 foi aprovada a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), publicada na forma da Portaria 

nº 971/2006 (BRASIL, 2006b), em que garante a população o acesso seguro e ao uso racional 

das plantas medicinais e fitoterápicas, integrado ao usuário do SUS.  

A Portaria Interministerial nº 2960/2008 (BRASIL, 2008), aprova o Programa 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e cria o Comitê Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (CNPMF), que instituiu as diretrizes que constituem em políticas 

públicas de saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico e social. Desde então, o 

Ministério da Saúde juntamente com a ANVISA auxiliam nas políticas públicas, colaborando 

com implantação do reconhecimento das plantas medicinais e da fitoterapia na saúde pública 

do Brasil.  

A Resolução da Diretoria Colegiada  (RCD) no Nº 10/2010 (ANVISA, 2010a) em seu 

Art. 1º refere-se às drogas vegetais, as plantas medicinais ou suas partes, que tenham 

substâncias de ação terapêutica, depois de processos de coleta ou colheita, estabilização e 

secagem, íntegras, rasuradas, trituradas ou pulverizadas. Já a RCD no Nº 17/2010 (ANVISA, 

2010b) institui a utilização de droga vegetal: produtos de extração tais como: extrato, tintura, 

óleo, cera, exsudado e outros, viabilizando a comercialização para fins terapêuticos. 
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2.3. UMA BREVE HISTÓRIA DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS NA COMUNIDADE 

DO CATUNÉ NA REGIÃO DA ZONA DA MATA MINEIRO- MG 

 

 Catuné é um distrito do Município de Tombos, onde o uso de plantas medicinais está 

nitidamente presente nesta localidade. Aproximadamente há 30 anos começaram a acontecer 

os primeiros cursos sobre a Medicina Natural ministrado pela Coordenação da Igreja Católica 

de Espera Feliz – MG. Coordenada pelo Padre Edmar, que ministrou o primeiro curso para as 

pessoas do distrito que começaram a expandir seus conhecimentos sobre as plantas. No início, 

os cursos eram em Espera Feliz e, logo depois, o Padre Elizete Lopes Gusmão deu apoio e 

continuidade aos cursos em Tombos. Aproximadamente 80 pessoas fizeram o curso de 

Medicina Natural, mas nem todos colocaram em prática seus conhecimentos. Devido a 

necessidade da população e a dificuldade de locomoção até um médico mais próximo, o 

objetivo do Padre Elizete era formar, no mínimo, uma pessoa em cada casa para que “cada 

família cuidasse de sua família”, mas segundo o Senhor Wantuil, um dos entrevistados, isso 

não aconteceu. Atualmente são ministrados alguns cursos em Tombos, voltados a tratamentos 

naturais, como principalmente de homeopatia.  

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente trabalho foi realizado na Zona da Mata Mineira, no município de Tombos. 

O município pertence ao estado de Minas Gerais, e faz divisa com o estado do Rio de Janeiro 

(Fig.1).  

 

 

 

 

Figura 1. A- Localização do estado de Minas Gerais no Brasil. B – Localização do Município de Tombos no 

estado de Minas Gerais. Fonte: Wikipédia (2017). 

B 

A 
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A pesquisa foi feita no distrito do Catuné, que está à 620m de altitude e localizado a 

17,4km do centro de Tombos (Fig. 2). Seu território é composto pelos Distritos Sede, Água 

Santa de Minas e Catuné. 

 

Figura 2. Localização do distrito de Catuné (seta em vermelho) em relação ao centro do Município Tombos (seta 

em preto). Fonte: IBGE (2016). 

O município de Tombos, segundo dados do IBGE (2010), possui uma área de 285,125 

km
2. 

Sua população é de 9.573 habitantes, tendo os distritos Sede, Água Santa e Catuné, no 

qual, cerca de 1600 vivem no distrito de Catuné. Este pequeno vilarejo (Fig. 3) tem ruas 

asfaltadas, uma praça, um campo de futebol, um pequeno comércio e um Posto de Saúde da 

Família (PSF), que atende uma vez por semana a comunidade. O Distrito de Catuné possui 

apenas uma farmácia, em funcionamento há aproximadamente 15 anos. A economia local se 

dá principalmente pelas plantações de café. Este vilarejo faz parte da Área de Proteção 

Ambiental Água Santa de Minas (APA - Água Santa de Minas), uma área dentro do bioma 

Mata Atlântica, que visa a proteger a diversidade biológica; garantir o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, tendo em vista a importância dos 

aspectos culturais relativos a plantas medicinais. 
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Figura 3. Imagem aérea do distrito do Catuné- MG. Fonte: Google Maps Satélite (2017). 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 O presente trabalho utilizou métodos qualitativos e quantitativos, com entrevistas para 

identificar o perfil dos moradores do local e os conhecimentos construídos através de sua 

vivência. Marconi e Lakatos (2007, p. 90), dizem que a observação sistemática possui 

diversas denominações como estrutura, planejada, controlada em que são utilizados 

instrumentos para a coleta de dados ou fenômenos observados, no qual deve ser objetivo e 

não ter influencia sobre o que vê ou em que recolhe. A pesquisa qualitativa se deu através de 

entrevistas com moradores do Catuné. Fraser et al. (2004) afirma que a entrevista é 

considerada um modo no qual há uma interação entre duas pessoas ou mais, em que o ponto 

de vista na sua abordagem se torna um modelo científico entre duas ciências diferenciadas 

com a natureza distinta de seus objetos, quando a ação humana é intencional e reflexiva, 

compreendida a partir das razões e motivos dos atores sociais inseridos no contexto da 

ocorrência do fenômeno, o que não acontece com os objetos físicos, foco de análise das 

ciências naturais. Já a metodologia quantitativa foi utilizada para fazer um mapeamento sobre 

a faixa etária, espécimes de plantas nas residências, formas de uso entre outras informações.  
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Foi usado a observação sistemática, para pensar em que tipos de perguntas seriam 

feitas, visto que a pesquisadora já sabia como era a comunidade e o objetivo a ser alcançado 

por ela. Desta maneira foi elaborada uma entrevista por meio de perguntas abertas e fechadas 

pré-estabelecidas, com um questionário baseado na conversação (Apêndice A), permitindo à 

entrevistadora obter informações empíricas e direcionadas para que a pessoa entendesse com 

clareza e, ao mesmo tempo, para que a pesquisadora alcançasse os objetivos da pesquisa. Com 

esta metodologia foi possível desenvolver uma relação com o entrevistado, pois desta forma 

ele poderia falar de acontecimentos em sua vida e/ ou de outras pessoas. Levando assim, a 

obter informações sobre o conhecimento tradicional e as plantas usadas pela a comunidade. A 

entrevistadora, de forma metódica, obteve informações necessárias para a pesquisa, sem 

necessariamente participar da comunidade ou se qualificar dentro da mesma. Com isso, 

conseguimos não apenas compreender os pensamentos de cada entrevistado, mas também 

entender como adquire seu conhecimento sobre a utilização das plantas. 

Foram realizadas 23 entrevistas com moradores do Catuné no período de Janeiro a 

Outubro de 2017. 

