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Resumo 

 

A aroeira (Myracrodruon urundeuva) e o pequi (Caryocar brasiliense) são espécies que estão em 

categorias especiais de proteção, devido ao risco de extinção. O objetivo deste trabalho foi reconhecer 
as práticas populares e tradicionais do uso das plantas como medicinais, resgatando estas 

experimentações. Realizou-se uma pesquisa descritiva, com aplicação de formulários semiestruturados 

tendo a pesquisa 110 participantes, de sete comunidades dos municípios de Caetité, Igaporã e 
Guanambi-BA. Os resultados mostraram que 68 participantes são do sexo feminino e 42 do masculino, 

destes, 94,54% utilizam as plantas com fins medicinais. Quanto ao pequi, a parte da planta mais usada 

são os frutos e as folhas, sendo muito consumido na alimentação, na fabricação de óleos, de chás e 
xaropes. Já a aroeira a parte mais usada são as cascas e o caule, sendo usados para fazer cercas, 

colocados de molho na água, fazer chá etc. Informaram que não encontram pés de aroeira em grandes 

quantidades e em algumas comunidades a presença do pequi foi grande e em outras não. Relataram 

que uma das maiores causas do desaparecimento destas espécies na região é o desmatamento e para 
cuidar e preservar, eles só coletam a quantidade necessária para o uso, sem maltratar a planta.  Desta 

forma, pode-se concluir que os moradores da zona rural tem uma cultura muito forte de utilizar as 

plantas como medicinais e que o pequi é bastante usado para tratar gripes e resfriados e a aroeira para 
problemas no aparelho urinário, como cicatrizante e bactericida. 
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Introdução 

 

A etnobotânica surge para compreender o estudo das sociedades humanas e suas interações 
com as plantas, sejam elas ecológicas, genéticas, evolutivas, simbólicas, ou culturais (SANTOS et al., 

2013) resgatando e reconhecendo os conhecimentos tradicionais e os saberes populares.  

Há centenas de anos, as pessoas utilizam as plantas para aliviar, prevenir e curar os males 
humanos. Ainda hoje, essa forma de tratamento faz parte da nossa cultura, passados de pais para 

filhos, chá e curativos tornam-se ainda o primeiro meio de cura, anterior aos métodos e remédios 

farmacêuticos. 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de compreender como a população rural se coloca 
frente os inúmeros medicamentos disponíveis no mercado e a facilidade e/ou dificuldade em ter acesso 

a estes medicamentos, bem como o uso de plantas que eles consideram ter propriedades medicinais, e 

com base nestas informações compreender as relações estabelecidas entre os indivíduos, o 
relacionamento com os “mais velhos”, a influência da cultura local e os mecanismos que cada um 

possui para os cuidados com o corpo, de modo a resgatar essas informações que com o passar do 

tempo acabam se perdendo. 
As comunidades escolhidas ficam próximas ao Parque eólico do Alto Sertão I e para que 

fossem implantados os aerogeradores (cataventos), grandes quantidades de árvores foram cortadas, 



inclusive as espécies estudadas, sendo necessária uma pesquisa para saber o que os moradores estão 

fazendo para conservá-las. 

Assim plantas medicinais, população e acessibilidade, são capazes de contribuir de forma 

relevante em trabalhos e pesquisas de alunos e professores da área das ciências biológicas e aqueles 
também interessados no tema abordado, portanto, essa pesquisa incide em extrapolar os muros do 

campo das ciências até chegar a aqueles que usam ainda dessas tais plantas para cura de suas dores.  

Não por acaso, a escolha deste tema para confecção desse trabalho, nos leva a perceber a importância 
do conhecimento de antigas gerações quanto ao uso de tratamento medicinal pelas plantas nos dias de 

hoje. Desta maneira, a pesquisa parte da seguinte questão: Para quais fins, a população das 

comunidades do entorno do Parque Eólico de Caetité-BA, estão utilizando as espécies Aroeira 
(Myracroduon urundeuva) e Pequi (Caryocar brasiliense)? 

Estas espécies em estudo estão incluídas em categorias especiais de proteção devido ao risco 

de extinção. Estes dados podem ser obtidos na Instrução Normativa Nº 6, de 23 de setembro de 2008 

do Ministério do Meio Ambiente (Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de 
Extinção) e Portaria N° 113, de 29 de Dezembro de 1995 do IBAMA. Por terem uma boa distribuição 

na região sudoeste da Bahia há um grande interesse acadêmico em obter mais informações de cunho 

etnobotânico, para que a partir desta, intervenções sejam realizadas. 
Para isso, os objetivos que nortearam essa pesquisa, baseiam-se em reconhecer as práticas 

populares e tradicionais do uso das plantas aroeira e pequi como plantas medicinais, resgatando estas 

experimentações. Sendo necessário realizar observações em campo, compreendendo a relação entre a 
população e as plantas e coletar dados através de relato dos moradores, sobre a ocorrência destas 

espécies na região, as formas de utilização pela comunidade, as partes vegetais mais usadas, os 

benefícios e/ou malefícios da aroeira e do pequi e os cuidados que possuem ao coletarem estas 

espécies. 
 

