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RESUMO 

As plantas medicinais são os mais antigos recursos terapêuticos utilizados pelo homem e 

nas últimas décadas tem retomado grande evidência. Em virtude do avanço científico está 

sendo possível cumprir com metas e diretrizes que orientam a inclusão de espécies 

vegetais como recursos terapêuticos. Dentre os diversos marcos legais produzidos no 

Brasil para a regulamentação do uso de plantas medicinais e fitoterápicos. A RDC 10/10 

dispõe sobre a notificação de espécies vegetais utilizadas terapeuticamente sob a forma 

de infusos decoctos e macerações, definidas como drogas vegetais. A disponibilidade de 

dados sobre uso alicerçado na tradição e a prospecção fitoquímica são condições que 

possibilitam a inclusão de espécies vegetais em suplementações da referida RDC 10/10.  

No estudo etnofarmacólogico a espécie A. zerumbet foi denominada lipurdina e a sua 

principal forma de consumo foi o uso oral do chá das suas folhas, para o tratamento de 

gripes, resfriados, catarro no peito, dor, hipertensão e como calmante. O trabalho 

fitoquímico permitiu o isolamento da substância 5,6-dehidrokavaina no extrato 

metanólico e em extrato originado da água residual do processo de destilação, 

demonstrando que a kava-lactona pode ser encontrada em chás produzidos com as folhas 

de A. zerumbet. A revisão da literatura associa o metabólito aos efeitos farmacológicos 

atribuídos à espécie. A técnica de cromatografia em camada delgada pode observar as 

bandas de 5,6-dehidrokavaína em sistema de eluição CH2Cl2/MeOH (97:3), revelada sob 

luz UV 254 nm, possibilitando sua utilização como padrão para a prospecção fitoquímica 

de A. zerumbet, de acordo com a RDC10/10. 

Pesquisando a etnofarmacologia e a fitoquímica de A. zerumbet e considerando os estudos 

farmacológicos, assim como, a legislação é possível indicar o uso do chá das suas folhas 

para o tratamento de problemas respiratórios, dor e como ansiolítico, respeitando-se as 

denominações locais e usos tradicionais, desde que observadas eficácia e segurança. O 

presente trabalho demonstra a importância da etnofarmacologia na proposta de 

padronização fitoquímica de uma droga vegetal, valorizando a complexidade da relação 

entre os conhecimentos tradicionais e acadêmicos na cadeia produtiva de plantas 

medicinais. 

Palavras-chave: droga vegetal. Alpinia zerumbet. lipurdina. cromatografia em camada 
delgada. tradicionalidade de uso. 5,6-dehidrokavaína.



 
 

ABSTRACT 

Medicinal plants are the most ancient therapeutic resources ever used by man having in 

the last decades become widely proclaimed. By virtue of the scientific advancement is 

being possible to comply with goals and guidelines that guide the inclusion of vegetal 

species as therapeutic resources. Among the numerous and milestone legal facts produced 

in Brazil focused on the regulation use of medicinal plants and phytotherapic. RDC 10/10 

regulates the notification of vegetal species therapeutically used by means of decoctions, 

infuses and macerations, defined as vegetal drugs.  

In the ethnopharmacological study, the species A. zerumbet was termed lipurdina and its 

main form of consumption was the oral use of the tea made out of its leafs, for influenza 

treatment, colds, chest catarrh, pain, hypertension and as a tranquilizer. The 

phytochemical research has allowed isolation the substance 5,6-dehydrokawain in the 

methanolic extract and in extract originated from the residual water of the distillation 

process, demonstrating that the kawa-lactone can be found in teas produced with A. 

zerumbet leafs. The literature´s revision associates the metabolite to the pharmacological 

effects attributed to the species. The chromatography technique in thin layer can observe 

the 5,6-dehydrokawain bands in elution system CH2Cl2/MeOH (97:3), revealed under UV 

light 254 nm, making possible their use as a standard for phytochemical prospection of 

A. zerumbet, according to the RDC 10/10. 

Researching the ethnopharmacology and phytochemistry of A. zerumbet and considering 

the pharmacological studies and legislation is possible state what use tea of their leaves 

to treat respiratory problems, pain and as anxiolytic respecting local names and traditional 

uses, provided that observed safety and efficacy. The present work demonstrate the 

importance of the ethnopharmacology in the proposed phytochemical standardization of 

a plant drug, valuing the complexity of the relationship between traditional and academic 

knowledge in the production chain of the medicinal plants. 

Keywords: plant drug. Alpinia zerumbet. lipurdina. thin layer chromatography. 
traditionality use. 5,6-dehydrokawain.
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 1. INTRODUÇÃO 

 A busca de cura a partir da interação com espécies vegetais, muito provavelmente, é 

anterior a própria consciência diferencial entre nós e as outras espécies. As pesquisas 

arqueológicas apresentam resultados que podem elucidar a relação entre homens e plantas 

através do tempo. O corpo mumificado de um homem encontrado na região do Tirol, no norte 

da Itália, datando de 5300 anos atrás, acompanhava um bornal contendo cogumelos da espécie 

Piptoporus betulinus que tem atividade catártica devido à presença de ácido agárico. Apesar de 

não se tratar necessariamente do uso de uma planta1, a descoberta associa-se ao fato de que a 

múmia encontrada estava infestada com o verme Trichuris trichiura, que pode provocar 

constipação, demonstrando que a escolha de produtos naturais para o tratamento de doenças 

obedece uma lógica racional fundamentada na presença de respostas bioativas. (CAPASSO, 

1998) 

Dentre os tratados médico-botânicos mais antigos o “Pen T’sao”, o “Papiro de Ebers” e 

tábuas sumérias de 4100 anos atrás figuram como os primeiros registros escritos do uso de 

plantas medicinais. Tais documentos sucederam-se pela Europa como o “Inquérito sobre 

Plantas” e a “Matéria Médica”. Grandes compilações descreveram as plantas com atenção 

especial sobre suas propriedades curativas. Dessa forma, os conhecimentos sobre a botânica e 

a medicina se desenvolveram no “Velho Mundo” sob a forma de artes integradas na busca de 

soluções para os problemas de saúde.  

No séc. XVII iniciou-se o rompimento entre as artes e a ciência. A partir de então, os 

trabalhos botânicos passaram a ignorar os usos medicinais e os trabalhos médicos excluíram a 

tradição sobre plantas medicinais (JANICK, 2003). Essa divisão gerou no séc. XVIII o início 

do desenvolvimento da química medicinal. A partir da extração da salicilina das cascas do 

salgueiro (Salix alba) e sua transformação em ácido salicílico, muito agressivo ao sistema 

digestivo, sendo posteriormente acetilado para gerar o ácido acetilsalicílico, um dos 

xenobióticos mais utilizados atualmente, seja por sua atividade anti-inflamatória ou por sua 

inibição no processo de agregação plaquetária. Dessa forma, foi se instalando a medicina 

científica apoiada por avanços 

                                                           
1 Cogumelos e outros fungos foram considerados membros do reino Plantae até quando Whittaker 

(1969) propôs a divisão dos reinos de seres vivo em cinco grupos. 
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em áreas isoladas do conhecimento humano como a bacteriologia e a farmacologia, retirando o 

doente do centro da discussão sobre a manutenção e recuperação da saúde e valorizando os 

conceitos lógicos, analíticos e lineares de forma a priorizar uma relação de combate à doença 

como conquista da saúde (SAAD, et al, 2009).  

Nas últimas décadas, houve uma mudança de paradigma nos conceitos de saúde. 

Gradativamente, o paciente passa a integrar o processo decisório de sua terapêutica e as plantas 

voltam a ser parte dos insumos de saúde, não apenas como um modelo para obtenção ou síntese 

de novas moléculas, mas como portadoras de complexidade química (fitocomplexo).  Esta deve 

ser levada em consideração por desenvolver relações farmacocinéticas e farmacodinâmicas que 

podem potencializar ou inibir a ação dos fármacos por sinergismo. (SAAD, et al, 2009) 

O uso de plantas pelas comunidades, ao longo dos anos, propiciou o desenvolvimento 

de amplo conhecimento sobre as práticas terapêuticas com vegetais. Infelizmente, hoje em dia, 

apesar das pesquisas e da facilidade de acesso aos trabalhos científicos que comprovam a 

eficácia de uma visão mais holística no combate às doenças, os médicos, enquanto classe 

profissional, pressionam legislativamente no sentido de manter tanto o poder e a exclusividade 

sobre o atendimento ao paciente, quanto uma benfazeja relação com a indústria de 

medicamentos, tratando outros conhecimentos sobre saúde que não os médico-acadêmicos, 

entre eles o tradicional, como atrasados, inúteis e mesmo prejudiciais (BRASIL, 2006a; 

ACIOLE, 2006). 

Historicamente, o Brasil possui formas de regulamentar a produção e o comércio de 

plantas medicinais desde o ano de 1809 com a Farmacopeia Geral para o Reino e os domínios 

de Portugal. Entretanto, só em 1926 o Brasil aprovou seu primeiro documento oficial sobre 

medicamentos; a 1ª edição da Farmacopeia Brasileira, instituída pelo decreto 17509/26 

(SOARES; MENDONÇA, 2010). O referido documento contava com 242 monografias de 

drogas vegetais, com muitas espécies da flora nativa, destacando a diversidade ecológica e a 

aplicação dos conhecimentos tradicionais no desenvolvimento do marco regulatório 

(BRANDÃO, et al, 2008). 

Mais recentemente, com o objetivo de assegurar o uso de plantas medicinais com 

segurança e eficácia, o Brasil estabelece normas regulatórias específicas para produção e uso 

de fitoterápicos, desde 1967 (CARVALHO, et al, 2012). Em decorrência dos avanços para o 

reconhecimento da fitoterapia como prática terapêutica, vêm acontecendo a partir das pressões 
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exercidas por diretrizes internacionais, tais como a carta de Alma-Ata produzida em 1978, 

várias adaptações legislativas referentes ao novo cenário político e tecnológico.  

Em 2002, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alcançou sua primeira e abrangente 

estratégia para a medicina tradicional que se destina, dentre outros objetivos, a dar assistência 

aos países membros para: desenvolver políticas nacionais de avaliação e regulação da prática 

da Medicina Tradicional; promover o uso adequado, seguro e eficaz, tendo como base a 

investigação e inovação; permitir a inclusão desse conhecimento nos seus sistemas nacionais 

de saúde, ampliando e fortalecendo as práticas de saúde na atenção básica (OMS, 2006). Assim, 

foram aprovadas as: Políticas: Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 

(BRASIL, 2006b) e Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) (BRASIL, 

2006c). O Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais (PPPM) lançado em 2007 oferece as 

condições para a organização dos pesquisadores e a obtenção de recursos na gestão de trabalhos 

multidisciplinares que propiciem a montagem de uma cadeia produtiva de plantas medicinais e 

fitoterápicos. A Universidade Federal da Bahia através do Programa de Pesquisas para o SUS 

(Sistema Único de Saúde) desenvolve o projeto “Plantas Medicinais, Fitoterápicos e Equidade 

no SUS-BA”, objetivando pesquisar a espécie Alpinia zerumbet (Pers.) Burtt & Smith 

(Zingiberaceae), entre outras, para sua utilização na assistência farmacêutica. 

Diversas publicações em etnopesquisa revelam que a principal forma de consumo das 

plantas medicinais é sob a forma de chás, estando inclusos nesta categoria infusos, decoctos e 

macerações (ALMEIDA, 2011, 2012). As matérias primas para as preparações são 

comercializadas como alimento sendo neste caso regulamentados pelas RDC’s 267/2005 e 

219/2006, e de acordo com Carvalho, et al, (2006) não podem veicular qualquer alegação 

terapêutica. Nesse sentido a resolução de diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), número 10, publicada em 9 de março de 2010 (RDC 10/10), é o marco 

regulatório que propicia a notificação no Brasil, de plantas medicinais de uso episódico, para o 

tratamento de problemas de baixa gravidade, definindo regras quanto à posologia, indicação e 

controle da qualidade, sendo assim definidas as drogas vegetais: 

  [...] planta medicinal ou suas partes, que contenham as substâncias, ou classes  de 
substâncias, responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta ou  colheita, 
estabilização, secagem, podendo ser íntegra, rasurada ou triturada [...]  (BRASIL, 2010a, p.1) 

Para a notificação desses produtos, vários critérios são elencados na seção III, mas o 

artigo 8º apresenta, nos itens I e II, critérios específicos relativos à espécie que se busca adequar 

a legislação. O item I preconiza que a descrição da droga vegetal pode ser realizada por 
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farmacopeias reconhecidas pela ANVISA, publicação técnico-científica indexada ou laudo de 

identificação emitido por profissional habilitado. Por sua vez, o item II trata do método de 

garantir a identidade da droga vegetal a partir dos metabólitos característicos para determinada 

espécie, definindo assim, prospecção fitoquímica como: 

[...] Cromatografia em Camada Delgada (CCD) ou outro método cromatográfico, 
acompanhada da respectiva imagem em arquivo eletrônico reconhecido pela ANVISA, 
com comparação que possa garantir a identidade da droga vegetal. (BRASIL, 2010a, 
p.5). 