 

3.3. COLETA E IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES VEGETAIS 

 

Durante as entrevistas, foram coletadas plantas utilizadas pelos moradores e 

registradas as informações relevantes para o reconhecimento das espécies, assim como as 

partes utilizadas, a forma de preparo e de plantio. No total foram coletadas 85 espécimes de 

plantas nos quintas e matas próximas às casas dos entrevistados que foram desidratadas e 

herborizadas em exsicatas para posteriormente, serem guardadas no Campus do Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior/UFF. Desta forma, foi feito um levantamento 

bibliográfico sobre o nome científico e as famílias das plantas com o auxílio de bibliografia 

especializada, além da consulta aos sites dos herbários on-line do Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro (JBRJ) e do Missouri Botanical Garden (MOBOT).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

 Grande parte do conhecimento obtido nas entrevistas veio de casais com filhos, uma 

vez que os mesmos já tiveram que aplicar os conhecimentos sobre as plantas medicinais 

adquiridos no tratamento de seus filhos. Foi observada a predominância da mulher no cuidado 

com as plantas em suas casas, não somente na hora do conhecimento de utilização destas, mas 

como o plantio e o seu cuidado diário (fig. 4). Segundo Costantin (2005) é importante, sempre 

que possível, realizar entrevistas com o casal ou com a mulher, pois elas apresentam um 

cuidado especial no trato com as plantas. Schwambach e Amador (2007) relatam que a mulher 

é a cuidadora da saúde familiar ou a dona de casa, pois apresenta um modelo de auto atenção 

em saúde que está centrado na mulher. Assim, podemos observar também que os 

entrevistados homens aprenderam como usar e manipular as plantas com a mãe, visto que é a 

mulher que transmite este conhecimento popular. Segundo os entrevistados são as mães que 

os ensinaram sobre a utilização e a como reconhecer as plantas medicinais. Através deste 

depoimento conseguimos observar a importância da mãe no cuidado e na transmissão do seu 

conhecimento. 

 

“Quando nossos filhos eram pequenos não iam ao médico, nós usávamos chás. 

Nunca meus filhos conheceram médico.” 

Judith Fernandes Bianquini. 

(Comunicação oral através da entrevista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Proporção dos responsáveis pelo cuidado das plantas medicinais na casa dos entrevistados. Fonte: 

Guinátios, 2017 
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A faixa etária dos entrevistados variou entre 21 anos e acima de 60 anos (fig. 5), sendo 

a maioria deles nas faixas de 31 a 40 anos e 51 a 60 anos.  

 

Figura 5: Distribuição da faixa etária dos entrevistados. Fonte: Guinátios, 2017 

 

Dentre as pessoas entrevistadas, 13 nasceram no distrito de Catuné, seis nasceram na 

cidade de Eugenópolis e apenas três disseram ser de cidades mais distantes do município de 

Tombos (fig. 6). As pessoas que nasceram no Catuné e em outras cidades, já nasceram na 

zona rural levando assim, a uma identificação com a vida rural e o conhecimento das plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Proporção da naturalidade dos entrevistados. Fonte: Guinátios, 2017 

 

Na comunidade de Catuné o conhecimento da maioria das pessoas que cuidam e 

utilizam plantas medicinais vem da tradição oral, um ensinamento passado de geração em 

geração. Dos entrevistados, 2 fizeram o curso na Universidade Federal de Viçosa (UFV). 
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Apenas um dos entrevistados é autorizado pela UFV a ministrar cursos sobre o assunto de 

Medicina Alternativa.  

Dos entrevistados, 13 pessoas disseram que usam as plantas naturais desde o 

nascimento, os demais passaram a fazer o uso da Medicina Natural mais tarde, depois que 

tiveram conhecimento através de cursos ou foram incentivados pelos próprios familiares (fig. 

7). Em geral, devido à distância para as localidades onde havia médico, pelo baixo custo e a 

eficácia do tratamento. 

 

 

Figura 7: Proporção sobre a origem do conhecimento sobre as plantas medicinais dos entrevistados. Fonte: 

Guinátios, 2017 

 

Na maioria das vezes, as plantas são adquiridas na própria casa, no entanto há uma 

troca com os vizinhos, com parentes ou, quando não são encontradas nos quintais, vão em 

busca da planta nas matas da região (fig. 8). Muitas plantas são cultivadas ou crescem 

espontaneamente ao redor das casas, que, em geral, têm um solo adubado. Dos entrevistados 

20 pessoas afirmaram usar as plantas imediatamente após a coleta, mas afirmaram que, 

também, há necessidade de armazenar alguns tipos de planta, pois algumas plantas secas têm 

maior valor curativo.  
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Figura 8: Distribuição do local de obtenção das plantas medicinais pelos entrevistados. Fonte: Guinátios, 2017 

As plantas são secas naturalmente como, envolto em papel ou colocadas em bacias 

com muita higiene, e logo depois de secas são armazenadas em potes de vidro ou em 

envelopes de papel, em alguns casos, faz-se o armazenamento em caixas de papelão (fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Armazenamento em potes de folhas, raízes, troncos e sementes das plantas. 

Foto: Guinátios, 2017 

 

A escolha da Medicina alternativa pelos entrevistados dá-se por vários motivos. A 

maioria deles 78,26% usa esta medicina porque considera o tratamento eficaz, outros optaram 

por essa modalidade por considerar ser um tratamento sem efeitos colaterais. Como a 

economia local se dá principalmente pela agricultura, isso se torna uma importante 

característica que pode influenciar o cultivo e utilização das plantas medicinais. Há os que 

acreditam no poder das plantas, ou por questões culturais. Há outros que usam por 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Na sua casa Na casa de
vizinhos

Na casa de
parente

Compra



27 

 

 

necessidade (por morar longe do centro urbano) ou por questões financeiras. Como relatado 

pelo entrevistado, o Senhor Humberto, popularmente conhecido como Betinho: 

 
 ”Aqui poupamos muito com remédios, com médicos... Perdemos o caminho 

da farmácia”. 

Humberto Gonçalves de Morais. 

(Comunicação oral através da entrevista) 

 

 

Por unanimidade, os entrevistados conhecem pessoas que vêm no Catuné em busca de 

cura pelas plantas. Pessoas de todas as partes do Brasil: pessoas da região de Tombos, Belo 

Horizonte, Volta Redonda, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Região noroeste do estado do Rio de 

Janeiro, Região dos Lagos e até da Bahia. Os entrevistados relataram que:  

 

“Pessoas de todas as idades buscam o tratamento, especialmente adultos e 

crianças. O que motiva as pessoas a virem de longe é o fato de saber que o 

tratamento é eficaz e tem um baixo custo. Algumas pessoas vêm por indicação, pois 

o tratamento alopático não está resolvendo.” 

 

 

4.2. IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS 

 

Foram identificadas 85 espécies de plantas (Quadro 1) distribuídas em 44 famílias. 

