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As plantas medicinais são utilizadas desde os primórdios da humanidade para fins
 clínicos. Este conhecimento percorre as gerações possibilitando opção
 terapêutica para diversas doenças que atingem principalmente populações
 interioranas de baixa renda, o que é comum nas comunidades da Amazônia. O
 município de Abaetetuba, situado no Nordeste do Estado do Pará, possui apenas
 uma feira livre localizada às margens do rio Maratauíra. Os produtos
 comercializados nesta feira refletem a forte influência indígena e africana, o que
 se verifica na grande variedade de plantas ali comercializadas. Desta forma, este
 estudo objetivou inventariar as espécies de plantas medicinais comercializadas
 na feira de Abaetetuba. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-
estruturadas e técnicas de observação direta aplicadas a sete vendedores entre
 janeiro e fevereiro de 2010. As plantas adquiridas e/ou fotografadas foram
 inicialmente listadas e posteriormente coletadas durante uma turnê-guiada feita
 com um dos informantes, obtendo-se assim material botânico para identificação.
 A identificação dos espécimes foi feita com base na literatura especializada.
 Foram registradas 120 espécies, distribuídas em 84 gêneros e 57 famílias, sendo
 Asteraceae a família mais representativa, com 14 espécies, seguida de
 Fabaceae, com 12 e Lamiaceae, com oito. Do total de espécies registradas,
 62,5% são nativas e 12,5% exóticas, sendo 22 comercializadas vivas em
 pequenas cestas artesanais, como a Babosa (Aloe vera, Asphodelaceae) e o
 Pirarucu (Bryophyllum pinnatum, Crassulaceae). Entretanto, a maioria é
 comercializada na forma desidratada (67 espécies), sendo casca seca (33
 espécies) e ramos triturados (12 espécies) as partes mais observadas, seguidas
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 de folhas e sementes secas (11 espécies cada). Percebe-se que em meio à
 diversidade de plantas comercializadas na feira de Abaetetuba, ocorre a busca
 alternativa por um tratamento clínico, de baixo custo e eficaz, mantendo-se o
 conhecimento etnobotânico.
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