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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento de plantas 

medicinais utilizados por moradores do bairro Congonhal, situado no município de 

Embu Guaçu – SP. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, 

semiestruturadas e estruturadas, através das quais moradores respondiam a um 

questionário. Até o momento, foram descritas 23 espécies, dentro de 14 famílias, 

sendo as mais citadas Asteraceae, Lamiaceae e Rutaceae. As espécies mais 

relatadas foram hortelã (Mentha sp.) (16%), guaco (Mikania glomerata) (11%) e erva-

cidreira (Lippia alba) (11%). O trabalho ressalta a importância da etnobotânica, 

mostrando que os conhecimentos sobre as plantas medicinais e recursos de cultivo 

ainda permanecem em boa parte da população, sendo tradição passada de geração 

para geração. 

 

INTRODUÇÃO 

As Plantas são um importante recurso natural tanto para o homem, quanto para 

os outros seres vivos, mas não somente através da alimentação. Muitas substâncias 

químicas produzidas pelas plantas são de interesse para a humanidade, 

principalmente em relação a sua atividade terapêutica. O uso dessas plantas se funde 

com a própria história da humanidade. Os homens primitivos, assim como os outros 

animais, faziam uso de plantas medicinais por meio de instinto, ou seja, de maneira 

empírica. Com esses conhecimentos através da observação sendo acumulados e 

passados de geração para geração, hoje, famílias ainda fazem uso de diversas 

plantas in natura, além de fitoterápicos como alternativa viável para o tratamento e 

prevenção de doenças. 

 

OBJETIVOS 

Fazer um levantamento de plantas medicinais utilizadas por moradores do 

bairro Congonhal, município de Embu Guaçu. Registrar através de fotografia e 

identificar as espécies descritas pela população de acordo com seu modo de 

consumo, sua finalidade terapêutica, verificando a concordância dos relatos com 

dados obtidos através da literatura. 



METODOLOGIA 

As atividades de coleta foram efetuadas durante os meses de maio, junho e 

agosto de 2018. As residências foram escolhidas aleatoriamente de acordo com a 

área delimitada (Figura 1) totalizando 30 residências. As coletas das amostras das 

plantas citadas foram realizadas nos quintais dos próprios moradores. Os materiais 

foram fotografados e amostras coletadas para herborização e identificação, através 

da literatura e exsicatas.  

Figura 1: A) Delimitação da área do Município de Embu Guaçu. B) Mapa com visão satélite 

do bairro Congonhal, com demarcação em áreas onde ocorreram as coletas. 

  

Fonte: Google Mapas (http://www.google.com/mapas) 

 

DESENVOLVIMENTO 

O estudo foi realizado no bairro do Congonhal, área rural da cidade de Embu 

Guaçu, município situado no extremo sul de São Paulo. Foram entrevistados 30 

moradores, com faixa etária entre 18 e 70 anos, homens e mulheres através de um 

formulário estruturado (Martins, 1998) com dados pessoais dos entrevistados e 

questões sobre as plantas medicinais utilizadas, como nome popular, modo de 

preparo e indicação de uso. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Até o momento foram levantadas 23 espécies botânicas, distribuídas em 13 

famílias, sendo as mais citadas Lamiaceae (27%); Asteraceae (14%) e Rutaceae 

(14%) (Tabela 1). Dentre as pessoas entrevistadas, apenas uma moradora não 

cultivava nenhuma planta medicinal em seu quintal. Quanto à parte utilizada, as folhas 

A    B 



(96%) são as mais utilizadas nas preparações, sendo o chá (87%) o mais citado em 

relação ao modo de preparo. Quanto as indicações, observa-se que a maior parte é 

utilizada para sanar gripe e tosse, infecções e dores de barriga. Entretanto, vale 

ressaltar que uma mesma planta pode ser utilizada para diversas afecções.  

Tabela 1: Plantas citadas pelos moradores do bairro Congonhal, no município de 

Embu Guaçu, com nome popular, nome científico, espécie, família, uso e preparo. 

NOME POPULAR NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA INDICAÇÕES PARTE UTILIZADA PREPARO 

Alecrim Rosmarinus 
officinalis L. 

Lamiaceae Pressão alta Folha Chá (infusão) 

Arruda Ruta graveolens L. Rutaceae Infecção Folha Chá (infusão) 

Babosa Aloe Vera L. Asphodelaceae Cicatrizante; 
hidratante 

Folha in natura 

Boldo Plectranthus 
barbatus 

Lamiaceae Dor no Estômago; 
azia; gastrite;  

Estimula digestão. 

Folha Chá (infusão) 

Capim santo Cymbopogon 
citratus 

Poaceae Pressão alta Folha Chá (infusão) 

Chuchu Sechium edule Cucurbitaceae Pressão alta Folha; fruto Chá (infusão) 

Erva-cidreira Lippia alba (Mill.) 
N.E. Br. 

Verbenaceae Dor de barriga; 
calmante; cólicas 

Folha Chá (infusão) 

Goiaba Psidium guajava L. Myrtaceae Diarreia, 
cicatrizante 

Folha Chá (infusão) 

Guaco Mikania glomerata 
Spreng. 

Asteraceae Tosse; gripe Folha Xarope 

Hortelã Mentha sp. Lamiaceae Gripe Folha Chá (infusão) 

Insulina vegetal Cissus verticillata Vitaceae Diabetes Folha Chá (infusão) 

Laranja Citrus sinensis L. Rutaceae Calmante; gripe Folha Sucos;  
Chá (infusão) 

 
Limão 

 
Citrus limon L. 

 
Rutaceae  

 
Gripe 

 
Folha, fruto 

Sucos;  
In natura 

Chá (infusão) 

Losna Artemisia 
absinthium L. 

Asteraceae Gordura no fígado; 
infecção  

Folha Chá (decocção) 

Manjericão Ocimum basilicum 
L. 

Lamiaceae Anti-inflamatório, 
antidiabético 

Folha Chá (infusão) 

Mentruz Coronopus 
didymus (L.) Smith 

Brassicaceae 
 

Verme, dor no 
estômago 

Semente Chá 
(maceração) 

Pata-de-vaca Bauhinia cheilantha 
(Bong.) Steud. 

Fabaceae  Diabetes  Folha  Chá (decocção) 

Picão Bidens pilosa L. Asteraceae Alergia, coceira, 
infecção urinária 

Folha Banho; 
Chá (infusão) 

Poejo Mentha pulegium L. Lamiaceae  Tosse, gripe Folha Chá (infusão) 
Xarope 

Quebra-pedra Phyllanthus niruri L Phyllantaceae Pedra nos rins Folha  Chá (infusão) 

Rubim Leonurus sibirucus Lamiaceae Cicatrizante Folha Chá (infusão) 

Salsa Petroselinum 
crispum 

Apiaceae Infecção na bexiga, 
rins 

Folha Chá (infusão) 

Transagem Plantago lanceolata Plantagianceae  Cicatrizante Folha Cataplasma  

 

FONTES CONSULTADAS 

LORENZI, Harri. Plantas Medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2ª ed. Nova 

Odessa: Instituto Plantarum, 2008. 544p. 

CAMPOS, Nicete. Mãe Terra – Plantas medicinais, aromáticas e condimentares. 

1ª ed. São Paulo: Editora Arte & Ciência; 2006. 132p.  

CAETANO, Luiz Carlos; PEIXOTO NETO, Pedro Accioly de Sá. PLANTAS 

MEDICINAIS: Do Popular ao Científico. 1ª ed. Alagoas: Edufal; 2005. 90p.  