Destas, as mais representativas foram a Asteraceae e a Lamiaceae (fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Histograma de famílias de plantas coletadas (obs: no gráfico estão representadas apenas as 

famílias com duas ou mais espécies). Fonte: Guinátios, 2017 
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Segundo Stüker (2007) as plantas da família Asteraceae apresentam uma importância 

para a medicina tradicional, para o tratamento e prevenção de várias doenças, como de acordo 

com Ortêncio (1997) Vernonia condensata Baker conhecida popularmente como Assapeixe 

pode ser usada para cálculos renais, digestão, fígado e intestino. Já Grandi (2014) relaciona a 

utilização desta espécie para doenças do fígado, problemas intestinais e diarréia. Souza e 

Lorenzi (2012, p.685) afirmam que Asteraceae está distribuída em todo o mundo com cerca 

de 1600-1700 gêneros e entre 24000-30000 espécies. Cronquist
2
 (1988 apud ROQUE & 

BAUTISTA, 2008) afirma que o surgimento em relação à evolução desta família, se atribui ao 

desenvolvimento de seu sistema químico de defesa, que envolve sua produção combinada de 

compostos secundários. 

Desta forma, são amplamente estudadas conforme a sua composição química e 

atividade biológica, que ampliam o desenvolvimento de novos fármacos, inseticidas, entre 

outros. Dentre as espécies desta família podemos citar o Assapeixe, Artemissia, camomila, 

picão etc encontradas no Catuné (fig.11). Segundo os entrevistados o Assapeixe tem seu uso 

no tratamento de gripe, bronquites, hemorroidas, assim como, alivio das dores no peito e nas 

costas, amarelão, estancar sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: A: Artemissia; B: Assapeixe. Foto: Pinheiro, Karina 2018 

 

                                                            
2
Cronquist, A. 1988.The evolution and classification of flowering plants. 2nd ed. New York, The New York 

Botanical Garden, Bronx. 

A B 
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Velićanski et al. (2013) afirmam que as ervas medicinais da família Lamiaceae 

possuem uma ampla gama de atividades farmacológicas, como seus óleos essenciais que 

podem ter atividade antimicrobianas,espasmolíticas, carminativas, anticancerígenas, além de 

outras atividades. Trabalhos relacionados à Salvia officinalis L. mostraram que esta possui 

diversas propriedades biológicas em seus óleos voláteis. Segundo Pereira et al. (2004) a 

espécie apresenta um atividade antimicrobiana no combate a bactérias como a Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Enterobacter aerogenes e Klebsiella 

oxytoca. Algumas espécies dessa família, tais como o orégano, manjericão, e hortelã são 

usadas também como temperos por suas propriedades organolépticas, isto é, diferenciam a 

cor, paladar, olfato e textura em diferentes tipos de alimentos. Dentre as espécies desta família 

podemos citar a alvafaca (Ocimum basilicum Kinoshita) e o alecrim (Rosmarinus officinalis 

L) que de acordo com Ortêncio (1997) são indicadas para gripe e debilidade cardíaca e 

calmante (fig.12). Para os entrevistados, as mesmas espécies são indicadas para baixar a 

pressão e gripe, calmante, debilidade cardíaca e verminose. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 12: A: Hortelã. B: Alecrim. Foto: Guinátios, 2017 

 

Alguns trabalhos constataram a presença destas famílias na medicina popular (Duarte, 

2006; Albertasse et al., 2010; Costa e Mayworm ,2011; Almeida, 2011; Oliveira e Menini, 

2012). 
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Quadro 1: Plantas medicinais citadas pelos entrevistados da comunidade do Catuné. 

 

Família Nome da planta Nome popular 

Acanthaceae Alternanthera brasiliana Mart. Terramicina 

Alismataceae Echinodorus cf. grandiflorus (Cham. & Schltr.) Chapéu de couro 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira 

Apiaceae Anethum graveolens L. Funcho 

Apocynaceae 

Allamanda catártica Schrad Santa Maria 

Plumeria rubra L Agoniada 

Araceae 
 

Dieffenbachia seguinte (Jacq.) Schott 
Comigo ninguém pode 

Aristolochiaceae Aristolochiaes peranzae Kuntze Cipó mil homens 

 

Asparagaceae 

Agave americanaL Pita agave 

Herreria salsaparrilha Mart. Salsinha 

 

Asphodelaceae 
Aloe vera Babosa 

 

Asteraceae 

Lychnophora ericoides Mart. Arrnica 

Erigeronbon ariens is L Buva 

Mikania glomerata Spreng Guaco 

Cnicus benedictus L. Cordo santo 

Chamomilla chamomilla L. Camomila 

Artemisia vulgaris Artemisia ou artemijo 

Bidens pilosus Picão 

http://www.tropicos.org/Name/1300216?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/50304834?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/100145259?langid=66
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continuação... 

Família Nome da planta Nome popular 

 

 

Asteraceae 

 

 

Tagetes pátula L. Cravo de defunto 

Vernoniaser. Glomerata Benth. & Hook. Assapeixe 

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. Mal-me-quer 

Bignoniaceae Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê roxo 

Bixaceae BixaorellanaL. Urucum 

Boraginaceae 

Symphytum officinale L. Confrei 

Cordia salicifolia Cham. Chá de Bugre 

Celastraceae Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek Espinheira santa 

Commelinaceae Commelina coelestis Willd. Trapoeraba 

Costaceae Costuss picatus (Jacq.) Sw. Cana de macaco 

Crassulaceae 

Kalanchoe blossfeldiana Poelln Saião de serra 

Kalanchoe brasiliensis Cambess. Saião 

Cupressaceae Cupressus pyramidalis Targ. Tozz. Tuia ou cipreste 

Equisetaceae Equisetum arvense L. Cavalinha 

Euphorbiaceae 

Euphorbia sect. TirucalliBoiss. Avelós (rabo de gato) 

Synadenium grantii H Janaúba 

Fabaceae 

Bauhinia aculeata L. Pata de vaca 

Hymenae acourbari L. Jatobá 
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continuação... 

Família Nome da planta Nome popular 

Fabeaceae 

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan Angico 

Stryphnodendro nads tringens(Mart.) Coville Barbatimão 

 

Lamiaceae 

 

 

Rosmarinus officinalis L. Alecrim 

Leonurus sibiricus L. Santos anjos ou Macaé 

Origanum vulgare L. Orégano 

Mentha × piperita L. Hortelã 

Leonotisne petaefolia (R.Br.) W.T.Aiton Cordão de frade 

Melissa officinalis L. Erva cidreira 

Ocimum basilicum L. Alfavaca 

Salvia officinalis L. Salvia 

Melissa officinalis L. Melissa 

 

Lauraceae 

Persea americana Mill. Abacate 

Cinnamomum verumJ. Presl Canela 

 

Loranthaceae 
Struthanthus flexicaulis Mart. ex Schult. F Erva de Passarinho 

 

Lythraceae 

Punica granatumL. Romã 

Cupheacartha genensis(Jacq.) J.F. Macbr. Sete sangrias 

 

Malvaceae 

Gossypium hirsutum L. Algodão 

Luehea divaricata Mart. Açoita cavalo 

Waltheria douradinha A. St.-Hil. Douradinha 
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continuação... 