Metodologia 

 

Área de estudo 

A pesquisa realizou-se na Bahia, Unidade Federativa do Brasil, nos municípios de Caetité, 

Igaporã e Guanambi, em 7 (sete) comunidades do entorno do Parque Eólico Alto Sertão I, sendo elas: 

Aguani e Ilha (do município de Caetité), Cabeça da Vargem, Capão e Lagoa de Félix Pereira ( do 
município de Igaporã) Beira Rio e Pajeú de Josefino (do município de Guanambi). A pesquisa contou 

com a participação de 110 (cento e dez) indivíduos, sendo todos eles maiores de 18 anos. 

Estas três cidades fazem parte da Mesorregião baiana denominada Centro-Sul Baiano e da 
Microrregião de Guanambi. 

 

Procedimentos da pesquisa 
O trabalho foi dividido nas seguintes etapas: escolha do tema, levantamento dos objetivos, 

pesquisa bibliográfica, visita as comunidades e sequente aplicação dos questionários e tabulação de 

dados. 

Quanto aos objetivos, foi realizada uma pesquisa descritiva, que de acordo com Gil (2002), 
“são incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de 

uma população”. Uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário, a entrevista, o formulário e a observação 
sistemática (GIL, 2002; MANZATO; SANTOS, 2012).   

Para a coleta de dados, foi realizado um estudo de campo onde os participantes assinaram o 

Termo de Livre Consentimento Esclarecido, onde continha as informações básicas sobre a pesquisa. 
Logo após, foi aplicado um formulário semiestruturado contendo perguntas abertas, fechadas e de 

múltipla escolha. 

 

Analise de Dados 
Posteriormente, os dados extraídos dos questionários foram trabalhados no programa 

Microsoft Office Excel versão 2007, sendo utilizada a função gráfica deste aplicativo para a projeção 

gráfica dos dados, possibilitando uma análise estatística para uma discussão mais profunda a este 
respeito. Foram utilizadas figuras e tabelas para ilustrar os resultados obtidos. 



 

Resultados e Discussão 

Dos 110 participantes pesquisados, 68 eram do sexo feminino e 42 do sexo masculino. 

Podemos atribuir estes números ao fato de que na Zona rural, os homens fazem os serviços braçais e 
de campo, estando na maior parte do tempo fora de suas residências. As mulheres ficam em casa para 

cuidar da casa, dos filhos e preparar a comida para todos. 

Brandão (1999) teve esta mesma percepção e afirma que os cuidados com a horta e as 
criações, assim como demais áreas da casa, são tarefas femininas. No entanto, faz a ressalva de que 

mesmo a área de cultivo domiciliar sendo atribuída aos cuidados femininos, o preparo do terreno para 

o plantio assim como a capina são atividades destinadas aos homens. Delpino (2011) expõe que o 
pátio (quintal) é o espaço designado a mulher, onde ela cultiva as plantas medicinais para o cuidado a 

saúde. 

Quanto a faixa etária dos entrevistados, 37% estavam entre 30 a 59 anos de idade, 29% entre 

19 e 29, 28% entre 60 e 79 e 5,4% entrevistados tinham mais que 80 anos de idade). Mostrando assim, 
que a pesquisa ocorreu em sua maior parte com indivíduos acima dos 30 anos de idade. Resultado 

semelhante ocorreu na pesquisa de Salgado e Guido (2007), onde a maioria dos informantes eram 

idosos, com idade superior a 65 anos e os demais com faixa etária entre 50 e 55 anos e um com idade 
inferior a 40 anos. Corroborando com os trabalhos de Silva et al. (2010) onde os entrevistados tinha 50 

e 90 anos. 

Foi questionado se utilizavam plantas com fins medicinais na família, 94,54% dos 
entrevistados responderam que sim e apenas 5,45% responderam que não. Comprovando assim, que 

ainda é muito comum o uso de plantas para fins medicinais, principalmente em comunidades rurais. 

  
A planta medicinal significa a primeira opção de cuidado à saúde, como autonomia e um 
recurso de domínio da família, que esta presente no autocuidado diante de situações não 
muito graves, vem associada à questão econômica contrapondo-se ao custo elevado dos 
remédios químicos, representando um custo menor e menor risco à saúde por acreditarem que 
provoca menos efeitos colaterais (DELPINO, 2011, p. 90). 
 

Silva et al. (2010) relatou que 95,6% dos seus entrevistados utilizavam plantas medicinais 

regularmente para tratar diversos problemas de saúde. Resultado próximo obteve Silveira e Farias, 

(2009), onde 90% dos participantes da pesquisa informaram que seus familiares são adeptos a 
utilização de ervas como medicinais. 

