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As plantas medicinais são úteis há milênios, porém seu uso incorreto pode causar
 reações adversas, além de possuírem o estereótipo de não causar risco à saúde
 por serem produtos naturais. O município de Abaetetuba possui cerca de 140.000
 habitantes e sua zona urbana apresenta 18 bairros, onde se verifica o cultivo de
 diversas plantas medicinais nos quintais das residências, algumas com histórico
 de toxicidade na literatura especializada e/ou na precaução do consumo pelos
 moradores, mesmo assim ficando acessíveis às crianças e animais domésticos.
 Tal observação motivou a realização deste estudo, que objetivou inventariar as
 espécies de plantas medicinais com características tóxicas cultivadas nos quintais
 urbanos de Abaetetuba. Os dados foram coletados por entrevistas semi-
estruturadas e turnês-guiadas aplicadas aos informantes de 27 residências do
 bairro de Algodoal, escolhidas sob o método "bola de neve", no período de
 novembro de 2010 e fevereiro de 2011. O material botânico foi adquirido com os
 moradores e sua identificação foi feita com base na literatura especializada.
 Foram registradas 20 espécies, distribuídas em 16 famílias, sendo Euphorbiaceae
 a mais representativa, com três espécies. As etnoespécies mais freqüentes nas
 residências foram: Espada de São Jorge, presente em sete casas; Babosa,
 Coramina e Hortelã, em seis residências cada; Boldo e Erva-Cidreira em cinco
 casas cada. As demais etnoespécies foram: Canafiche (4), Pimenta Malagueta
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 (3), Aroeira (2), Arruda (2), Catinga de Mulata (2), Pião branco (2), Pião roxo (2),
 Urtiga (2), Tajá (2), Erva de jabuti (1), Gengibre (1), Ipê Roxo (1), Taioba (1) e
 Mandacaru (1). A presença marcante das plantas medicinais com características
 tóxicas cultivadas de maneira indiscriminada nos quintais urbanos de Abaetetuba
 revela a necessidade de fazer um trabalho de conscientização junto à
 comunidade quanto ao acesso e o risco do uso inadequado dessas plantas
 levando a uma realidade onde se promova seu uso consciente.
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