 

Família Nome da planta Nome popular 

Malvaceae Miconia albicans Juss 
Quaresmeira da pedreira ou 

canela de velho 

 

Monimiaceae 
Peumus boldus M Boldo do Chile 

Moraceae Morus nigra L. Amoreira 

 

Musaceae 

 

Musa ornata Roxb. Bananeira do jardim 

Musa × sapientum L. Bananeira 

 

Myrtaceae 

Plinia cauliflora (DC.) Kausel Jabuticabeira 

Psidium cattleyanum Sabine Araçá 

Psidium guajava L. Goiabeira 

Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) G.M. Barroso ex 

Sobral 
Cabeludinha 

EucalyptusalbaReinw. exBlume Eucalipito 

 

Petiveriaceae 
Petiveria alliaceaL. Guiné 

Picramniaceae Picramnia sellowii Planch. Camboatá 

Plantaginaceae Plantago major L. Tansagem 

Poaceae 

Bambusa vulgarisSchrad. ex J.C. Wendl. Bambu 

Saccharum officinaru L. Cana de açúcar 

Polygonaceae Persicaria punctata (Elliott) Small Erva de bicho 

Pteridaceae Adiantum capillus venerisL. Avenca 

Rosaceae Rosa group Gallicae Thory Roseira vermelha 
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continuação... 

Família Nome da planta Nome popular 

Rutaceae 

Ruta graveolens Arruda 

Citrus × sinensisL. Laranjeira 

Sapindaceae Serjania erecta Radlk. Cinco folhas 

 

Solanaceae 

Capsicum frutescens L. Pimenta malagueta 

Solanum cernuum Vell. Panacéia 

Nicotiana tabacum L. Fumo 

Urticaceae Cecropia peltata L. Embaúba 

Verbenaceae Stachytar phetacayennen sis (Rich.) Vahl Gervão 

 

O quadro 2 apresenta as espécies de plantas utilizadas pela comunidade do distrito do 

Catuné com diversos usos para tratamentos de doenças. Para algumas delas já existem estudos 

científicos comprovando seu potencial farmacológico. Por exemplo, Alternanthera brasiliana 

L., popularmente conhecida como terramicina, penicilina ou doril, mostrou ação anti-

inflamatória, analgésica, atividade inibidora do vírus da herpes simples, ação antibacteriana 

para bactérias Gram-positivas Staphylococcus. aureus, Bacillis subtillis e para o fungo 

Saccharomyces cerevisae (DELAPORTE et al., 2002; PEREIRA, 2007). Além disso, esta 

espécie é particularmente conhecida por sua ação antibacteriana, cuja descoberta levou 

Alexander Fleming, Ernst Boris Chain e Howard Walter Florey a ganharem o Prêmio Nobel 

de Fisiologia e Medicina em 1945. Estes cientistas utilizaram uma planta piloto de 

fermentação juntamente com o departamento de pesquisa de bioquímica, e conseguiram isolar 

componentes da molécula da penicilina através da extração de seus componentes químicos 

(FOUNDATION, 2017). 

Os entrevistados em Catuné indicaram o chá de terramicina exatamente para este 

tratamento de ação antibiótica, utilizando-a por tempo indeterminado até que o usuário 

demonstre melhora. 
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As plantas da família da Bignoniaceae possuem o Lapacho que é uma naftoquinona, 

substância natural, conhecida desde 1858, extraída da serragem da madeira de espécies de 

ipês. Esta substância possui propriedades anticancerígenas, anti-inflamatória, analgésica, 

antibiótica, antimalária antitripanossoma e antiulcerogênica (ARAÚJO et al., 2002; 

FERREIRA et al., 2010).Grandis
3
 et al. (2006 apud FERREIRA, 2012) dizem que o uso desta 

planta apresenta resultados no tratamento de diabetes e úlceras gástricas, analgésico, anti-

inflamatório e anti-mutagênico, relatando que a sua forma em extrato fluído e em pó ou em 

pomada é utilizado em hospitais. Os entrevistados indicaram o uso do Ipê Roxo para o 

tratamento de antibiótico natural para infecção (fig. 13) 

 

 
 

Figura 13: Ipê Roxo. Fonte: Pinheiro, Karina 2018 

 

                                                            
3 GRANDIS, A.; ALEIXO, A.M.;DÉDALO, M.F.M.; RUGIERRO, A.C.Avaliação da capacidade antioxidante 

do extrato de Paud‟arco (Tabebuia avellanedae) e suas frações. Anais da 58 a . Reunião anual da SBPC, 

Florianópolis, SC , jul./2006. 
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Cavalini et al. (2005) descrevem Euphorbia tirucalli L., popularmente  conhecida 

como Avelós, dedo de Deus, graveto, palito japonês e além de outros nomes populares, como 

uma planta nativa da África oriental (fig.14). No Brasil é utilizada para fins ornamentais, 

como as cercas vivas. Na medicina tradicional, o seu látex é utilizado no tratamento do 

câncer. No entanto, há poucos trabalhos em relação a esta planta e a utilização do látex na 

redução da imunidade celular contra diversos tipos de câncer. Já Varricchio et al. (2008) 

descrevem que há poucos experimentos toxicológicos produzidos em relação ao látex desta 

planta, e afirmam que há informações por relato oral do uso popular por cinco anos tanto de 

três gotas do extrato por pessoas que já foram desenganadas. Alves e Nepomuceno (2012) 

descrevem que a sua utilização diminui tumores discretamente com o aumento da dose 

utilizada, porém há uma dependência de doses e, assim, é possível ter uma melhora na 

qualidade de vida dos pacientes oncológicos ao longo do tempo para melhorar seu 

prognóstico. Os entrevistados indicaram para o mesmo tratamento e possuem uma crença 

muito forte em relação a essas plantas que são utilizadas para tratamentos de doenças 

anticancerígenas. Segundo Silva (2011), o uso desta espécie tanto em solução homeopática 

quanto em ultra diluições de seu látex mostraram boa performance na inibição da proliferação 

do melanoma humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Avelós. Fonto: Pinheiro, Karina 2018 
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O melanoma é um tumor maligno que ocorre a partir dos melanócitcos que é a célula 

que produz a melanina. A pele é formada por diversos tipos de células, assim ocorrendo 

diversos tipos de câncer que dão início nos tecidos epiteliais, como a pele ou a mucosa, sendo 

chamado de carcinoma. No entanto, se os tumores começarem nos tecidos conjuntivos como o 

osso, músculo ou cartilagem é chamado de sarcoma (ALVES et al, 2008). Com o objetivo de 

tratar as neoplasias malignas o Instituto Nacional de Câncer (INCA) criou um livro que 

explica melhor este tipo de tratamento para o paciente com câncer. Entre as indicações deste 

tratamento está o uso da Aloe vera L. em seu protocolo de prevenção que relata o uso correto 

do creme hidratante ecossomado à base desta planta, duas vezes ao dia, para que possa 

minimizar a radiotoxicidade aguda na pele durante o tratamento (ALVESet al 2008, cap. 7, p. 