Dentre as condições apresentadas, a descrição botânica, caso não exista, pode ser 

realizada por profissional certificado na identificação de espécies vegetais, sendo uma 

contribuição multidisciplinar, como já anunciado pelo PPPM. Para A. zerumbet a descrição 

macro e microscópica já foi discutida por Matos (2001) e Albuquerque e Neves (2004), 

garantindo uma boa condição para a identificação botânica da espécie. No entanto, a prospecção 

fitoquímica é uma atividade de pesquisa na qual não basta a descrição dos metabólitos 

encontrados a partir das técnicas de isolamento e identificação de compostos orgânicos, deve-

se também desenvolver método cromatográfico que permita a triagem das substâncias 

escolhidas como características da droga vegetal. 

A cromatografia em camada delgada é um método amplamente utilizado, integrando o 

conjunto de técnicas desenvolvidas para estabelecer o controle de qualidade de drogas vegetais 

(GIL, et al, Apud, FLORES, et al, 2009). O método é descrito na quinta edição da Farmacopeia 

Brasileira, sendo indicado para o controle fitoquímico dos extratos de diversas espécies 

(BRASIL, 2010) a partir da obtenção do padrão e desenvolvimento de sistema de eluição que 

ofereça boa definição, associado a uma revelação correta para evidenciar o metabólito em 

questão. O trabalho de Júnior e Santos (2012) propõe parâmetros para o controle de qualidade 

de A. zerumbet, apresentando o flavonoide glicosilado rutina como padrão de acompanhamento 

fitoquímico.  Entretanto, o metabólito pode ser encontrado em diversas espécies, algumas com 

pronunciada toxicidade, como relatado para Ruta graveolens (SEAK; LIN, 2007). A escolha 

foi realizada considerando-se o uso do chá de A. zerumbet para o tratamento da hipertensão. 

Apesar da observação do uso do chá de A. zerumbet para o tratamento de problemas 

cardiovasculares, a legislação correlata às drogas vegetais não compreende seu uso para 
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tratamentos crônicos, o que conclama a proposta de novas substâncias como padrão de 

comparação cromatográfica2. 

De acordo com o artigo 2º da RDC 10/10, as alegações terapêuticas de uma determinada 

droga vegetal, devem-se amparar na revisão de dados disponíveis na literatura relacionada ao 

tema e no uso tradicional, definido como: 

[...] uso alicerçado na tradição popular, sem evidências conhecidas ou informadas de 
risco à saúde do usuário, cujas propriedades são validadas através de levantamentos 
etnofarmacológicos, de utilização e documentações científicas. (BRASIL, 2010a, p. 2) 

Os estudos farmacológicos pré-clinicos e clínicos, realizados com extratos ou 

substâncias isoladas de A. zerumbet demonstram pronunciada atividade antioxidante, 

ansiolítica, cardiovascular, anti-inflamatória e antiviral. Os estudos etnofarmacológicos 

corroboram com os dados acadêmicos apresentados, no entanto, a diversidade de usos 

observada pode atrelar a espécie a uma condição panacéica. 

Apesar de estar relacionado na RDC 14/10, que dispõe sobre o registro de fitoterápicos, 

o conceito de tradicionalidade é confirmado apenas pela apresentação da espécie em estudos 

etnofarmacológicos ou etno-orientados. Todavia, a legislização não aborda a necessidade de 

uma avaliação específica que leve em consideração análises etnobotânicas na discussão de 

diversos aspectos do conceito de tradicionalidade associadas a hipóteses que apresentem a 

segurança e eficácia em determinado uso de uma planta medicinal. O critério que considera o 

uso seguro contínuo de uma espécie vegetal por mais de 20 anos é interessante mas possibilita 

interpretações subjetivas, devendo-se avaliar com mais propriedade a tradicionalidade de uso 

de uma planta relatada (BRASIL, 2010b). 

Mesmo sendo extensivamente utilizada na forma de chás, A. zerumbet não consta na 

lista anexa de espécies que podem ser notificadas pela regulamentação atual. O presente 

trabalho visa oferecer as condições que possam favorecer sua inclusão em novas resoluções 

suplementares para a oficialização de A. zerumbet como droga vegetal, fortalecendo a cadeia 

produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos. 

 

                                                           
2 Adiante o presente trabalho apresenta uma proposta para CCD-sílica, em que será considerado uma 

estirilpirona, relacionada com efeito antiviral e anti-inflamatório de A. zerumbet. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

- Discutir a etnofarmacologia e a fitoquímica de A. zerumbet com vistas a favorecer sua inclusão 

em regulamentações correlatas às drogas vegetais. 

2.2 Objetivos específicos 

- Realizar levantamento etnofarmacológico que apresente A. zerumbet como recurso medicinal 

utilizado por informantes especialistas locais em uma ou mais comunidades abordadas; 

- Selecionar a substância que caracterize e esteja envolvida nos efeitos do chá de A. zerumbet 

para os usos aceitos pela RDC 10/10; 

- Desenvolver método de cromatografia em camada delgada, para geração de imagem que 

possibilite comparação com amostras desconhecidas e observação dos metabólitos 

selecionados. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Plantas medicinais e tradição 

A longa história de uso medicinal de plantas propiciou uma acumulação contínua de 

conhecimentos sobre os vegetais e suas propriedades curativas. Em diversas sociedades esses 

saberes se mantiveram vivos através do estabelecimento de tradições. Levi-Strauss (1970) 

relata que mesmo o homem da era neolítica3 já era herdeiro de uma longa tradição científica, 

não pautada pelo acaso, demonstrando o espírito científico envolvido no desenvolvimento dos 

conhecimentos tradicionais. Assim sugere:  

Em lugar, pois, de opor magia e ciência, melhor seria coloca-las em paralelo, como duas 
formas de conhecimento, desiguais quanto aos resultados teóricos e práticos..., mas não 
pelo gênero de operações mentais que ambas supõem, e que diferem menos em natureza 
que em função dos tipos de fenômenos a que se aplicam. (LEVI-STRAUSS, 1970, p. 
34) 

Mesmo com as inúmeras discussões encampadas pela antropologia moderna, 

demonstrando a correlação de valor entre os conhecimentos tradicionais e acadêmicos, existe 

uma pronunciada desconfiança daqueles que se colocam como representantes da ciência para 

com as outras manifestações do espírito humano investigativo (GEERTZ, 1997). 

De fato que a ciência acadêmica obtém, em menor espaço de tempo, melhores resultados 

teóricos e práticos, mas sua curta história de vida, não pode se sobrepor a séculos de observação 

ativa em experiências incansavelmente repetidas. Para estudarmos as relações culturais entre 

os homens e seu ambiente é necessário estar despido dos preconceitos criados pela ciência 

acadêmica, como relata Elisabetsky (2003, p. 1): “Para apreciar o conhecimento popular é 

preciso admiti-lo como tal – um corpo de conhecimento, um produto do intelecto humano – e 

não se pode ser preconceituoso”. 

 A etnofarmacologia, divisão da etnobiologia, trata da relação entre homens e vegetais 

na busca de cura para determinada enfermidade e está definida por Bruhn e Holmstedt, Apud, 

Elisabetsky, (2003), como: “[...] a exploração científica interdisciplinar dos agentes 

biologicamente ativos, tradicionalmente empregados ou observados pelo homem.”. 

                                                           
3 Período compreendido entre 10000 e 6000 a. C. considerado como a transição entre o período de caça e 

coleta para a fase da agricultura e sedentarismo (SCHAM, 2008). 
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 As pesquisas etnofarmacológicas permitem a formulação de hipóteses sobre a eficácia 

de determinada espécie no tratamento de uma patologia por uma dada comunidade. Para tanto 

deve-se combinar os dados adquiridos em contato com as comunidades aos estudos químicos e 

farmacológicos. No entanto, é interessante que modo de preparo e posologia sejam respeitados 

(ELISABETSKY, 2003). 

 A partir do exposto percebe-se a dificuldade em estudar o uso tradicional de plantas 

com atividades medicinais, sendo uma importante tarefa observar a forma de seleção desses 

recursos por uma comunidade. Nessa perspectiva pode-se discutir a inserção de plantas em uma 

tradição. 

As plantas cujas folhas ou talos têm sabor amargo são correntemente empregadas, nas 
Filipinas, contra dores do estômago. Toda planta introduzida que apresente o mesmo 
caráter, será imediatamente experimentada. (FOX,  Apud, LEVI-STRAUSS, 1970) 

Além da seleção de espécies com propriedades curativas, é necessário atentar-se para a 

forma de consumo dos vegetais selecionados, pois há um grande escopo relatado de preparações 

produzidas com as diversas partes de uma planta. Entretanto, de acordo com Saad, et al, (2009), 

os chás das folhas são as preparações caseiras mais comuns, devendo-se enfatizar a importância 

desta forma de consumo para os sistemas médicos tradicionais. 

3.2 Chás 

O consumo de chás é um ato comum em muitas culturas e sua tradição se reveste de 

forte característica simbólica em algumas sociedades. O primeiro significado da palavra chá 

refere-se à infusão das folhas de Camellia sinensis, tal preparado é consumido desde cerca de 

2700 a.C. pelos chineses. Por volta do séc. IX, o chá disseminou-se para o Japão com seu uso 

associado a complexos rituais e em 1610 foi levado à Europa pela Companhia das Índias 

Orientais Holandesas. No Velho Continente, tornou-se uma importante representação social da 

sociedade inglesa. Mais uma vez ritualizado, a “Hora do Chá”, tem grande evidência para os 

observadores dos estereótipos dessa cultura. Atualmente, sob as formas de chá verde (não 

fermentado), oolong (parcialmente fermentado) e preto (totalmente fermentado), a espécie é 

mundialmente consumida por suas propriedades antioxidantes e pelos comprovados benefícios 

ao sistema digestivo, nervoso, cardiovascular entre outros (BRITANNICA, 2011a). As 

mudanças nos paradigmas de saúde impulsionadas pela mídia de massa provocaram uma 

verdadeira febre de consumo de C. sinensis. Segundo informa o site da associação brasileira de 
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empresas de vendas diretas, houve um aumento de 50% da linha de produção de saquinhos de 

chá verde de uma marca tradicional em 12 meses no ano de 2005 (D’AMBROSIO, 2005).   

Apesar de o termo chá estar, normalmente, referenciando a espécie C. sinensis, o 

consumo de diversas ervas sob a forma de extração aquosa a quente, também é característica 

de outras sociedades. As folhas da espécie Monarda didyma são conhecidas nos Estados Unidos 

como chá de Oswego devido ao nome da tribo que ingeria a preparação. Sua importância foi 

ressaltada pelo fato de ser consumida por colonos americanos em boicote ao chá inglês 

(BRITANNICA, 2011b). 

Outro exemplo de chá que pode apresentar uma caracterização étnica é o mate. As folhas 

de Ilex paraguariensis fazem parte da cultura de vários países sul-americanos. O chá pode ser 

produzido com erva fermentada verde ou torrada e é servido com ou sem açúcar. No caso da 

erva verde, o infuso preparado tem grande relação com a expressão da cultura tradicional da 

região Platina na América do Sul e as variações em seus costumes formam símbolos diferenciais 

de reconhecimento entre populações usuárias da droga. 

Os chás são a principal forma de consumo de plantas medicinais apresentada nos estudos 

etnofarmacológicos, compondo, habitualmente, mais da metade entre todas as outras 

preparações citadas (KFFURI, 2008). Muitas plantas servem como ingredientes dos chás. 

Assim, em decorrência da grande diversidade biológica encontrada no Brasil, podemos 

observar muitas espécies diferentes como matéria prima das extrações, sejam elas para uso 

alimentício, medicinal ou como foi descrito anteriormente, uma situação comum, a associação 

entre as duas vertentes. Dentre os infusos popularmente difundidos em território brasileiro 

temos os preparados de “boldos”, assim tratados pela variedade de epítetos específicos 

associados a um único nome popular, usados para problemas digestivos em geral, as especiarias 

como canela, cravo, alho e gengibre usados para diversos fins medicinais e as plantas com 

folhas aromáticas normalmente usadas para tratar problemas cardíacos, digestivos, respiratórios 

e ansiedade. Segue-se uma infinidade de outras folhas, flores, cascas e raízes usadas 

isoladamente ou em conjunto, com receitas consagradas no imaginário popular e outras que se 

perdem por falta de registro ou de transferência do saber. 

Entre o refinamento das tradições e a truculência do mercado, os benefícios terapêuticos 

e o prazer proporcionado por alimentos com sabor e aroma agradáveis, a maior parte das 

espécies de plantas comercializadas para a produção de chás se enquadra como comércio 
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informal e mesmo quando vendidas em ervanarias estabelecidas, muitas vezes, não cumprem 

todas as etapas de controle preconizadas, sendo de responsabilidade unicamente do comerciante 

a garantia da qualidade do produto.  