As demais investigações foram a respeito das espécies em estudo. Informações do pesquisador 

e engenheiro florestal da Embrapa florestas, Carvalho (2009), descreve que a espécie Caryocar 

brasiliense é conhecia na Bahia como pequiá, pequiá-verdadeiro, pequiá-vermelho e pitiá. Entretanto 
com esta pesquisa podemos acrescentar que na região sudoeste deste estado, ela é conhecida como 

pequi ou piqui.  

 Além de conhecer a espécie, 95 participantes responderam que utilizam na culinária e/ou 
religioso e 17 responderam que não usam para estes fins. Como médica e/ou cosmética 38 

responderam usar e 72 afirmaram que não utilizam. Como veterinário/agronômica/controle de pragas, 

apenas 17 informaram usar sob esta forma e 93 não usam. Logo após, relataram as partes que usam e 
79,09% informaram usar os frutos, 0,9% as folhas e 0,9% as cascas, não sendo citadas as demais 

partes da árvore. 

Oliveira (2010) divulga que os povos do Cerrado dizem que o pequi possui propriedades 

terapêuticas e medicinais, sendo utilizado no tratamento de doenças respiratórias, bronquite, gripes e 
resfriados. O extrato de suas folhas possui atividade contra micoses (fungos) e moluscos (caracóis). 

Corroborando com os resultados aqui apresentados através das declarações de pessoas que moram em 

um ecótono (transição cerrado/ caatinga). 
De acordo com o estudo, foi constatado que a espécie Myracroduon urundeuva, é conhecida 

na região como aroeira. Somente 1 participante da pesquisa afirmou usar a aroeira na culinária e/ou 

religioso. Cento e oito contam que não usam desta forma. Na utilização medica e/ou cosmética 95 

disseram não usar e 22 afirmaram que sim. Vinte e dois usam na veterinária/agronômico e/ou no 
controle de pragas, em contrapartida, 87 não usam com estes fins. 

A parte da aroeira mais utilizada é a casca (26,36%), seguido do caule (4,54%) e das folhas 

(3,63%). As demais partes não foram citadas. 



A cartilha Plantar árvores para colher o futuro descreve que esta é uma espécie bastante 

apreciada pelas famílias agricultoras por seus vários usos. Sua madeira muito pesada e resistente é 

valorizada na construção civil (caibros, vigas, ripas, etc.) e em obras externas (postes, mourões ou 

estacas). [...] é uma das principais plantas da medicina popular do Nordeste, usada em banhos de 
assento no pós-parto, coceiras, problemas no aparelho urinário e nas vias respiratórias. 

Cabral (2004), em um estudo sobre as formas de uso da aroeira, Myracrodruon urundeuva em 

Porto Limão, MT, teve como resultado a indicação da casca para preparo de remédios. Das maneiras 
de preparo e formulação medicamentosa, 5 (cinco) foram descritas por eles, sendo elas: chá, infusão, 

emplasto, curtido e pó. Estas maneiras são aplicadas em diversas enfermidades e situações, sendo a 

espécie mais indicada como medicinal em Porto Limão. 
Quanto à facilidade e saber onde encontrar estas espécies na região, 111 responderam que 

sabiam onde tinha um ou mais pés e 29 que não. O pequi pode ser encontrado com facilidade nas 

comunidades de Cabeça da Vargem, Capão, Lagoa de Félix Pereira e Ilha. Nas comunidades de Beira 

Rio, Pajeú de Josefino e Aguani elas não são encontradas e de acordo com informações dos moradores 
destas comunidades, isso se deve ao solo que não é propício. O pequi desenvolve-se sobre ambientes 

pobres em nutrientes minerais e com elevado teor de alumínio (DEUS, 2008 apud NAVES, 1999), 

adaptando-se muito bem ao cerrado, pois a maioria da região é do tipo Latossolo vermelho e como se 
sabe, a região em estudo é um ecótono (cerrado/caatinga). 

 

Conclusões  
Constatou-se que a cultura de uso das plantas para fins medicinais ainda é muito grande 

naqueles espaços e elas são as primeiras opções de uso para cuidarem da saúde, uma vez que nem 

sempre os moradores têm outros medicamentos em casa para sanar suas dores.  

Identificou-se que o conhecimento sobre as plantas medicinais é tratado na maioria das vezes 
por pessoas idosas. Elas são detentoras do conhecimento do poder das plantas e passam essas 

informações para seus descendentes. Estes demonstraram preferir os chás, xaropes, garrafadas, e 

outras formas de uso com plantas medicinais, a usarem os medicamentos receitados pelos médicos. 
É evidente a preocupação de todos com a preservação de plantas. Muitos mostraram 

insatisfação com os visitantes, com as empresas e com os invasores que adentram estas comunidades e 

destroem ou mal tratam as espécies vegetais e animais ali existentes e que causam grandes transtornos 

e prejuízos para toda a comunidade, provocando uma reação em cadeia. 
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