393- 395). Os entrevistados indicaram esta espécie para prisão de ventre, tumores, fígado, 

febre, estomago, intestino, feridas, doenças de pele, contra caspa, calvície, cálculos renais, 

hemorroidas. 

A Janaúba (Synadenium grantii H) pertencente à família das Euphorbiaceae, também 

conhecida como leitosinha, tiborna, cega-olho, cola-nota, gota santa e maria mole, é uma 

espécie de arbusto lactescente, isto é, possuindo um látex que apresenta características de alta 

toxicidade. Souza et al.(2010) de acordo com a sua pesquisa, concluíram que o extrato 

encontrado no látex das folhas apresenta, por via oral, uma baixa toxicidade e uma 

considerável atividade antitumoral, propiciando uma inibição do crescimento tumor. O látex 

na medicina popular é utilizado nos tratamentos de doença de Chagas, câncer, leucemia, 

gripe, diabetes, dores no corpo, obesidade, lepra, impotência sexual, antifúngico, antianêmico, 

antitumoral, vermífugo e diversos males estomacais. (COSTA, 2011; ORTÊNCIO, 1997; 

SOUZA, 2009). Os entrevistados indicaram para o tratamento do câncer.  

Por outro lado, os estudos realizados por Colares et al. (2008) descrevem a utilização 

do latéx como atividade antioxidante em que ocorre uma proteção na mucosa gástrica, 

regenerando as partes em que tiveram danos. Sendo assim, diminuindo as lesões pela 

indometacina, que é encontrada no remédio INDOCID que tem sua ação anti-inflamatória, 

analgésica e antipirética, que apresenta em seu potencial de mascarar os sinais e sintomas de 

doenças infecciosas (MERCK SHARP & DOHME, 2011). 

Para Ximenes (2008) a Petiveria alliacea L. conhecida popularmente como Guiné é 

utilizada na farmacologia para tratamento de infecções, reumatologia e oncologia. Santander 

et al. (2009) relatam que a ação da desta planta induz a atividade antitumoral. Porém os 

entrevistados do Catuné indicaram esta planta para viroses e enxaqueca (fig.15).  
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Figura 15: Guiné. Fonte: Pinheiro, Karina 2018 

 

Quadro 2 - Plantas medicinais citadas pelos entrevistados da Comunidade do Catuné,  

Tombos MG, suas propriedades e formas de uso. 

 

Nome científico 
Nome 

Popular 
Indicação Terapêutica 

Parte 

Utilizada 

Forma De 

Preparo 

Local de 

Obtenção 

Forma De 

Plantio 

Persea americana Mill. Abacateiro 

Diurético, estomático, 

cálculos renais e bélicos, 

gota, calmante, rins e 

bexiga, reumatismo, 

diarreia, gases intestinais e 

vermes, couro cabeludo e 

cicatrizante 

Folha, 

Fruto e 

Casca 

Chá, 

Culinária e 

Maceração 

Quintal Muda 

Luehea divaricata Mart. 
Açoita 

Cavalo 

Disenteria, câimbra, 

úlceras no intestino, limpa 

o sangue, inflamações 

internas, tumores, previne 

câncer, hemorragias, males 

da bexiga, leucorreia, 

tosse, gripe, reumatismo, 

garganta, insônia, feridas e 

calmantes 

Flor, 

Folha e 

Casca 

Chá, 

Pomada 

,Cataplasma 

e Banho 

Mata Nativa 

Plumeria rubra L Agoniada Infecção no útero Folha Chá Quintal Muda 
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continuação... 

Rosmarinus officinalis L. Alecrim 
Calmante, debilidade 

cardíaca e verminose 

Folha e 

Tronco 

Chá, 

Culinária e 

Banho 

Quintal Muda 

Ocimum basilicum L. Alfavaca Abaixa a pressão, gripe Folha 
Chá e 

Xarope 
Quintal Semente 

Gossypium hirsutum L. Algodão Diurético 
Planta 

Toda 
Chá Quintal Muda/s 

Morus nigra L. Amoreira 
Reposição hormonal 

feminina, queda de cabelo 
Folha 

Chá e 

Banho 
Quintal Muda 

Anadenanthera macrocarpa 

(Benth.) Brenan 
Angico 

Imunidade, pulmão e 

câncer 
Folha Chá Quintal Muda 

Psidium cattleyanum Sabine Araçá 

Combate a diarreia, 

disenterias, doenças do 

coração, vias urinárias e 

hemorroidas 

Folha, 

Casca, 

Raiz e 

Fruto. 

Chá Quintal Nativa 

Lychnophora ericoides Mart. Arnica 

Ferimentos, machucaduras, 

anemia, coqueluche, 

paralisia, hemorragia, vias 

urinarias, trombose, 

garganta, problemas no 

pulmão e derrame 

Folha 

Chá, Banho, 

Maceração, 

Compressa, 

Cataplasma, 

Xarope e 

Pomada 

Quintal Nativa 

Schinus Terebinthifolia Raddi Aroeira 

Alergia, reumatismo, dor 

ciática, disenterias, feridas, 

tumores, inflamações em 

geral, cicatrizante, 

problemas respiratórios. 

Folha e 

Casca 

Chá, 

Compressa, 

Maceração, 

Banho e 

Xarope. 

Nativa Nativa 

Ruta graveolens L. Arruda 
Uso externo em 

machucado, olho 
Folha 

Pomada e 

Cataplasma 
Quintal Muda 

Artemisia vulgaris 
Artemisia 

(Artemijo) 

Problemas na bexiga, 

urinário 
Folha Chá Quintal Muda 

Vernonia ser. Glomeratae Benth. 

& Hook. 
Assapeixe 

Gripe, bronquites, 

hemorroidas, alivia dores 

no peito e nas costas, 

amarelão, 

estacar sangue 

Raiz, 

Folha, 

Flor e 

Casca 

Chá Nativa Nativa 

Euphorbia tirucalli L Avelós 
Tumores, câncer e 

calmante 
Leite 

Leite na 

água 
Quintal Muda 
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continuação... 

Adiantum capillus-veneris L. Avenca Gripes e pulmão Folha Chá 
Quintal e 

sítio 
Muda 

Aloe vera Babosa 

Contra prisão de ventre, 

tumores, fígado, febre, 

estomago, intestino, 

feridas, doenças de pele, 

contra caspa, calvície, 

cálculos renais, 

hemorroidas 

Folha 

Chá, Unguento, 

Cataplasma, 

Banho e 

Compressa 

Quintal Muda 

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. 

Wendl. 
Bambú 

Hemorragias e afeções 

nervosas, hemorroidas, 

perturbações do 

estomago e diarreias. 

Broto Chá Quintal Muda 

Musa × sapientum L. Bananeira 

Preparo para fazer 

farinha para ser usado na 

alimentação 

Folha, 

Fruto e 

Casca 

Farinha Quintal Muda 

Musa ornata Roxb. 
Bananeira 

do jardim 
Bactérias Folha Chá Quintal Muda 

Stryphnodendron adstringen 

s(Mart.) Coville 
Barbatimão 

Úlceras, hipigio, 

hérnias, tônico, 

leucorreia, hemorragia 

uterina, catarro vaginal, 

diarreias, disenteria. 