O grupo de extensão permanente “Farmácia da Terra”, da Universidade Federal da 

Bahia desenvolve a disciplina Busca Racional de Novos Fármacos de Origem Vegetal e relata 

os sérios problemas associados ao comércio de plantas medicinais na feira de São Joaquim, 

importante centro de abastecimento e distribuição desses produtos para toda a cidade de 

Salvador. Plantas apoiadas diretamente no chão, mistura de plantas medicinais com plantas 

ritualísticas altamente tóxicas, falta de proteção contra contaminantes, insetos e outros dejetos 

foram alguns dos problemas descritos em relatório final desenvolvido para comprovação do 

correto uso do recurso destinado para disciplinas do tipo Atividade Curricular em Comunidade 

(SANTOS-AQUINO, 2008). Dentre as diferentes formas de comércio de chás, é fácil observar, 

até mesmo em estabelecimentos farmacêuticos, produtos naturais com embalagens que indicam 

o uso de certos infusos para a cura de uma infinidade de males, associação de inúmeras plantas 

ou alguma espécie em evidência devido à exploração midiática do momento. Ultimamente, esse 

segmento de mercado tem sofrido fortes pressões da ANVISA, com a proibição do comércio 

de diversos produtos sem o devido registro orientado pelas resoluções (BRASIL, 2011b).  

Para além do que deve ser tecnicamente abordado, algumas peculiaridades com relação 

aos chás devem ser levadas em consideração. O forte ritualismo envolvendo a sua preparação, 

serviço e consumo, como observado em vários países como Japão, Inglaterra e Brasil, entre 

outros, cria uma relação de identidade cultural com o envolvimento de participação social, o 

que, em si, pode contribuir para a prevenção de doenças e reduzir fatores de risco de problemas 

crônicos, principalmente relacionados ao envelhecimento como: distúrbios emocionais, 

problemas cardiovasculares, respiratórios e neurológicos (HOLMES; JOSEPH, 2011).  

No Brasil, os elementos simbólicos que caracterizam os rituais de chás não são tão 

explícitos, talvez reproduzindo a aversão aos ritualismos pelos brasileiros, como relatado por 

Sérgio Buarque (1971), não sendo a menor quantidade de símbolos estereotípicos razão de uma 

menor relevância cultural do nosso momento do chá. Um ambiente de cuidado habitualmente 

é evocado e, não raro, são entoadas rezas e orações simultaneamente a sua produção e consumo. 

O preparado torna-se um elemento de domínio predominantemente feminino, associando o ato 

culinário à produção de remédios caseiros, a partir do qual mães, avós e outras cuidadoras 
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dedicam-se a extrair de plantas princípios que combatam os males do corpo e da alma 

(ALMEIDA, 2011). 

A eficácia e a segurança de um chá medicinal dependerão da interação entre o organismo 

e esse fitocomplexo a ser ingerido e/ou aplicado. A utilização de produtos com composição 

química complexa pode oferecer uma série de vantagens terapêuticas como o efeito sinérgico 

entre substâncias, aumentando a potência do composto frente aos isolados e melhorando o perfil 

farmacocinético das drogas. Contudo, a mesma complexidade química aclamada anteriormente 

é a origem de várias dificuldades na compreensão e validação dos efeitos, benéficos ou tóxicos, 

das plantas medicinais (SAAD, 2009).  

Em algumas posologias temos o uso externo sob a forma de banhos, compressas, 

cataplasmas e gargarejos, o que foge do conceito de chá preparado para ingestão, sendo que 

algumas formulações podem servir simultaneamente ao uso interno e externo, como no caso do 

infuso das folhas de maria-preta ou erva-baleeira, atualmente denominada Varronia 

curassavica (sinonímia: Cordia verbenacea), indicada para o tratamento de inflamações e dor 

em contusões devido aos sesquiterpenos alfa-humuleno e beta-cariofileno presentes em seu óleo 

essencial (MIGUEL, 2010). 

3.3 Alpinia zerumbet 

A espécie Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. é um vegetal com origem 

reportada no leste da Ásia, disseminada pandemicamente ao redor do mundo, onde adquire 

várias denominações populares, que fazem referência a morfologia de suas partes, aos seus usos 

ou mesmo a personagens históricos e momentos geo-políticos. Os principais relatos de A. 

zerumbet ocorrem em continente asiático e americano. No Japão suas folhas são utilizadas para 

a preparação do mu-chi, uma comida tradicional feita com massa de arroz e levada ao cozimento 

(UPADHYAY, et al, 2011). Seus aspectos morfológicos exuberantes destacam o interesse 

humano em utilizá-la como ornamentação e alguns de seus nomes não científicos são relativos 

ao formato de suas flores, como ginger-shell (gengibre-concha), nos Estados Unidos, devido à 

semelhança entre suas flores e conchas do mar. Destaca-se também sua importância como 

elemento ritual em cultos afro-brasileiros, como relatado por Camargo (2012). No entanto seu 

principal uso relatado é para o tratamento de desordens respiratórias, cardiovasculares, 

gastrointestinais, e ansiedade, com estudos farmacológicos que confirmam os benefícios 
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apresentados e outros usos potenciais como antioxidante, antienvelhecimento e regulador 

metabólico (CORREA, et al, 2010) 

3.3.1 Descrição botânica de A. zerumbet 

É uma espermatófita, monocotiledônea, rizomatosa, herbácea, perene e hermafrodita 

que pode atingir entre dois e três metros de altura. Suas folhas invaginantes estão dispostas em 

oposição dística, são simples e apresentam limbo de formato lanceolado, com ápice agudo, base 

atenuada, nervuras paralelas, consistência herbácea e superfície lisa; o pecíolo é curto; a bainha 

é longa e sua sobreposição forma o pseudocaule; rente ao eixo de crescimento da planta e entre 

o pecíolo e a bainha, projeta-se uma lígula desenvolvida (VIDAL, 2006).  

O crescimento da folhagem acontece a partir de um broto inicial, formado por um 

catáfilo notadamente menos desenvolvido que as outras folhas, originado nos caules 

subterrâneos rizomatosos. A partir dele as folhas sobrepõem-se sucessivamente em escala ao 

longo do eixo gerado pelo broto inicial. A origem heteroblástica da folhagem permite a 

observação de brotos florais, onde a extremidade proximal da inflorescência funde-se a 

extremidade distal das folhas em escala, que a abrigam e são denominadas brácteas ou 

hipsofilos. A inflorescência pluriflora terminal é simples, do tipo racimosa, com flores que se 

abrem de baixo para cima, em forma de cacho. O pedicelo monopodial sustenta flores 

hermafroditas, sésseis, zigomorfas, diclamídeas, trímeras com cálice lobado, tubuloso, branco 

por fora e corola com pétalas desiguais, sendo duas laterais brancas com bordos avermelhados 

e o labelo mais desenvolvido, colorido de amarelo com tons vermelhos (BELL, 1991). 

3.3.2 Etnofarmacologia de A. zerumbet 

Vários levantamentos etnofarmacológicos relatam o uso de A. zerumbet como recurso 

terapêutico em diversos países localizados na Ásia e América, sendo citada desde 1982, em um 

trabalho que relaciona plantas com atividade antimicrobiana na África Ocidental. 

Estranhamente, esse trabalho não contou com uma coleta de dados em campo e a referência 

para sua inclusão entre as plantas africanas é de livros indianos (OLIVER-BEVER, 1982). 

Felizmente, os estudos etnobotânicos foram gradativamente melhorando suas hipóteses e 

metodologias, não mais se restringindo a meras listagens de plantas com suas respectivas 

indicações. Assim, os estudos posteriores relatam o uso de A. zerumbet como recurso 

terapêutico em diversos países a partir da coleta de dados, identificação botânica e herborização, 
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além de desenvolver análises quantitativas para responder diversas questões que envolvem 

aspectos ambientais, mercadológicos e culturais, como veremos a seguir. 

Longuefosse e Nossin (1996) realizaram estudo na Martinica onde A. zerumbet foi 

denominada atoumo, sendo que suas flores e folhas foram preparadas por decocção para 

administração oral. As flores foram indicadas para o tratamento de bronquite, gripe e flatulência 

e as folhas para calafrio e febre.  

Em Cuba, Cano e Volpato (2004) realizaram 130 inquéritos, voltados para a observação 

de plantas usadas em misturas. Citada com o nome de colônia por um informante, A. zerumbet 

foi indicada para o tratamento de febre da malária na forma de decocto das folhas para uso oral e 

banho, em associação com Citrus aurantifolia. 

Em estudo voltado para comparar duas ramificações da etnia chinesa Li, os Run e os Qi, 

A. zerumbet foi relatada por dois informantes dos Qi, dentre os quatorze entrevistados, com os 

nomes de chā būn e zī chūn, indicada para o tratamento de injúrias, categoria de uso mais 

comum entre as duas ramificações étnicas desses povos habitantes de terrenos montanhosos 

habitualmente acometidos por machucaduras. (ZHENG; XING, 2009)  

As botellas são, na República Dominicana, preparações produzidas a partir da mistura de 

várias espécies vegetais, como são as garrafadas no Brasil. Objetivando ressaltar a importância 

desse preparado, entre os cidadãos dominicanos, Vandebroek, et al, (2010) realizaram 

levantamento com especialistas e usuários leigos, residentes na própria República Dominicana e 

na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. Neste trabalho, A. zerumbet foi 

relatada com o nome de dragón e o uso de suas folhas foi indicado para o tratamento de afecções 

respiratórias, especificamente gripe e resfriado comum, não sendo citada apenas pelos 

especialistas residentes em Nova York. A espécie foi tratada como uma planta selvagem (não 

cultivada), apesar de não ser nativa, possivelmente graças a sua boa condição de adaptação. 

O estudo realizado por Panyaphu, et al, (2011), com informantes do grupo étnico Mien, 

residentes no norte da Tailândia, observou o uso de A. zerumbet, denominada neste estudo por 

la kor bua, para o tratamento de desordens gástricas a partir do uso oral do decocto de suas 

raízes. 

Apesar de estar disseminada em vários locais ao redor do mundo, é no Brasil que a 

espécie A. zerumbet tem seu maior destaque, onde o seu uso medicinal é disseminado em todas 
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as regiões. As principais alegações terapêuticas associadas à espécie são para o tratamento de 

dores de cabeça, insônia/ansiedade, hipertensão arterial e problemas cardíacos, na forma de 

extrações aquosas a quente, como principal preparação, e menos comumente relatadas 

macerações em álcool ou água fria e lambedor produzidos a partir das folhas ou flores da espécie. 

A fácil adaptação da espécie nos diversos biomas brasileiros e a característica dominante da 

espécie facilitou a disponibilidade de acesso, além disso, a já destacada exuberância e aroma 

agradável de suas folhas fazem de A. zerumbet uma planta muito presente nos mais diversos 

lugares, ocupando tanto o espaço urbano como o rural, muitas vezes com função ornamental 

agregada. 

Na cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, o levantamento das espécies vegetais 

utilizadas em medicina popular realizado por Galvani e Barreneche (1994) entrevistou 509 

pessoas através de preenchimento de questionário. As amostras vegetais foram identificadas e 

depositadas no Herbário UFRGS. Foram identificadas 149 espécies, distribuídas em 57 famílias 

botânicas, sendo o chá a forma mais citada de consumo das plantas. Neste estudo Alpinia speciosa 

(sín. A. zerumbet) foi chamada por cardamomo e não foram relatadas outras informações, tanto 

acerca de seu uso, quanto outra informação quantitativa. 

O levantamento etnobotânico realizado na comunidade de Capoeira Grande – Rio de 

Janeiro entrevistou dez informantes selecionados por metodologia Bola de Neve4. A coleta de 

dados ocorreu de abril de 2005 a setembro de 2006, acontecendo em duas fases, sendo que na 

primeira etapa foram realizadas as reuniões de mobilização, esclarecimento, seleção de 

informantes e aumento de amostragem, assim como o processo de coleta de dados, com aplicação 

de entrevistas semi-estruturadas e técnica de história de vida. A planta A. zerumbet foi citada por 

quatro informantes com a denominação de colônia. As alegações terapêuticas atribuídas à espécie 

foram para o tratamento de diabetes, problemas renais, coração, angina, pressão alta, 

antidepressiva, broncodilatadora e calmante. Neste estudo procedeu-se o cálculo do Índice de 

Importância Relativa (IR) para aferir a versatilidade de uso de uma espécie e a Concordância de 

Uso Principal (CUP) para avaliar o nível de compartilhamento do saber sobre o uso referente à 

espécie. O resultado de IR para A. zerumbet foi de 1,58, o segundo maior entre as espécies citadas, 

                                                           
4 A metodologia de amostragem denominada “Bola de Neve”, foi desenvolvida para reduzir a aleatoriedade em 

pesquisas voltadas à populações humanas (GOODMAN, 1961). 
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indicando alta versatilidade de uso e o valor de CUP foi de 25% para o uso da espécie no 

tratamento de desordens cardíacas (PATZLAFF, 2007). 

