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Numa perspectiva histórica e fitogeográfica, a etnobotânica torna possível o
reconhecimento da distribuição, origem e diversidade de plantas cultivadas no tempo e
no espaço. O presente trabalho teve como objetivo estudar as interações entre
moradores da comunidade do Cinturão Verde e o uso tradicional das plantas medicinais
pelo homem do campo. A pesquisa foi realizada no Pólo de Produção Cinturão Verde,
localizado na zona rural de São Luís-MA. As informações botânicas e terapêuticas das
espécies citadas no levantamento foram obtidas a partir de um questionário constituído
de perguntas simples sobre os aspectos botânicos, o cultivo e as formas de utilização das
plantas. As espécies foram identificadas com o uso de bibliografia especializada,
consultas a especialistas e visitas a herbários. Por estarem localizadas longe do centro
urbano as plantas medicinais são uma das opções para tratamento de doenças pela
comunidade. Nas residências amostradas, 90% dos entrevistados são mulheres e 50 %
se encontram na faixa etária entre 55 a 75 anos. A comunidade estudada menciona o uso
das plantas medicinais como expectorante (22,8%), antiinflamatório (11,4), cicatrizante
(8,57%), antidiarréico (8,57), vermífugo (5,71) e analgésicos (2,85). Verificou-se no
cultivo das plantas a não utilização de técnicas agronômicas. As espécies foram
coletadas em quintais, áreas com vegetação em sucessão secundária, vasos e jardins.
Pertencem a 18 famílias e 35 espécies, as famílias representadas foram: Labiatae (5
espécies), Compositae e Graminae (3 espécies cada), Amaranthaceae, Rutaceae,
Malvaceae, Moninuaceae e Euphorbiaceae (2 espécies cada), Leguminosae,
Zingiberacea, Cruciferae, Verbenaceae, Cornelinaceae, Punicaceae, Melastomaceae e
Lamiceae (1 espécie cada). A família mais freqüente foi a das Labiadas com 27, 7% do
total cultivado, a parte mais usada da planta foram as folhas (97,14%), a forma de uso
ficou por conta da infusão (71,42%). Isso se deve a falta de conhecimento da
comunidade em relação ao beneficiamento e ao uso tradicional e empírico das plantas.
Os resultados obtidos mostraram que a comunidade faz uso de espécies medicinais
como alternativa terapêutica de grande importância para as famílias, uma vez que o
cultivo é a única opção de tratamento das doenças, devido a distancia de 10Km até a
farmácia mais próxima. O uso das plantas está de acordo com a literatura, não sendo
observada a utilização fitotóxica das plantas.

Palavras-chave: Etnobotânica, Cultivo, Plantas medicinais.

mailto:lpasevedo@gmail.com