Casca 
Banho,Lavagem 

e Chá 
E Nativa 

Psychotria elata (Sw.) Hammel 
Beijo De 

Moça 

Fraqueza, esgotamento, 

cólicas menstruais, 

hemorroidas, icterícia, 

verminose. 

Folha, 

Flor e 

Semente 

Chá, Xarope e 

Banho 
Quintal 

Muda e 

semente 

Peumus boldus 
Boldo Do 

Chile 

Problema estomacal e 

fígado 
Folha 

Maceração e 

Sumo 
Quintal Muda 

Erigeronbon ariens is L Buva Leucemia e próstata 
Folha e 

Tronco 
Chá e Gargarejo 

Quintal e 

sítio 
Semente 

Musa × sapientum L. Bananeira 

Preparo para fazer 

farinha para ser usado na 

alimentação 

Folha, 

Fruto e 

Casca 

Farinha Quintal Muda 

Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) 

G.M. Barroso ex Sobral 
Cabeludinha Fungos Folha Chá Quintal Muda 

Picramnia sellowii Planch. Camboatá Tônico e fígado Folha Chá Sítio Muda 
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continuação... 

Chamomilla chamomilla L. Camomila 

Intestino, sinusite, 

verminose, dor de cabeça, 

inalação, dor de barriga 

Folha e 

Flor 

Chá, 

Unguento, 

Cataplasma, 

Gargarejo, 

Banho, 

Compressa, 

Inalação, 

Maceração, 

Lavagem e 

Xarope 

Quintal 
Muda e 

semente 

Saccharum officinarum L 
Cana De 

Açúcar 
Abaixar a pressão Folha Chá Quintal Muda 

Costuss picatus (Jacq.) Sw. 
Cana De 

Macaco 

Infecção de rins, cálculo 

renal 
Folha Chá Quintal Muda 

Cinnamomum verum J. Presl Canela Resfriado e gripe 
Folha e 

Casca 
Chá Quintal Muda 

Cnicus benedictus L. Cardo Santo 

Fungos, bactérias, 

problemas respiratórios, 

gripe, cansaço 

Folha Chá Quintal 

 

Muda/ 

Semente 

 

 

Equisetum arvense L. Cavalinha 

Tuberculose, pulmão, 

doenças dos ossos, 

diurético, ulcera gástrica e 

intestinal 

Folha Chá Quintal Muda 

Echinodorus cf. grandiflorus (Cham. 

&Schltr.) 

Chapeu de 

Couro 
Moléstias da pele Folha Chá Sítio Estaca 

Cordia salicifoliaCham. 
Chá de 

Bugre 

Diurético, colesterol, 

inchaço nas pernas, 

coração, estimulante para a 

circulação, pressão alta, 

doenças da pele, cárie de 

dente, mordedura de cobra, 

picadas de aranha e 

abelhas. 

Folha Chá Quintal Nativa 

Serjania erecta Radlk. 
Cinco 

Folhas 

Alergia, tosse, asma, 

branqueia os dentes, 

antiabortivo, pressão alta, 

resfriado, febres 

Folha 
Chá Quintal Nativa 
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continuação... 

Aristolochiaes peranzae Kuntze 
Cipó Mil 

Homens 

Febres em geral, baço e 

fígado. 
Folha Chá Sítio Estaca 

Symphytum officinale L. Confrei Fortificante Folha Chá 
Quintal 

e sítio 
Muda 

Leonotisne petaefolia (R.Br.) 

W.T.Aiton 

Cordão De 

Frade 
Tônico e hemorragias 

Planta 

Toda 
Chá Sítio Estaca 

Tagetes pátula L. 
Cravo De 

Defunto 
Labirintite Flor Chá Quintal S/muda 

Waltheria douradinha A. St.-Hil. Douradinha Diurético e bronquite Folha Chá Sítio Estaca 

Melissa officinalis L. 
Erva 

Cidreira 
Calmante e pressão alta 

Planta 

Toda 
Chá Quintal Muda 

Persicaria punctata (Elliott) Small 
Erva de 
bicho 

Alergia, hemorroida, 
verminose, limpeza do 

sangue. 

Folha Chá Quintal Nativa 

Struthanthus flexicaulis Mart. ex 
Schult. F 

Erva de 
passarinho 

Pneumonia, arterclerose, 

feridas, asma, pele 
fissurada, úlceras, pressão 

alta, sedativo, transtorno 

nervoso das mulheres e 
câncer 

Folha Chá Mata Nativa 

Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek 
Espinheira 

Santa 
Ulcera estomacal Folha Chá Mata 

Eestaca( 

nativa) 

Eucalyptus Alba Reinw. ex Blume Eucalipto 
Sinusite e problemas 

respiratórios 
Folha 

Chá e 

Inalação 
Quintal Muda 

Waltheria douradinha A. St.-Hil. Douradinha Diurético e bronquite Folha Chá Sítio Estaca 

Anethum graveolens L. Funcho 
Diurético, digestivo e 

calmante 
Folha Chá Quintal Muda/semente 

Nicotiana tabacum L. Fumo 

Cura o umbigo de criança, 

machucados, hematoma 

com perfurações, 

queimaduras, assaduras, 

feridas, coceiras vaginal, 

verme 

Folha e 

Semente 

Pomada, Pó 

e Chá 
Quintal Muda 
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continuação... 

Stachytar phetacayennen sis 

(Rich.) Vahl 
Gervão Fígado e diurético Folha Chá Mata Nativa 

Psidium guajava L. Goiabeira Diarreia 
Folha e 

Broto 
Chá Quintal Muda 

Mikania glomerata Spreng Guaco Problemas respiratórios Folha 
Chá e 

Xarope 
Quintal Muda 

Petiveria alliacea L Guiné Enxaqueca e virose Folha Chá Quintal Muda/semente 

Mentha × piperitaL. Hortelã 
Antiespasmo, gripe, 

vermes, picada de inseto. 

Folha e 

Tronco 
Chá Quintal Muda 

Hydrangea subsect. Macrophyllae 

E.M. McClint. 
Hortencia Bexiga e calmante 

Flor e 

Folha 
Chá Quintal Estaca 

Handroanthus impetiginosus 

(Mart. ex DC.) Mattos 
Ipê roxo 

Antibiótico natural para 

infecção 
Folha 

Chá e 

Cataplasma 
Quintal Estaca 

Plinia cauliflora (DC.) Kausel Jabuticabeira Vermes Folha Chá Quintal Muda 

Synadenium grantiiH. Janaúba Tratamento de câncer Leite 

Gota do 

leite em 

água 

Quintal Nativa 

Hymenaea courbaril Jatobá 
Tônico, reumatismo e 

verminose 
Folha 

Tintura e 

Chá 
Quintal 

Estaca 

 

 

Citrus × sinensisL. Laranjeira 
Antibiótico natural para 

infecção 

Folha e 

Casca 

Chá e 

Xarope 
Quintal Muda 

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less 
Mal me 

Quer 
Alergia, tosse e gripe 

Folha e 

Flor 

Chá e 

Xarope 
Quintal Estaca 

Melissa officinalis L. Melissa 
Calmante, labirintite e 

diurético 
Folha Chá Quintal Muda 

Origanu mvulgare L. Orégano Problemas digestivos Folha Chá Quintal Muda 

Solanum cernuum Vell. Panaceia Próstata Folha Chá Quintal Muda/semente 
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continuação... 