Kffuri (2008) realizou trabalho na cidade de Senador Firmino – Minas Gerais com 

metodologia de amostragem tipo Bola de Neve. Os dados obtidos foram analisados pela obtenção 

do CUP segundo a metodologia de Amorozo e Gely (1988) e o IR de acordo com Patzlaff (2007). 

A espécie A. zerumbet foi tratada com o nome de pacová para o tratamento de reumatismo, febre 

e resfriado, nas formas de tintura e infusão da planta. Os valores de CUP e IR não foram 

calculados para a planta, indicando que o número de citações foi inferior ao mínimo estabelecido 

na metodologia.  

No levantamento sobre plantas medicinais e aromáticas utilizadas pelos usuários do SUS, 

na região sul da cidade de Cuiabá – Mato Grosso foram entrevistadas 693 pessoas nas unidades 

de saúde. A identificação botânica foi realizada através de fichas de classificação botânica e fotos 

para comparação com a literatura científica. A doença que mais foi relatada nesse estudo foi 

hipertensão com 28,32% das citações, seguida pela inflamação/dor com 15,36%. Em um total de 

210 plantas citadas identificou-se 172 espécies. A planta A. zerumbet, tratada popularmente como 

colônia, esteve entre as 24 espécies mais citadas, obtendo 4,14% do total de citações (BIESKI, 

2005). 

Na ilha de Itamaracá – Pernambuco, Lima, et al, (2010) realizaram levantamento 

etnobotânico sobre as plantas utilizadas como medicinais por moradores da comunidade de Vila 

Velha. O trabalho utilizou dados sócioeconômicos para caracterizar diferentes aspectos da 

comunidade e dos consumidores das plantas medicinais. Foi observado o maior uso de plantas 

entre as famílias de menor renda. A espécie A. zerumbet foi citada sete vezes e obteve 17,9% do 

total de citações com o já citado nome colônia, como antibacteriana, antigripal, calmante, para 

dor de cabeça e febre.  

No levantamento realizado com caboclos do Parque Nacional do Jaú, entre os municípios 

de Novo Airão e Barcelos no Amazonas foram feitas 26 entrevistas que indicaram 134 plantas, 

35 animais e 6 minerais para 81 diferentes usos terapêuticos. Vindecá foi o nome atribuido a A. 

zerumbet, relatada para o tratamento de dor de cabeça sob a forma de decocto das folhas. O 

material vegetal foi identificado e depositado no Herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (RODRIGUES, 2010). 
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A utilização de plantas nativas com fins medicinais, principalmente as da caatinga, onde 

a principal parte usada das plantas é a entrecasca de árvores e arbustos, pode desencadear uma 

série de problemas relativos à manutenção do equilíbrio do ecossistema. No trabalho realizado 

por  

Albuquerque e Oliveira (2007) entrevistaram 19 especialistas locais, na região do 

semiárido pernambucano, a partir dos dados obtidos calculou-se o valor de uso para as espécies 

de acordo com duas técnicas fundamentadas em diferentes princípios: uma considera o número 

de citações de uso para uma dada espécie: o Valor de Uso Comum (VUc) (PHILLIPS; GENTRY, 

1993; ROSSATO, et al, 1999), a outra considera a preferência por espécies baseada na ordem de 

citação por um especialista local: denominado Valor de Uso por Lista Livre VUl (LAWRENCE, 

et al. 2005). Poucas espécies, sendo a maioria delas nativas, apresentam um elevado “valor de 

uso”, o que pode ser interpretado como um elevado sinal de exploração de espécies com sérias 

implicações de conservação. Entretanto, o VUc pode não indicar as espécies mais usadas e sim 

as espécies mais conhecidas, sendo que o VUl possibilita uma melhor visualização das plantas 

mais lembradas por seus usos. A planta A. zerumbet foi denominada como “colônia” e teve VUc 

= 0,26 e VUl = 0,34, sendo considerada uma planta não muito preferida ou negligenciada. 

(WALKER,1992; WELLNITZ; POFF, 2001) 

Os mercados públicos são espaços de grande trânsito de produtos naturais, entre eles 

muitas plantas medicinais, tornando-se lugares de forte concentração e fluxo de informações 

sobre espécies vegetais de valor medicinal. A forte influência das religiões de matriz africana na 

formação do imaginário religioso brasileiro proporcionou a inserção de uma diversidade de 

plantas com finalidade ritualística, sendo que algumas espécies compartilham uso ritual e 

medicinal. O estudo publicado por Albuquerque, et al, (2006), foi desenvolvido no Mercado 

São José em Recife.  A espécie A. zerumbet foi um recurso vegetal relatado por seus usos rituais, 

sendo uma planta relacionada ao orixá Oxum. Denominada pelos erveiros com o nome de 

colônia foi indicada para o tratamento de febre, sinusite, dor de cabeça e gripe, sendo as partes 

usadas citadas suas folhas e flores. Este trabalho analisou quantitativamente a lista de espécies 

de plantas citadas pelos comerciantes de ervas para fins medicinais, rituais e ornamentais em 

dois períodos: de 1993 a 1995 e de 2001 a 2002, estabelecendo comparações entre os dados 

coletados e analisados. O cálculo de Importância Relativa (IR) segundo Bennett e Prance (2000) 

foi aplicado para demonstrar a importância da espécie baseada na versatilidade de uso. Os 

resultados de IR para a planta A. zerumbet também apresentaram grande variação entre os 
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períodos (IR1995=1,33 e IR2002=0,59), podendo ser interpretados como uma redução na 

versatilidade de uso da espécie, aumento da versatilidade de uso de outras plantas ou a inserção 

de outras espécies que compartilham os usos da espécie em questão. 

Um trabalho com abordagem quantitativa foi realizada sobre a forma de revisão, na qual 

foram selecionados 21 levantamentos etnofarmacológicos realizados no Nordeste do Brasil, 

compilando dados que podem ser utilizados para orientar estudos fitoquímicos e 

farmacológicos. O índice IR de A. zerumbet foi 0,8, sendo 2 o valor máximo do cálculo obtido 

pela espécie Myracrodruon urundeuva. Tal resultado coloca A. zerumbet como uma planta de 

versatilidade mediana usada para o tratamento de enxaqueca, problemas cardíacos, dor no 

corpo, febre, hipertensão, dor de cabeça, gripe e congestão nasal (ALBUQUERQUE, et al, 

2007). 

 

Tabela 1 – Nomes populares, indicações, modo de preparo e forma de uso de A. zerumbet relatados nos estudos 
etnofarmacológicos. 

Nome Localidade Indicação Modo de 
preparo 

Forma  de uso 

Atoumo Martinica bronquite, grupe, 
flatulência, febre e 
calafrio 

decocto de 
folhas e flores 

Oral 

Colonia Cuba febre da malária decocto das 
folhas 

Oral e banho 

Chã bun zi chun China injúrias - - 

Dragón República 
Dominicana 

gripe e resfriado garrafada das 
folhas + outras 
plantas 

Oral 

La kor bua Tailândia úlceras pépticas decocto das 
raízes 

Oral 

Cardamomo Rio Grande do 
Sul, Brasil 

- - - 

Colônia Rio de Janeiro, 
Brasil 

diabetes, 
problemas renais, 
coração, angina, 
pressão alta, 
antidepressiva, 
broncodilatadora, 
calmante 

- - 

Pacová Minas Gerais, 
Brasil 

reumatismo, febre, 
resfriado 

tintura e infusão - 

Colônia Mato Grosso, 
Brasil 

- - - 
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Colônia Pernambuco, 
Brasil 

antibacteriana, 
antigripal, 
calmante, dor de 
cabeça, febre 

- - 

Vindecá Amazonas, 
Brasil 

dor de cabeça decocto das 
folhas 

Oral 

Colônia Ecológico - - - 
Colônia Pernambuco, 

Brasil 
febre, sinusite, dor 
de cabeça, gripe, 
ritual 

folhas e flores - 

- Nordeste, Brasil enxaqueca, 
problemas 
cardíacos, dor no 
corpo, febre, 
hipertensão, dor de 
cabeça, gripe, 
congestão nasal 

- - 

Colônia Ceará, Brasil hipertensão decocto das 
folhas 

Oral 

     
Os cálculos de importância relativa aplicados aos grupos de leigos e especialistas e o 

fator de consenso do informante, sem divisão de grupos, foram as técnicas usadas para 

investigar o uso de plantas medicinais na cidade de Aiuaba no estado do Ceará. As plantas 

incluídas nas categorias, que apresentaram altos valores de fator de consenso do informante 

foram apontadas como opções de destaque para a seleção de espécies que devem ser mais 

investigadas por seu potencial bioprospectivo. Os resultados apontaram que as plantas exóticas 

tiveram maior IR e foram as mais citadas. A causa de tal fato pode ser entendida como uma 

necessidade de ampliação da farmacopeia local com plantas que apresentam compostos 

secundários que não ocorrem nas espécies nativas e pela facilidade de acesso devido à boa 

adaptação de plantas que não tem inimigos naturais no ambiente (DEAN, 2004). Conhecida 

pelo nome de colônia A. zerumbet é usada para o controle da hipertensão, na forma de decocção 

das suas folhas para beber. A espécie teve IR total igual a 0,20 e entre os especialistas 0,27, não 

sendo citada entre o grupo de leigos; já o FCI (Fator de Consenso do Informante) para a 

categoria de desordens do sistema circulatório, que inclui A. zerumbet, foi de 0,5, não se 

destacando enquanto possibilidade bioprospectiva por este trabalho (CARTAXO; SOUZA; 

ALBUQUERQUE, 2010). 

3.3.3 Fitoquímica e farmacologia de A. zerumbet 

Uma extensa literatura científica descreve a composição e os efeitos farmacológicos de 

extratos e isolados de A. zerumbet por diversas técnicas e modelos experimentais. O óleo 
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essencial tem destaque especial, entretanto, as frações e substâncias não voláteis também são 

identificadas e testadas em estudos pré-clinicos e clínicos. A farmacologia de A. zerumbet testa 

várias hipóteses anteriormente estabelecidas em levantamentos etnobotânicos, confirmando os 

dados sobre segurança e eficácia no uso da espécie. Apoiados nestes estudos vários programas 

de fitoterapia incluem A. zerumbet na relação de plantas dispensadas para o tratamento de 

afecções que carecem de cuidados primários, principalmente como adjuvante em terapias 

cardiovasculares (RIO, 2002, 2004). A espécie já está incluída no Formulário de Fitoterápicos 

da Farmacopeia Brasileira indicada para o uso no tratamento de hipertensão arterial leve, na 

forma de tintura produzida com as folhas secas da espécie (BRASIL, 2010). Entretanto, existe 

um pronunciado uso de A. zerumbet como anti-hipertensivo, sob a forma de chá, situação que 

necessita ser melhor definida, já que a legislação que dispõem sobre plantas medicinais 

consumidas na forma de infusos, decoctos ou macerações, permite notificação apenas de 

produtos para o tratamento episódico de doenças de baixa gravidade (BRASIL, 2010a). 

3.3.3.1 Óleo essencial de A. zerumbet 

As propriedades terapêuticas dos óleos essenciais devem-se ao conjunto químico 

presente e destacam-se os mono e sesquiterpenos, e em menor concentração, fenilpropanóides 

de baixa polaridade. A associação entre a percepção de aromas e o despertar de sentimentos é 

uma das características que trazem às essências e aos preparados que as contêm relações 

subjetivas de uso e efeito. A percepção olfativa desses compostos os tem relacionados, desde 

tempos remotos, à expressão de religiosidade em diversas culturas, assim desenvolvem-se 

também as relações ritualísticas em busca do estabelecimento das condições de saúde. As 

plantas portadoras de aromas são consideradas especiais em diversos sistemas médicos 

curativos, além da citada associação ritualística, são muito aplicadas na manutenção da higiene 

corporal e usadas internamente como digestivas, tranquilizantes, antinociceptivas, antissépticas 

e anti-inflamatórias. Outra maneira comum de observar o uso aclamado de plantas com óleos 

essenciais é sob a forma de temperos culinários, sendo muito cobiçadas como especiarias e 

historicamente associadas ao comércio entre a Europa e Ásia (LAVABRE, 1992). 

3.3.3.1.1 Fitoquímica do óleo essencial de A. zerumbet 

O óleo de A. zerumbet foi extensivamente estudado para observação de sua composição 

e efeitos farmacológicos. Os principais componentes encontrados foram os monoterpenos: 1,8-

cineol, terpinen-4-ol, alfa-pineno, beta-pineno e p-cimeno, cânfora, limoneno; os 
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sesquiterpenos: óxido de cariofileno, beta-cariofileno e alfa-humuleno; e os fenilpropanóides 

cinamato de metila, 5,6-dehidrokavaina e 7,8-dihidro-5,6-dehidrokavaina (VICTORIO, et al, 

2009; VICTORIO; LEITÃO; LAGE, 2008; PADALIA; CHANOTIVA; SUNDARESAN, 

2010; ZOGBHBI; ANDRADE; MAIA; 1999).  