Bauhinia aculeata L. Pata De Vaca 

Diurético, problema 

dos rins estomago, 

prisão de ventre, 

diabete e micróbios 

Raiz, 

Folha e 

Flor 

Xarope, 

Chá, 

Cataplasma, 

Banho, 

Compressae 

Xarope 

Quintal 

e mata 
Muda/semente 

Bidens pilosus Picão Fígado e icterícia 
Folha e 

Tronco 

Chá e 

Banho 

Quintal 

e sítio 
Estaca 

Capsicum frutescens L. 
Pimenta 

Malagueta 

Queimadura, 

inflamação e esporão 
Folha Chá Quintal Muda 

Agave americana L Pita Agave 

Renovador do 

organismo, fortalece 

e limpa o sangue, 

pressão baixa, 

antiabortivo, fraqueza 

do estomago, fígado, 

rins, reumatismo, 

sífilis, gonorreia, 

tétano, alergia, ferida 

de leproso, brilho no 

cabelo e caspa. 

Folha Chá Quintal Muda 

Senna acuruensis 

Quaresminha 

da pedreira 

ou canela de 

velho 

 

Bactéria e dor 

 

Folha 

 

Chá 

 

Quintal 

 

Nativa 

Punica granatum L. Romã Ronquidão e afonia. Casca Chá Quintal Muda 

Rosa group Gallicae Thory 
Rosa 

Vermelha 
Úlceras Pétalas Chá Quintal Muda 

Kalanchoe brasiliensis Cambess. Saião Gases e cólicas Folha Chá Quintal Muda 

Kalanchoe blossfeldiana Poelln 
Saião De 

Serra 

Bactéria e infecção de 

pulmão 
Folha 

Chá e 

Xarope 
Quintal Muda 

Herreria salsaparrilha Mart. Salsinha 

Gordura no fígado, 

diurético, tira pedra 

da vesícula 

Folha Chá Quintal Muda/semente 
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continuação... 

Salvia officinalisL. Sálvia 

Problemas digestivos, 

gases intestinais, 

estimulante dos nervos, 

aumenta a capacidade 

intelectual, cólicas 

menstruais, deficiências 

cardíacas, ovário. 

Folha Chá Quintal Muda 

Allamanda catártica Schrad Santa Maria Vermes 
Folha e 

Semente 
Chá 

Quintal 

e sítio 
Muda/estaca 

Leonurus sibiricus L. 
Santos Anjos 

/Macaé 

Verme eproblemas 

digestivos 

Planta 

Toda 
Chá Quintal Muda/semente 

Cuphea carthagenensis (Jacq.) 

J.F. Macbr. 
Sete Sangria 

Hipertensão, rins e 

colesterol 
Folha Chá Quintal Muda/semente 

Plantago major L. Tansagem 

Antibiótico, diurético, 

verminose, e 

desintoxicaste. 

Folha e 

Semente 

Banho e 

Chá 
Quintal Muda/semente 

Alternanthera brasiliana Mart. Terramicina Antibiótico Folha Chá Quintal Muda 

Commelina coelestis Willd. Trapoeraba 

Bexiga, vias urinárias, 

inflamações da pele, 

machas do rosto, coceiras, 

inflamação do escroto e 

hemorroidas com perda de 

sangue 

Folha 

Chá, 

Cataplasma 

e Pomada 

Mata Nativa 

Cupressus pyramidalis Targ. 

Tozz. 

Tuia Ou 

Cipreste 
Pólipos e câncer Folha Chá Quintal Muda 

Cecropia peltata L. Umbaúba Diurético Folha 
Banho e 

Chá 
Quintal 

Nativa 

/semente 

Bixa orellana L. Urucum Abaixar o colesterol Semente 
Maceração 

e Tintura 
Quintal Nativa 

 

Foram citadas diversas partes das plantas para o preparo de remédios, porém as partes 

mais utilizadas são as folhas e a casca (fig.16). As plantas são usadas por longos ou curtos 

períodos de tempo, dependendo do tipo de doença que está sendo tratada. Para a utilização das 

plantas é necessário que seja feita uma manipulação correta de seu uso. 
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Figura 16: Distribuição das partes utilizadas nos preparos dos remédios pelos entrevistados. Fonte: Guinátios, 

2017. 

 

A forma de preparo que foi mais citada pelos entrevistados foi o chá (fig. 17). Segundo 

Arnous et al. (2005), o aproveitamento adequado dos princípios ativos de uma planta exige o 

preparo correto, isto é, para cada parte a ser usada, o grupo de princípio ativo a ser extraído ou 

doença a ser tratada, existe uma forma de preparo e um uso mais adequados. Balbach (1986, 

p. 408) indica que há diversas formas de se preparar o chá como: (a) Tisana: a água fica em 

uma panela fervendo juntamente com as ervas e sem seguida tampa-se e deixa ferver por mais 

cinco minutos. Em seguida tira do fogo e a deixe esfriar por alguns segundos para o ser coado. 

Indicação: todas as partes das plantas; (b) Infusão: jogar a água fervendo em cima da erva e a 

deixe por uns dez minutos em repouso, tapada. Indicação: folhas e flores, porém as raízes e 

talos devem ser picados bem fino e ficar de repouso em água fria e por fim jogar água quente; 

(c) Decocção: Prostram-se as ervas em uma vasilha e verte-se água fria em cima. Colocar no 

fogo e deixar cozer entre cinco à trinta minutos. Em seguida tirar do fogo e tampe por alguns 

minutos e coar. Indicação: raízes, cascas, talos; (d) Maceração: as ervas são colocadas em 

água fria durante um período de dez a vinte e quatro horas. Indicação: Folhas, flores, 

sementes e partes novas ficam de dez a doze horas. Já talos, cascas e raízes de dezesseis a 

vinte e quatro horas.  

 



47 

 

 

 
 

Figura 17: Distribuição da utilização de plantas medicinais no preparo de sua utilização.  