 Os monoterpenos são importantes constituintes do óleo essencial de A. zerumbet. São 

moléculas que habitualmente apresentam características lipofílicas com baixo peso molecular, 

são biossintetizadas a partir de duas rotas metabólicas (Figura 1): a via do 

                                                                                                                             

Figura 1 - Rota biossintética dos monoterpenos. Adaptado de Dewick (2002).                                                                                             

ácido mevalônico e a via da deoxixilulose fosfato, originadas por acetil-coenzima A e ácido 
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pirúvico, respectivamente. Ambas as vias formam o intermediário reativo isopentenil 

pirofosfato (IPP) que desenvolve equilíbrio químico deslocado para a formação do dimetilalil 

pirofosfato (DMAP). Sob a ação de uma prenil-transferase ocorre a desfosforilação de IPP e 

seu acoplamento ao DMAP, gerando geranil pirofosfato (GPP). O rearranjo do substituinte 

difosfato pode resultar em linalil pirofosfato (LPP) e neril pirofosfato (NPP). A partir desses 

precursores, as monoterpenos sintases catalisam reações de ciclização, conjugação e oxidação 

na formação dos diversos metabólitos dessa classe. O intermediário GPP pode iniciar a rota 

biossintética dos sesquiterpenos, assim como de outros terpenóides mais complexos. 

(DEWICK, 2002)         

As substâncias p-cimeno, limoneno, cânfora e cinamato de metila são relatadas como 

majoritárias nos trabalhos de Murakami, et al, (2008) e Fujita e Yamashita (1973). Variações 

expressivas são encontradas na literatura internacional, mas no Brasil os componentes 

majoritários relatados são: 1,8-cineol, terpinen-4-ol, evidenciando a via metabólica originada 

pelo cátion terpinen-4-il, sob a ação enzimática da cineol sintase para a oxidação das 

substâncias. A formação da molécula de limoneno decorre da hidrogenação do cátion terpinil 

por enzimas limoneno sintase e os metabólitos alfa-pineno e beta-pineno são formados por 

reciclização do cátion pinil pela ação catalítica de pineno sintases, por sua vez a cânfora é 

resultado da desidrogenação do borneol (Figura 2). Por fim, a biossíntese do p-cimeno pode ser 

realizada a partir das subunidades de isopreno ou mesmo a partir de rotas aromáticas 

envolvendo os precursores acetato ou chiquimato (DEWICK, 2002; KEEG, 2012). 

Os sesquiterpenos são formados pela fusão entre o geranil-PP e neril-PP (Figura 3). A 

ação enzimática determina a estereoquímica do intermediário fosforilado. Os sesquiterpenos 

apresentados são originados a partir do cátion E,E-farnesil em catálise promovida pela enzima 

beta-cariofileno sintase para a formação do beta-cariofileno e alfa-humuleno, que após oxidação 

forma o óxido de humuleno (DEWICK, 2002; KEEG, 2012) (Figura 4). Os derivados de 

fenilpropanóide não são relatados em vários estudos e quando são identificados se apresentam 

em pequena concentração, exceto no trabalho de Fujita e Yamashita (1973), onde o metil-

cinamato é a substância majoritária.  
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Figura 2 - Rotas biossintéticas envolvendo o cátion terpinil. Adaptado de Dewick (2002). 

 

Figura 3 - Biossíntese de sesquiterpenos. 
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Figura 4 - Rota biossintética dos principais sesquiterpenos de A. zerumbet. 

3.3.3.1.2 Farmacologia do óleo essencial de A. zerumbet 

Os efeitos farmacológicos do óleo de A. zerumbet foram avaliados a partir de seu 

conjunto e de substâncias isoladas. Observou-se atividade antimicrobiana significativa contra 

bactérias Gram (+) e Gram (-). Os componentes majoritários foram 1,8-cineol, terpinen-4-ol e 

gama-terpineno (POOTER; ABOUTABL; EL-SHABRAWY, 1995; INDRAYAN; TYAGY; 

AGRAWAL, 2010). O trabalho de Victório, et al, (2009), observou inibição dos micro-

organismos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Cryptococccus neoformans, Candida albicans. Utilizando a técnica da bioautografia foi 

possível atribuir o efeito antimicrobiano aos monoterpenos oxigenados. 

A atividade cardiovascular do óleo de A. zerumbet é relatada em modelos experimentais 

que utilizam o óleo bruto e alguns de seus isolados considerados majoritários. Os trabalhos de 

Lahlou, et al, (2002a, 2002b) observaram efeitos anti-hipertensivos para o óleo e o componente 

majoritário terpinen-4-ol administrados por via intravenosa em ratos com hipertensão induzida. 

Tanto o óleo quanto terpinen-4-ol reduziram a pressão de forma dose-dependente, sendo que o 

efeito do terpinen-4-ol foi mais rápido e mais potente que o do óleo bruto. O envolvimento do 

sistema parassimpático no efeito foi descartado, pois a redução da pressão arterial ocorreu 

mesmo com a administração de antagonistas colinérgicos. 

Outro monoterpeno muito relatado nos estudos fitoquímicos do óleo essencial de A. 

zerumbet, o 1,8-cineol, foi testado em comparação com óleo bruto para observação de efeitos 

vasodilatadores. Isolados de aorta de ratos, com e sem endotélio, foram pré-contraídos com 
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fenilefrina. O óleo essencial induziu vasodilatação em vasos com endotélio íntegro, mas não 

em vasos em que ele foi removido. O monoterpeno 1,8-cineol foi vasodilatador em aortas com 

endotélio íntegro, sendo também eficaz em vasos com endotélio removido, entretanto com 

potência aproximadamente três vezes menor. O inibidor da óxido nítrico sintase, metil-éster-

nitroarginina, aboliu os efeitos do óleo essencial e do isolado, confirmando a independência do 

sistema parassimpático no efeito (PINTO, et al, 2009). 

A redução da contração em artérias de ratos foi observada em conjunto com a 

diminuição do ritmo sinusal no trabalho realizado por Santos, et al, (2011). O estudo utilizou 

técnicas de patch-clamp e comparações com a nifedipina para apontar o envolvimento dos 

canais de cálcio do tipo-L no efeito cardíaco do óleo essencial de A. zerumbet. 

Os efeitos do óleo essencial de A. zerumbet foram discutidos em modelos 

farmacológicos pré-clínicos. O trabalho de Araújo, et al, (2009) desenvolveu testes de 

comportamento em estereotipia induzida por apomorfina em ratos. O óleo essencial 

administrado por via intraperitoneal apresentou atividade depressiva e antipsicótica, 

comparável ao haloperidol. Também observou-se, inibição de hiperlocomoção induzida por 

ketamina, redução da latência, possivelmente envolvendo mecanismos antioxidantes 

(ARAÚJO, et al, 2010). 

A acumulação dos componentes majoritários em órgãos e efeitos ansiolíticos do óleo 

essencial de A. zerumbet, administrado por inalação, foram relatadas por Satou, et al, (2010). 

Observou-se, por experimento CG/MS, a acumulação de alfa-pineno no cérebro, fígado e 

principalmente nos rins, associado ao efeito ansiolítico nos testes de caixa de luz-escuro, campo 

aberto, labirinto em cruz elevado (SATOU, et al, 2010, 2011). Também são relatados efeitos 

miorrelaxantes e antiespasmódicos em íleo de ratos por Bezerra, et al, (2000) e a inibição de 

transmissão nervosa em nervo ciático dessecado. Indicando potenciais usos no controle de 

cólicas e dores (LEAL-CARDOSO, et al, 2003). 

 

3.3.3.2 Extratos não voláteis de A. zerumbet 

3.3.3.2.1 Fitoquímica dos extratos não voláteis de A. zerumbet 

Os extratos de A. zerumbet apresentam uma mistura complexa de metabólitos divididos 

entre terpenóides e fenilpropanóides. O trabalho de Xu, Dong e Sim (1995) identificou na fração 
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solúvel em CHCl3 do extrato metanólico, os diterpenos: zerumina A, zerumina B, juntamente 

com os metabólitos (E)-15,16-bisnorlabda-8(17)-11-dieno-13-ona e coronarina. Os ácidos 

graxos encontrados no óleo do rizoma foram descritos por Indrayan, Agrawal e Tyagi (2009). 

Os fenilpropanóides figuram entre os compostos mais relatatos em extratos não voláteis 

de A. zerumbet. Sua biossíntese é originada a partir da via metabólica do ácido chiquímico 

(Figura 5).  A fosforilação do chiquimato produz o ácido 3-fosfatochiquímico. Sequencialmente 

a fosforilação, ocorre reação catalítica com fosfoenolpiruvato, formando o ácido 3-

enolpiruvilchiquímico-3-fosfato. Após sucessivas desfosforilações forma-se o ácido corísmico 

(DEWICK, 2002; SHARMA, 2011). Por rearranjo de Claisen catalisado pela enzima corismato 

mutase, o ácido corismico transfere o derivado fosfoenolpiruvato para ligação direta com o 

núcleo aromático, resultando no ácido prefênico. Descarboxilação e aromatização do ácido 

prefênico formam o ácido fenilpirúvico. (DEWICK, 2002) 

 

Figura 5 - Rota biossintética originada no ácido chiquímico. 

A coenzima piridoxal fosfato tem destaque tanto na formação por ácido L-arogênico, a 

partir do ácido prefênico, como na reação do ácido fenilpirúvico em L-fenilalanina, também 

resultante da descarboxilação e aromatização do ácido L-arogênico. Por catálise promovida pela 

fenilalanina amônia liase, a fenilalanina é por sua vez transformada em ácido cinâmico 

(DEWICK, 2002). 
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Diversas vias metabólicas derivam da formação do cinamato, entre elas destacamos a 

síntese de estirilpironas e flavonoides, ambas iniciadas com a conversão do ácido cinâmico a 

4-hidroxicinamoil-CoA. A biossíntese de estirilpironas ocorre por ciclização do tautômero di-

enólico formado após a extensão do precursor 4-hidroxicinamoil-CoA, pela junção de duas 

moléculas de malonil-CoA (Figura 6). Sequencialmente à formação da lactona, a enzima S-

adenosil metionina forma os substituintes metoxilados característicos dos derivados de 

yangonina, entre eles a 5,6-dehidrokavaína e 7,8-dihidro-5,6-dehidrokavaina (DEWICK, 

2002).  

 

Figura 6 - Biossíntese de estirilpironas, Adaptado de Dewick, 2002. 

Os flavonoides também são biossintetizados a partir do acoplamento do 4-

hidroxicinamoil-CoA com três moléculas de malonil-CoA (Figura 7). Por condensação de 

Claisen catalisada por uma chalcona sintase forma-se a narigenina precursora dos metabólitos: 

kaempferol, quercetina e catequina, assim como os glicosilados rutina, kaempferol-3-O-

glicuronídeo e kaempferol-3-O-rutinosídeo (DEWICK, 2002; MPALATINOS, et al, 1998). 
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Figura 7 - Biossíntese dos flavonoides catequina e quercetina. Adaptado de Dewick (2002) 

3.3.3.2.2 Farmacologia dos extratos não voláteis de A. zerumbet 

Os efeitos farmacológicos dos compostos de A. zerumbet, extraídos com diversos 

solventes foram testados para aferir ações antioxidantes, antidiabéticas, antiaterogênicas, 

antivirais, hipolipidêmicas e reguladora do metabolismo (CORREIA; LIMA; COSTA, 2010).  

O trabalho de Chompoo, et al, (2011) observou a inibição dos produtos de glicação 

avançada alfa-dicarbonil e frutosamina pelos extratos hexânicos de A. zerumbet, onde foram 
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identificados os metabólitos 5,6-dehidrokavaína, 7,8-dihidro-5,6-dehidrokavaína e labidadieno, 

sendo que os efeitos anti-glicantes foram atribuídos ao último. Li-yun, et al. (2008) observaram 

efeitos hipolipidêmicos e potente elevação de lipoproteínas de alta densidade, a partir de 

extratos da semente de A. zerumbet. O extrato acetônico das sementes de A. zerumbet foi 

considerado anti-aterogênico por Chompoo, et al, (2012). 

A atividade antioxidante do extrato acetato de etila de flores e sementes foi observada a 

partir da inibição do branqueamento do betacaroteno induzido por radicais livres 

(ELZAAWELY, et al, 2007). O trabalho de Chompoo, et al, (2012) utilizou modelos 

experimentais para a aferição dos efeitos antioxidante, anti-radicais livres e anti-radicais 

superóxido dos extratos aquoso e etanólico de A. zerumbet. Além disso, o estudo também 

verificou efeito inibidor sobre enzimas relacionadas a doenças de pele, sendo que esse efeito 

foi atribuído à presença de 5,6-dehidrokavaína nos extratos. 

A decocção das partes aéreas de A. zerumbet foi utilizada para testar o efeito 

antiparasitário da espécie a partir da inibição da eclosão de ovos e a perda do revestimento de 

larvas de Haemonchus contortus (MACEDO, et al, 2012). A atividade antiviral do extrato 

aquoso de A. zerumbet foi estudada por Upadhay, et al, (2011). As enzimas neuraminidase e 

HIV-1 integrase foram inibidas em experimento in-vitro, comprovando o uso da espécie no 

tratamento de gripes. O efeito foi atribuído as kava lactonas presentes no extrato, demonstrando 

potencial para o desenvolvimento de drogas antivirais a partir das substâncias citadas. 

3.3.3.3 Estudos clínicos com A. zerumbet 

A eficácia e a segurança do extrato etanólico das folhas de A. zerumbet foram testados 

em ensaio clínico com 22 pacientes diagnosticados com hipertensão leve a moderada. Foram 

produzidas cápsulas com 250 mg do extrato alcoólico seco, padronizadas com base na 

concentração de flavonoides à 2,5%. Os pacientes foram tratados durante seis semanas com 

diferentes regimes terapêuticos de acordo com a observação dos níveis pressóricos, de forma 

que 13 voluntários foram tratados com uma cápsula, oito com duas cápsulas e um com a 

dosagem máxima, seis cápsulas. Os resultados demonstram que o extrato bruto de A. zerumbet 

foi eficaz no controle de quadros hipertensivos leves e moderados. Com relação à toxicidade, 

não foram apontados efeitos adversos relacionados ao desenvolvimento da terapia (JHA; 

CARVALHO, 2010). 



49 
 

O chá de A. zerumbet foi testado clinicamente em 36 voluntários sadios, divididos em 

dois grupos: um que usou o chá de A. zerumbet com 24 pessoas; e outro que consumiu sachês 

placebo, com 12 voluntários. O estudo foi desenvolvido durante 28 dias ininterruptos onde os 

sujeitos consumiram 540 mL do chá preparado com 9 g da folha seca, diariamente, segundo 

indicação popular de consumo. Os efeitos adversos atribuídos ao uso do chá foram: cefaléia, 

sonolência, dor abdominal, vômito, flatulência e poliúria, sendo relatados para os dois grupos. 

Os exames laboratoriais hematológicos, hepáticos, renais e metabólicos foram avaliados no 14º 

e 28º dia, durante o estudo, e sete dias após o estudo. Os resultados não evidenciaram nenhum 

sinal de toxicidade. Os linfócitos periféricos foram analisados pelo teste do cometa e também 

não houve sinal de genotoxicidade. O trabalho demonstrou que o consumo do chá de A. 

zerumbet é seguro quando consumido durante 28 dias consecutivos. (SANTANA, 2009). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Levantamento etnofarmacológico 

O Levantamento Etnofarmacológico foi desenvolvido na região do Baixo Sul Baiano, e 

compõe a série de ações aprovadas para o estabelecimento do projeto “Hortos Medicinais”, 

desenvolvido pela organização da sociedade civil de interesse público Casa Jovem, com 

financiamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para 

implantação de hortos medicinais comunitários. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética 

em pesquisa da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Apêndice A) e está registrado na 

Plataforma Brasil sob o número: 01658412.0.0000.0052. A utilização dos dados segue as 

recomendações da lei 12527 de 2011 (BRASIL, 2011c). 

4.1.1 Área de estudo 

A área onde o estudo foi desenvolvido está situada na região conhecida como Baixo-

Sul da Bahia localizada ao longo da rodovia BA-001, composta por 11 municípios (Camamu, 

Maraú, Nilo Peçanha, Presidente Tancredo Neves, Ituberá, Igrapiúna, Ibirapitanga, Piraí do 

Norte, Cairú, Valença e Taperoá), distantes entre 100 e 250 km da capital Salvador (Figura 8). 

A pesquisa foi realizada nas comunidades rurais de Jatimane em Nilo Peçanha; Ouro Preto e 

Riachão do Caboclo em Presidente Tancredo Neves; Vargido, Laranjeira e Pedra Branca em 

Igrapiúna; e nas comunidades de Cajazeiras e Rua de Cima, localizadas na sede do município 

de Cairu. 

O território da região é recortado por ilhas, baías e estuários e possui uma das maiores 

biodiversidades do país. Coberto por remanescentes de Mata Atlântica, um dos biomas de maior 

biodiversidade e mais ameaçados, mescladas com áreas de restinga, mangue e áreas de 

vegetação herbácea de transição, o Baixo Sul, devido a sua grande importância ecológica, 

contém cinco áreas de proteção ambiental (IBAM, 2010). Hoje, o ecossistema mata atlântica 

tem apenas 7% de remanescentes em todo o país. O clima é tropical com elevadas temperaturas, 

com média variando entre 21 e 25º C. As chuvas abundantes são distribuídas durante todo o 

ano com médias anuais superiores a 1750 mm. Os meses de maior pluviosidade estão entre 

março e julho (FISCHER, 2007).  

Segundo o Censo realizado em 2010 a população total da região denominada Baixo Sul 

é de 285.780 habitantes, dos quais 54% são residentes em zona rural (IBGE, 2010). Todos os 

municípios da região apresentaram Índice de Desenvolvimento Humano inferior a 0,500, 
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estando em situação de baixo desenvolvimento humano (IDH), segundo Fischer (2007). O IDH 

da região está abaixo da média do estado da Bahia em 2005, como apontado por Lemos (2007) 

em seu Mapa da Exclusão Social no Brasil. 

Apesar do quadro geral de pobreza na região, o território apresenta grande potencial 

para desenvolvimento a partir de riquezas naturais como pescados, palmito, piaçava, cravo, 

cacau, dendê, guaraná e látex. Outra atividade que vem se desenvolvendo no local é o turismo 

de lazer com destinos conhecidos internacionalmente. O litoral conhecido como Costa do 

Dendê, é uma das principais zonas turísticas da Bahia, composta por pequenas ilhas, corais e 

águas cristalinas. (FISCHER, 2007) 

 

Figura 8 - Mapa da região onde foi realizado o levantamento etnofarmacológico, Baixo Sul da Bahia. 

 

4.1.2 Desenho do estudo 

Estudo analítico não probabilístico de dados, obtidos através de entrevistas 

semiestruturadas5 (ALBUQUERQUE; LUCENA, 2004). Os inquéritos foram gravados e foi 

                                                           
5 Tipo de entrevista que coleta dados específicos com o preenchimento de questionário, mas que permite, a 

partir da comunicação oral, a valorização das características observacionais decorrentes do evento. A escolha 

desse tipo de entrevista oportuniza a utilização da linguagem por parte do entrevistado, aumentando a riqueza 

dos dados gerados possibilitando a compreensão de outras percepções, associando abordagens qualitativas a 

informações quantitativas. (NEWTON, 2010) 
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realizado o preenchimento da Ficha de Coleta criada neste estudo para facilitar a sistematização 

de dados referentes ao: nome da planta na localidade, alegação de uso, disponibilidade de 

acesso, forma de preparo, e modo de usar. As questões foram dispostas em formato de tabela 

em que cada uma delas originava uma coluna. Informações gerais sobre o entrevistado e local 

da entrevista foram anotadas no cabeçalho da referida ficha (Apêndice B).  

4.1.3 Amostragem 

As comunidades foram selecionadas a partir de mobilização prévia realizada pelos 

gestores do projeto para a execução das várias etapas do mesmo. No processo de mobilização 

foram identificados os informantes-chave de cada uma das comunidades, normalmente pessoas 

que exercem liderança social entre a população ou agentes comunitários de saúde, sendo bons 

conhecedores dos moradores locais, de acordo com o preconizado por Faugier e Sargeant 

(1997). Os informantes-chave além de entrevistados apresentavam aqueles considerados 

especialistas locais que por sua vez, após a entrevista, ocupavam a condição de informantes-

chave, apresentando outros especialistas locais, aumentando a amostragem desejada com baixa 

aleatoriedade, como descrito pelo método de recrutamento do tipo “Bola de Neve” 

desenvolvido por Goodman (1961) e adaptado por vários pesquisadores para utilização em 

pesquisas etnodirigidas, como nos trabalhos publicados por Almeida, et al. (2011), Keller, et 

al, (2008) e Souza (2010).  

4.1.4 Coleta de dados 

Foram realizadas entrevistas nas casas dos informantes (Figura 9). As visitas contavam 

com a participação de dois pesquisadores, sendo um coordenador da entrevista e outro 

responsável por preencher as informações correspondentes à tabela com questões. As 

entrevistas foram desenvolvidas dentro das residências, apoiadas por registro de imagem 

através de fotografias e gravação de áudio em sistema MP3, onde foram também gravados a 

aceitação do informante, para com os termos de consentimento de participação livre e 

esclarecida, como rege a resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96 (BRASIL, 1996). 

Sucessivamente a entrevista, foi realizada turnê guiada (Figura 10), visita acompanhada do 

informante pelo seu quintal para observação das plantas citadas. (FLORENTINO, ARAUJO; 

ALBUQUERQUE, 2007).  
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4.1.5 Coleta e identificação das plantas citadas  

Os espécimes coletados, foram identificados por equipe coordenada pela curadora do 

herbário Maria Lenise Silva Guedes, em sequência foram herborizados e depositados no 

Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB) da Universidade Federal da Bahia, também foram 

incluídos no Brahms6 (Botanical Research and Herbarium Management System). Um membro 

da equipe de entrevistadores sempre acompanhava a atividade de coleta para herborização, 

acompanhado das fichas de coleta utilizadas nas entrevistas, para auxiliar o trabalho da equipe 

de herbário. Foram incluídos campos (linhas) livres para incluir informações de plantas que 

porventura fossem lembrados pelo informante no momento da coleta de material botânico 

(Figuras 11 e 12). 

             

                                                           
6 O Brahms é um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa botânica e gestão de herbários. 

(BRAHMS, 2012) 

Figura 9 – Foto de entrevista no levantamento de 
dados, em Jatimane. 

Figura 10 – Foto de turnê guiada no quintal 
de uma informante em Laranjeiras. 

Figura 11 – Equipes de entrevista e herbário na 
casa de uma informante. 

Figura 12 – Membro da equipe de 
herbário prensando amostras para 
herborização e identificação. 
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4.1.6 Análise e apresentação dos dados 

Todas as análises derivaram das informações contidas nas fichas de coleta e na lista de 

identificação fornecida pelo herbário. As fichas, como foram desenvolvidas por entrevista 

possibilitaram a identificação do informante além de relacioná-lo as plantas citadas no 

inquérito. As alegações de uso foram enquadradas por sistemas corporais em 17 categorias de 

uso adaptadas da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008) CID-10. Os nomes populares 

apresentados nas fichas estão presentes na lista de herbário e relacionados à sua respectiva 

nomenclatura botânica oficial, família botânica e número de depósito no ALCB, no campo 

destinado às famílias consta também o número de citações referentes a elas. O cruzamento das 

informações permitiu a geração de conjuntos de dados específicos para o cálculo dos índices 

quantitativos utilizados no trabalho.  

4.1.6.1 Fator de consenso do informante 

Foi calculado o Fator de Consenso do Informante, segundo Trotter e Logan (1986), que 

indica o consenso de escolha de tratamento para um determinado episódio de doença, é obtido 

dividindo o número total de citações para uma categoria (Ncat) menos o número total de 

tratamentos para a categoria (Tcat), pelo número total de tratamentos para a categoria (Ncat) 

menos um. Para possibilitar o cálculo do índice foi gerada uma tabela, para cada informante 

com espaço de contagem do número de citações por sistema corporal e listas por categoria de 

uso com a quantidade e os nomes das espécies usadas. 

 

4.1.6.2 Nível de fidelidade 

O Nível de Fidelidade (NF), segundo Friedman, et al, (1986) também foi calculado e 

testa a espécie preferida usada no tratamento de uma condição particular de saúde através da 

razão entre o número de informantes que citou o uso da espécie para o mesmo objetivo principal 

(NP) e o número total de informantes que mencionou qualquer uso para espécie (NT). O índice 

foi calculado contando-se o número de informantes concordantes para determinado uso e 

qualquer uso para uma espécie. 
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4.1.6.3 Valor de uso 

O Valor de Uso (VU) foi calculado segundo Phillips (1994) dividindo-se o número total 

de citações de uso para todos os informantes de uma determinada espécie (Nsp), pelo número 

total de informantes (I) e demonstra a importância local da espécie. Para o cálculo do VU foram 

realizadas contagens da espécie a ser analisada, por seus respectivos informantes. 

 

4.2 Estudo fitoquímico 

4.2.1 Material vegetal 

As folhas de Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. (Zingiberaceae) estudadas, 

foram coletadas no terreiro de culto afro-brasileiro Manso Dandalungua Cocuazenza, 

localizado na Estrada Velha do Aeroporto, Salvador-Bahia (-12° 54' 37.46", -38° 23' 24.21") 

em maio de 2009 (Figura 13), e no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), Salvador-Bahia (-13° 0' 5.10", -38° 30' 28.70"), em outubro de 2010 (Figura 14). Os 

espécimes foram herborizados, identificados e as exsicatas foram depositadas no Herbário 

Alexandre Leal Costa (ALCB) do Instituto de Biologia da UFBA sob os números 99310 e 

99581.  