Fonte: Guinátios, 2017 

 

As plantas citadas são utilizadas para o tratamento de diversas doenças. Os sistemas 

urinário e imunológico e digestório, respectivamente, foram os que apresentaram uma maior 

utilização no uso de tratamento (fig. 18). Foram apresentadas pelos entrevistados outras 

formas de uso das plantas sem estarem ligados totalmente a alguns sistemas, como Cordia 

salicifolia (Cham) (Chá de Bugre), para picadas de abelhas, aranhas, mordeduras de cobras. Já 

a Psidium cattleyanum (Sabine) (Araçá), na qual é usada para diversos tratamentos entre eles 

a reposição de vitamina C. A Myrciaria glazioviana (Kiaersk) (Cabeludinha) é usada na 

infecção do dente, a utilização da fruta da Musa sapientum (L) (Bananeira) para o preparo da 

farinha para ser inserida na alimentação, e Symphytum officinale (F.W. Schmidt) (Confrei) 

como fortificante do corpo.  
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Figura 18: Distribuição da utilização de plantas medicinais por sistema do corpo humano afetado,  

segundo os entrevistados. Fonte: Guinátios, 2017 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante da pesquisa realizada foi possível observar que grande parte das famílias em 

Catuné faz o uso de alguma forma de plantas medicinais. Dentre as pessoas entrevistadas, 

todas tinham um „caso‟ de sucesso que foi realizado através das plantas. As famílias se 

envolvem umas com as outras criando um vínculo estreito de amizade, considerando-as 

muitas vezes como parentes e ajudando-se mutuamente. Foi notado que as crianças participam 

das conversas e das retiradas das plantas. Com essa atitude, as crianças têm a oportunidade de 

conhecer as plantas e seu poder de cura.  

Considerando os resultados obtidos na pesquisa, foi permitido perceber a importância 

da medicina alternativa e do conhecimento tradicional passado de geração em geração. Além 

disso, observou-se que há um incentivo da prefeitura para realização de cursos voltados a 

utilização e formas de uso de plantas medicinais para moradores do município de Tombos e 

qualquer outra pessoa de outra localidade. Com isso, além do conhecimento tradicional, o 

conhecimento que é agregado nos cursos também será passado para as próximas gerações.  

Tornou-se possível verificar a importância das plantas medicinais, que são encontradas 

tanto nas matas quanto nos quintais das famílias. A tradição oral e os cursos realizados no 

município de Tombos fazem com que este tipo de tratamento não fique somente no 

conhecimento passado por gerações, mas sim que haja um avanço através do conhecimento 

científico sobre a utilização e os tipos de tratamentos de acordo com as plantas. Diante dos 
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resultados, constatou-se que o uso de plantas medicinais é questão não só de saúde, mas 

também uma questão cultural do distrito.  

Alguns dos entrevistados agradeceram esse tipo de trabalho, em razão do 

reconhecimento da medicina alternativa, especialmente no meio acadêmico. No distrito de 

Tombos, especificamente no Catuné, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tombos recebe 

alunos da Universidade Federal de Viçosa do estado de MG para ficarem em suas casas 

enquanto fazem seu estágio de vivência. As pessoas que recebem estes alunos acabam 

ensinando-os a fazer tinturas, florais e a utilizar as plantas para tratamento de doença. 

No olhar de cada entrevistado foi presenciado o entusiasmo e alegria ao propagar o 

valor das plantas medicinais, que contam com detalhes as „curas‟ que seus familiares ou 

amigos conseguiram através do tratamento exclusivo com as ervas. Muitos afirmaram nem 

lembrar mais de médicos, pois há anos só fazem uso do tratamento natural, exceto em casos 

extremos de cirurgia. Nisto, fazemos uma reflexão sobre a importância dos estudos ao uso das 

plantas medicinais entre a relação com o conhecimento tradicional e o conhecimento 

científico, visando não apenas a saúde, mas também a conservação do meio ambiente.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior 

Levantamento de dados para a monografia de Camila Cavalcante Guinátios, do curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais. 

 

Entrevista para o levantamento do uso de plantas medicinais na comunidade de Catuné, no 

município de Tombos-MG. 

1- Qual o seu nome? 

________________________________________________________________ 

 

2- Quantos anos você tem? 

(  ) Até 20 anos 

(  ) De 21 a 30 anos 

(  ) De 31 a 40 anos 

(  ) De 41 a 50 anos 

(  ) De 51 a 60 anos 

(  ) Acima de 60 anos 

 

3- Qual seu sexo? 

(  ) F              (  ) M 

 

4- Você nasceu em Catuné? 

(  ) Sim           (  ) Não 

Se não, diga qual a sua cidade de origem. 

________________________________________________________________ 

 

5- Quantas pessoas têm sua família? 

_____ adultos           _____crianças ( 3 a 14 anos)           _______ bebê (até 2 anos) 

Sexo A: _____ Feminino           _______Masculino 
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Sexo B: _____Feminino            _______Masculino 

 

6- Tipo de domicílio: 

(  ) casa 

(  ) apartamento 

(  )cômodo 

(  ) Outro: ________________________________________________________ 

 

7- Este domicílio é ? 

(  ) próprio 

(  ) alugado 

(  ) cedido 

(  ) outros:___________________________________________________________ 

 

8- Usam plantas medicinais ou remédios industrializados? 

(  ) Plantas medicinais         (  ) Remédios industrializados         (  ) Ambos 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9- Desde quando você faz uso de plantas medicinais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10- As pessoas na sua casa fazem tratamento com plantas medicinais? 

(  ) Sim            (  ) Não  

________________________________________________________________ 

 

11- Onde você pega as plantas que vocês utilizam? 

(  ) Na sua casa           (  ) Na casa de vizinhos          (  ) Na casa de parentes      (  ) 

Compra 

(  )Outros:________________________________________________________ 

 

12- Na sua casa quem cuida das plantas medicinais? 
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(  ) O próprio         (  

)Outros:________________________________________________________ 

 

13- Essas plantas medicinais foram: 

(  ) Plantadas            (  ) Cresceram espontaneamente          (  ) Ambos 

 

14- Há uma pessoa específica para colher: 

As folhas_________________________________________________________ 

Raízes___________________________________________________________ 

Tronco das plantas_________________________________________________ 

Outras___________________________________________________________ 

 

15- Quando você pega a planta na casa de outra pessoa: 

(  ) Você próprio colhe 

(  ) O próprio dono que faz a colheita 

(  ) Outros 

 

16- Quando você pega a planta na casa de outra pessoa, essa pessoa que colhe a planta 

sabe o nome? 

(  ) Sim                      (  ) Não 

 

17- Quando você pega a planta na casa de outra pessoa, a pessoa que colhe sabepara que 

serve a planta no tratamento? 

(  ) Sim                   (  ) Não 

 

18- Os conhecimentos das pessoas que cuidam e utilizam as mesmas tem que fonte? 

(  ) Conhecimento Científico      (  ) Tradicional            (  ) Ambos 

 

19- Quem te ensinou sobre plantas medicinais? 

(  ) familiares. Qual? _______________________________________________ 

(  ) amigos     (  ) sozinho          

(  )outros_________________________________________________________ 
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20- Como aprenderam sobre este assunto? 

(  ) familiares. 

Quem?___________________________________________________________ 

 

21- Porque escolheram o uso de medicina alternativa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

22- Você conhece pessoas de outras localidades que procuraram este tipo de medicina 

alternativa aqui em Catuné? 

(  ) Sim               (  ) Não 

 

23- Quem é e de onde elas são? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

24- Estas pessoas que vem de fora falam o que as motivaram a fazer este tipo de uso 

alternativo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

25- Você coleta e utiliza logo em seguida? 

(  ) Sim                (  ) Não 

 

26- Se não em imediato como e onde armazena? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