         
Figura 13 – Espécime de A. zerumbet 
coletado no Manso Dandalungua 
depositado no ALCB sob o número: 
99310. 

Figura 14 – Espécime de A. zerumbet 
coletado no Campus de Ondina depositado 
no ALCB sob o número: 99581. 
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4.2.2 Obtenção de óleo essencial e extratos 

As folhas da espécime ALCB 99310, com massa de 1,1 kg, foram processadas em 

liquidificador (Figura 15) e submetidas à hidrodestilação, com 6,3 L de água destilada, por 

períodos de três horas, em sistema Clevenger adaptado da Farmacopéia Brasileira em vigência 

(BRASIL, 2010) (Figura 16). Obteve-se ao fim do processo 1,8 mL de óleo essencial e extrato 

aquoso resultante da decocção. 

            

 

O extrato aquoso, resultante da decocção para obtenção do óleo essencial, foi filtrado 

em papel filtro e particionado com acetato de etila (AcOEt) em funil de separação de 1000 mL. 

A fração orgânica (FAE) obtida foi filtrada em algodão hidrofílico, concentrada sob pressão 

reduzida e seca até obtenção de massa de 3,5 g. 

Uma massa de aproximadamente 8,0 kg de folha fresca, da espécime ALCB 99581 foi 

rasurada com auxílio de tesoura de poda e submetida a maceração a frio em 10 L de MeOH 

com ácido acético a 2% durante sete dias. O filtrado foi concentrado sob pressão reduzida. O 

extrato ácido foi submetido a uma partição com diclorometano em funil de separação. A fração 

orgânica (FDM) obtida foi concentrada sob pressão reduzida e seca até massa de 

aproximadamente 33,0 g. 

 

Figura 15 – Processamento da droga 
vegetal em liquidificador. 

Figura 16 – Procedimento de 
hidrodestilação das folhas de A. zerumbet. 
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4.2.3 Isolamento e identificação de metabólitos de A. zerumbet 

4.2.3.1 Óleo essencial 

O óleo essencial de A. zerumbet foi analisado por cromatógrafo à gás acoplado 

espectrômetro de massa com aparelho Shimadzu QP5050, utilizando coluna capilar 5% fenil, 

95% dimetilpolisiloxano OV-5 (30m x 0,25mm x 0,25µm), temperatura do injetor 250°C, 

pressão na entrada da coluna 48,7 kPa, velocidade linear 36 cm/seg. O fluxo da coluna foi de 1 

mL/min utilizando o hélio como gás carreador. A temperatura do forno variou entre 40° - 280°C 

com rampa de aquecimento de 2 °C/min e a temperatura de interface foi de 280°C. O 

espectrômetro de massas utilizou a ionização por feixe de elétrons em 70 eV. A identificação 

dos compostos foi feita a partir da avaliação do pico massa-carga (m/z) do íon molecular, o pico 

base, aspecto geral do espectro e referência na literatura ou em bases de dados espectrais, sendo 

apoiado por proposta eletrônica oferecida pelo software que possibilita a interface com o 

espectrômetro. Foram identificadas as substâncias com área do pico superior a 5% do somatório 

das áreas, consideradas majoritárias. 

4.2.3.2 Extrato metanólico ácido 

A fração orgânica resultante da partição entre o concentrado ácido e o diclorometano, 

foi submetida à coluna cromatográfica rápida, com 30,0 g de gel de sílica da marca Reagenzien 

Merck, 0,05 – 0,2 mm; 70 – 325 mesh ASTM (sílica-gel), usando como eluente a mistura 

CH2Cl2/MeOH em gradiente de polaridade, resultando em 64 frações (Figura 17) (Esquema 1).  

         

Figura 17 – Coluna rápida, realizada com a fração orgânica da partição entre o extrato aquoso ácido e CH2Cl2. 
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Esquema 1 – Fluxograma da extração com MeOH e ácido acético à 2%; partição entre o concentrado aquoso 
ácido e CH2Cl2 e coluna cromatográfica rápida. 
 

As frações 5 – 9 foram selecionadas por semelhança de perfil cromatográfico, a partir 

de análise por cromatografia de camada delgada em cromatofolha de alumínio com fase 

estácionária composta de sílica-gel 60 F254 da marca Merck CCF-C/25 (CCD – sílica), reveladas 

com luz UV (254, 365 nm) e iodo (Figura 18). Após a reunião a amostra foi seca até obtenção 

de massa constante de 2,9 g. O extrato foi novamente submetido à coluna cromatográfica com 
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90 g de florisil (CCA-florisil) da marca J. T. Baker; 100-200 mesh, com eluente CH2Cl2/MeOH 

em gradiente de polaridade obtendo-se 22 frações.  

 

 

Por análise em CCD – sílica, foram reunidas as frações 2-9, que após secagem 

resultaram em 1,5 g de massa. Foi realizada uma coluna cromatográfica em sílica-gel, com 60 

g do adsorvente e eluição em gradiente de CH2Cl2/MeOH, resultando em 23 frações. Após 

triadas por CCD – sílica, em sistema de eluição CH2Cl2/MeOH (97:3) reveladas com luz UV 

(254, 365 nm) e iodo, foram reunidas as frações 9, 14 e 18 e encaminhadas aos experimentos 

espectroscópicos, de absorção na região do infravermelho (IV) na faixa de 4000-400 cm-1, 

usando espectrômetro BOMEM-MB-10. Seguiu-se a análise por ressonância magnética nuclear 

(RMN), solubilizadas por clorofórmio deuterado (CDCl3), em equipamento Gemini, com 

frequência de próton em 500 mHz (RMN 1H – 500G) e carbono 13 em 125 mHz (RMN 13C – 

125G) (Esquema 2). 

Figura 18 – Foto de CCD – sílica das frações 5 – 10 de CCA - florisil, com eluição em sistema 
CH2Cl2/MEOH (98:2), revelada por UV 254 nm.  



60 
 

   

Esquema 2 – Fluxograma dos processos cromatográficos e espectroscópicos, das frações originadas do extrato 
produzido com MeOH e ácido acético a 2%. 
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4.2.3.3 Fração orgânica do particionado entre a água do decocto e acetato de etila 

Utilizou-se 2,0 g do extrato da fração acetato de etila, submetendo-o a coluna 

cromatográfica com sílica-gel. Foi utilizado como eluente o sistema CH2Cl2/MeOH em 

gradiente de polaridade. Obteve-se 51 frações que foram monitoradas por CCD – sílica, usando 

o sistema CH2Cl2/MeOH (97:3) e como reveladores o iodo e lâmpada de ultravioleta em 254 e 

356 nm. A fração 4 foi analisada por RMN, em equipamento Varian, solubilizados em CDCl3 

com frequência de próton 400 MHz (1H – 400) (Esquema 3). 

 

Esquema 3 – Processo de isolamento e caracterização do metabólito utilizado como referência, para produção de 
imagem cromatográfica em extrato originado da água da decocção de folhas de A. zerumbet. 
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4.2.3.4 Seleção da substância característica de identificação fitoquímica de A. zerumbet 

A substância escolhida para servir como padrão de identificação fitoquímica de A. 

zerumbet deve ter correlação com os efeitos justificadores dos usos tradicionais, que possam 

ser incluídos na legislação RDC 10/10 (BRASIL, 2010a). Ainda assim para a sua seleção como 

padrão, a amostra deve ser identificada, isolada e possibilitar boa visualização em experimento 

de cromatografia em camada delgada a partir do revelador. Por fim a substância deve ser 

identificada em extrato que mimetize a forma de preparo observada a partir da etnopesquisa.  

A observação do isolamento da substância selecionada será realizada a partir de 

cromatograma produzido por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) em equipamento 

Shimadzu 6-C DAD, com coluna analítica Shimadzu Shim-pack CLC com comprimento de 15 

cm e diâmetro de 4,6 mm. Deve-se produzir cromatogramas com a referida substância isolada 

e com extrato que apresente uma mistura da selecionada com outra substância obtida nos 

extratos de A.zerumbet, com estrutura e polaridade semelhante. 

4.2.3.4 Cromatografia em camada delgada para identificação fitoquímica 

A substância selecionada para produzir imagem cromatográfica, em conjunto com a 

fração do extrato orgânico, obtido da decocção, em que a mesma foi identificada e o extrato 

bruto acetato de etila da água residual da hidrodestilação foram solubilizados e aplicados à 

cromatofolha CCD – sílica, para comparação de perfil cromatográfico. O procedimento foi 

realizado de acordo com o que está estabelecido na quinta edição da Farmacopéia Brasileira 

(BRASIL, 2010). As placas CCD – sílica utilizadas tinham dimensões de 10 X 5 cm. Foi 

calculado o índice de retenção (IRb) para a substância, a partir da relação entre as medidas da 

distância percorrida pela amostra (dA) pela altura alcançada pelo sistema de solventes (dS). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Levantamento etnofarmacológico 

A pesquisa “Levantamento Etnofarmacológico no Baixo-Sul da Bahia” aplicou 38 

entrevistas em 8 comunidades de 4 municípios. Foram coletadas 501 espécimes com a 

identificação de 173 espécies de 53 famílias botânicas distintas. A espécie mais citada foi Lippia 

alba (Mill.) N.E.Br. (Verbenaceae), presente em 29 entrevistas (tabela 1). A família botânica 

com mais representantes foi a Lamiaceae com 25 espécies sendo também a que recebeu o maior 

número de citações sendo referenciada 93 vezes durante os inquéritos (Tabela 2), o mesmo 

resultado foi observado em estudo etnobotânico realizado no terreiro de culto afro-brasileiro 

Manso Dandalungua (ALMEIDA, et al, 2007). A outra mais relatada foi a Asteraceae, estes 

dados corroboram com os levantamentos de etnopesquisa realizados em outras localidades, 

como descrito por Di-Stasi,et al, (2002) e Oliveira (2008) (Tabela 3). 

 As mulheres foram as principais informantes, representando 68% das entrevistadas 

(Gráfico 1). O fato já foi observado em outras pesquisas e se justifica por dois motivos: a área 

de cultivo próximo a casa (região de quintal) é normalmente de domínio feminino, podendo 

levantar-se a hipótese de que se o objetivo da pesquisa for investigar plantas de mata (não-

cultivadas) os homens seriam maioria entre os informantes. Outrossim, a principal relação para 

o resultado de gênero observado é apresentado pela metodologia TRAMIL (Programa de 

investigação aplicada a medicina popular do Caribe) em que as entrevistas são direcionadas às 

mulheres, preferencialmente as mães, por serem elas as responsáveis pela manutenção da saúde 

no ambiente residencial (TRAMIL, 2011; VIERTLER, 2002). 

 A idade média dos informantes foi de 53 anos e os informantes se concentram na faixa 

entre 30 - 50 anos com 13 membros, e 50 -70 anos com 12 representantes. Com relação aos 

informantes acima de 70 anos, o pequeno número de informantes (2) é uma das principais 

justificativas para a realização de levantamentos etnodirigidos, pois as pessoas com mais idade 

tendem a acumular mais conhecimento sobre plantas medicinais e a necessidade de 

reconhecimento desse saber é uma importante forma de preservar a diversidade cultural local 

associada à diversidade biológica, princípio de várias descobertas farmacológicas modernas 

(ALBUQUERQUE; HANAZAKI, 2006). Por outro lado, é preocupante o fato de serem apenas 

4 os entrevistados com idade menor que 30 anos, o que pode ser interpretado como uma 

dificuldade de transmissão do conhecimento tradicional, apontado por Amorozo (1996) como 
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um resultado da valorização do conhecimento moderno em detrimento do que é aprendido com 

os mais velhos. 

Tabela 2 - Lista das 10 espécies mais citadas, nomes populares, alegações terapêuticas, parte utilizada e número 
de entrevistas que citaram a espécie, valor de uso (VU).  

Nome Científico Nome 
Popular 

Alegação 
Terapêutica 

Parte 
Utilizada 

Nº de 
entrevistas 
que citaram 
a espécie 

VU 

Lippia alba (Mill.) 
N.E.Br.  

Erva-
Cidreira, 
Melissa 

Calmante, Anti-
hipertensivo, 
Antigripal, 
Analgésico 

Folha 29 1,21 

Chenopodium 

ambrosioides L.  
Mastruz, 
Mantruz, 
Mantrusto 

Anti-inflamatório, 
Anti-helmíntico 

Folha 18 0,82 

Schinus 

terebinthifolia 
Raddi  

Aroeira Anti-inflamatório Folha 16 0,60 

Citrus aurantium 
L.  

Laranja-da-
terra 

Antigripal, 
Antitussígeno 

Folha e 
fruto 

15 0,55 

Gymnanthemum 

amygdalinum 
(Del.) Sch. Bipex.  

Alumã Anti-helmíntico, 
Antipirético, 
Antidispéptico 

Folha 14 0,55 

Plectranthus 

grandis (Cramer) 
R.H.Willemse  

Boldo Antidispéptico Folha 13 0,50 

Cymbopogon 

citratus (DC.) 
Stapf.  

Capim-
Santo, 
Capim-
Limão 

Calmante, Anti-
hipertensivo 

Folha 13 0,47 

Foeniculum 

vulgare Mill.  
Erva-Doce Antitussígeno, 

Anti-gases 
Folha e 
Semente 

12 0,47 

Plantago major L.  Trançagem, 
Trançais 

Anti-inflamatório Folha 11 0,39 

Mentha arvensis L.  Hortelã, 
Menta 

Anti-helmíntico Folha 11 0,37 

 

Tabela 3 - Lista das famílias botânicas mais citadas; número de espécies, número de citações de uso e porcentagem 
de citações de uso. 

Famílias Nº de espécies Nº de citações de uso % de citações de uso 
Lamiaceae 25 93 17,16 
Asteraceae 18 49 9,04 
Verbenaceae 5 39 7,19 
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Rutaceae 6 30 5,53 
Amaranthaceae 4 29 5,35 
Anacardiaceae 3 23 4,24 
Myrtaceae 7 22 4,06 
Fabaceae 7 19 3,50 
Apiaceae 5 17 3,14 
Outras  93 221 40,79 
Total  173 542 100,00 

 

 Os distúrbios de saúde relatados foram categorizados em 17 condições gerais de saúde 

e as categorias mais relatadas se repetiram em outros estudos, notadamente doenças ou sintomas 

referentes ao sistema respiratório e gastrointestinal com 159 e 149 relatos, respectivamente 

(ALMEIDA; ALBUQUERQUE, 2002). Os males dermatológicos que postularam entre os 

principais problemas nas entrevistas de Trotter e Logan (1986), estiveram longe de serem os 

mais citados no estudo, com apenas 12 citações.  

 

Gráfico 1- Distribuição dos entrevistados por sexo. 

 

 O fator de consenso do informante (FCI) é um índice quantitativo, variando entre 0 e 1, 

que apresenta o nível de similaridade para o uso de plantas com finalidade medicinal, sendo 

muito utilizado para comparar a informação intercomunidades. Outros aspectos da cultura de 

uma localidade podem ser abordados através do FCI: a consolidação de tradições terapêuticas, 

a perda de conhecimentos devido ao aumento de acesso aos sistemas de saúde ou a reunião de 

diferentes culturas em decorrência de movimentos migratórios. Neste trabalho a condição 

corporal com maior fator de consenso foi a de problemas respiratórios com resultado de 0,63. 

As outras 4 categorias de uso que obtiveram valores maiores que 0,50 foram: digestivo (0,59), 

inflamatório (0,58), sistema nervoso (0,55), infeccioso/parasitário (0,52) e genito-urinário 

(0,52) indicando melhor proximidade na informação sobre o uso das plantas medicinais entre 

Homens:

12; 32%

Mulheres: 

26; 68%



66 
 

os informantes, estando o restante das condições com valores inferiores a 0,50 (Tabela 4). Os 

baixos índices de FCI observados podem ser decorrentes da união de diversas culturas na 

própria formação da sociedade brasileira. Os valores obtidos quando comparados com os 

valores do trabalho de Treyvaud, et al. (2005), onde apenas duas categorias de uso obtiveram 

valor menor que 0,50, podem ser discutidos como falta de uma tradição medicinal bem definida. 

Os baixos valores de FCI também podem ser resultado de perda dos segredos sobre plantas 

medicinais devido à introdução de novos conhecimentos entre os usuários das mesmas, segundo 

Collins, et al. (2006). Em contrapartida Garcia, et al. (2010) trata os baixos índices de consenso 

entre informantes como fruto da reunião de várias culturas a partir de movimentos migratórios 

o que aumenta a complexidade do saber encerrado em uma determinada comunidade. 

O órgão vegetal mais referenciado foi a folha com 637 citações, 80,7% do total seguido 

de raiz com 4,4 %, fruto 3,8%, casca 3,4%, flor 3,2%, caule 2,1%, semente 1,8% e por fim a 

utilização da planta toda relatado 4 vezes com 0,5% do total de citações (Gráfico 2). A escolha 

das folhas como órgão preferencial pode estar relacionada tanto às condições climáticas como 

ao fato da pesquisa abordar informantes que cuidam da saúde no ambiente familiar. Em áreas 

onde é possível, as plantas se encontram disponíveis a partir do cultivo das espécies, assim 

existe uma preocupação com a manutenção dos espécimes em quintais e a retirada das folhas 

permite o acesso a droga sem promover a morte do vegetal, como relata Roque, Rocha e Loyola 

(2010). 

Tabela 4 - Categorias de uso relatadas; número de citações por categoria; fator de consenso do informante. 

Categoria de uso Nº de citações FCI 

RESP 159 0,63 

DIG 149 0,59 

DOR/INDEF 104 0,38 

INFL 102 0,58 

CIRC 69 0,37 

INFEC/PARAS 60 0,52 

GEN/URIN 53 0,52 

INJ/EXTERNO 33 0,28 

SNC 30 0,55 

ESPIR 24 0,22 

ENDOC/NUTR/METAB 23 0,28 

MUSC/CONEX 16 0,37 

PELE/SUBC 12 0,27 

OLH 9 0,25 

OUV 8 0,43 
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SANG 8 0 

NEOP 2 0 
RESP – respiratório; DIG – digestivo; INFEC – infecção; INFL – inflamatório; CIRC – circulatório; INDEF – indefinido; 
PARAS – parasitas; GEN/URIN – genito/urinário; INJ – injúrias; SNC – sistema nervosa central; ESPIR – espiritual; ENDOC 
– endócrino; NUTR – nutricional; METAB – metabólico; MUSC – muscular; CONEX – conexões, articulações; SUBC – 
subcutâneo; OLH – olhos; OUV – ouvidos; SANG – sangue; NEOP – neoplasias. 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição relativa das partes usadas citadas para o preparo das plantas medicinais. 

O termo chá inclui as atribuições para chá cozido, chá abafado ou simplesmente chá, 

pois algumas entrevistas não especificavam a relação com a fervura ou tempo de cozimento em 

água. O chá foi a forma de preparo mais relatada com 580 citações, 73,5% do total, sendo 

consenso entre todos os trabalhos avaliados. A facilidade de preparação e a aproximação com 

a definição de alimento influencia a preferência pelo preparado, primeiramente pela 

disponibilidade dos equipamentos que possibilitem a extração em água quente, seguido pela 

facilidade de aprendizado do processo produtivo, soma-se a esses fatores a versatilidade das 

formas de administração, podendo ser utilizado para consumo oral, inalação, banho ou 

gargarejo. Segue-se a preferência quanto a forma de uso com sumo que obteve 10,8% das 

citações, xarope com 3,4%, macerado com 1,6% e suco com 1,5% (Gráfico 3). Outros 

preparados foram apresentados como o uso de sementes moídas adicionadas a comida, a 

aplicação tópica de rodelas de batata7 e folhas aquecidas, folhas usadas como saladas ou 

consumo in-natura de partes como fruto, flores e colmos suculentos. As misturas de plantas 

foram citadas por 12 entrevistados e apesar do número, relativamente expressivo de informantes 

                                                           
7 Nome genérico atribuído a tubérculos  
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que relataram a forma de uso o total de citações é pequeno (18), contrastando com outros 

trabalhos como o que foi observado entre os especialistas locais da República Dominicana 

por Vandebroek, et al, (2010). 

 

Gráfico 3 - Distribuição relativa das formas de preparo citadas para o uso das plantas medicinais. 

A via de administração oral é a mais utilizada com 74,6% do total de citações, seguido 

por banho com 13,6%, gargarejo 2,0%, cataplasma 1,6% e inalação com 1,0 % do total de 

citações (Gráfico 4). Outras formas de administração referenciaram especificamente a categoria 

de uso espiritual, na condição de plantas usadas para reza. Como não há uma análise qualitativa 

realizada neste trabalho, o significado cultural das plantas utilizadas nas rezas não pode oferecer 

maiores informações sobre o efeito dos princípios farmacológicos ou ritualísticos envolvidos 

na escolha da espécie como relata Alburquerque (2005). 

 

  

Gráfico 4 - Distribuição relativa das formas de administração citadas para o uso das plantas medicinais.  
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5.1.1 Alpinia zerumbet 

 A espécie A. zerumbet foi citada em 5 entrevistas para 4 condições de saúde distintas. 

Como alguns informantes a referenciaram para mais de um problema, o número total de relatos 

da uso da espécie foi 8, apenas nas comunidades de Jatimane em Nilo Peçanha e Pedra Branca 

em Igrapiúna. Com relação à disponibilidade de acesso a planta, apenas um entrevistado não 

dispunha da planta em sua própria casa, alegando encontrar o vegetal na casa de vizinhos; o 

restante mantinha grandes touceiras no quintal, observando-se uma clara utilização da mesma 

na ornamentação do espaço (Figura 19 e 20). 

        

Figura 19 e 20 - Foto de um espécime de A. zerumbet plantado no quintal da casa de uma entrevistada na 
comunidade Jatimane em Nilo Peçanha. 

 A planta A. zerumbet foi denominada em todas as suas citações como “Lipurdina”, 

provavelmente uma adaptação do termo Leopoldina, nome que a define em outras localidades, 

principalmente no sudeste do Brasil. O termo Colônia é o mais comumente empregado no 

Brasil, mas uma infinidade de outros nomes são relacionados à espécie como, Pacová na cidade 

Senador Firmino-Minas Gerais e Vindecá na Amazônia (ALMEIDA, 2011; KFFURI, 2008; 

RODRIGUES, et al, 2010). Na cidade de Salvador e região do recôncavo da Bahia é usual 

observar a denominação Água-de-Alevante, sendo bastante observado seu uso ritual em lugares 

de culto afro-brasileiros, também utilizada para outras plantas como o que foi encontrado no 

presente levantamento para apresentar a espécie Mentha piperita, por sua vez relatada para uso 

ritual. Observa-se portanto, o que foi descrito por Verger (1995) ao discorrer sobre a 

importância do nome para o sistema iorubá de classificação das plantas: a existência de vários 

nomes populares para um determinado taxon botânico. O fato deve-se a tomada da força de 

influência no convívio com os recursos úteis da natureza, de forma que o termo “alevante” 

podendo significar erguer-se, ressurgir, confere às plantas, com essa denominação, utilização 

ritualística na forma de banhos de descarrego.  
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 Os principais distúrbios de saúde para que A. zerumbet foi indicada foram os tratamentos 

de gripes, resfriados e catarro no peito. Os problemas do sistema respiratório concentram a 

metade das alegações terapêuticas envolvendo A. zerumbet. Para essa condição terapêutica se 

apresentam variedades na forma de uso, sendo chá cozido da folha (decocção), chá abafado da 

flor (infusão), lambedor da folha (xarope) e um macerado da folha, produzido com água de flor, 

adquirida no mercado e folhas de Mentha piperita. Cano e Volpato (2004) também relataram o 

uso da planta em preparações de misturas de vegetais em levantamento realizado nas aldeias 

cubanas de Guantánamo e Santiago de Cuba. O uso de A. zerumbet para o tratamento de 

problemas respiratórios é comum em diversas culturas como observado por Gazzaneo, Lucena 

e Albuquerque (2005) em estudo realizado na comunidade de Três Ladeiras no município de 

Igarassu-Pernambuco, e por Longuefosse e Nossin (1996) em levantamento etnobotânico 

desenvolvido na Martinica.  

 O uso de A. zerumbet como calmante foi relatado por 1 informante sob a forma de chá 

cozido da folha, mesma quantidade de citações e forma de uso para o tratamento de dor. Ambas 

as alegações são também descritas nos estudos em diferentes lugares e culturas no Brasil e ao 

redor do mundo como publicado por Zheng e Xing (2009) em trabalho sobre a cultura do uso de 

plantas medicinais por ramificações da etnia chinesa Li. Por fim o uso de A. zerumbet para o 

tratamento de desordens cardiovasculares foi também relacionado uma única vez como chá 

cozido da folha, o uso da planta para cuidados cardíacos só é encontrado em trabalhos brasileiros 

e o uso étnico é mais referenciado no Nordeste brasileiro, entretanto seu potencial nesse tipo de 

terapia é bastante aclamado em iniciativas de implantação da fitoterapia em diversos estados e 

esse costume parece se disseminar paras as comunidades tradicionais a partir de influências 

acadêmicas (ALBUQUERQUE, et al, 2010). 

5.1.1.1 Valor de uso 

 O cálculo do valor de uso é uma relação quantitativa extremamente simples, amplamente 

utilizada para apresentar a importância de uma espécie vegetal em determinada comunidade. Mais 

que um parâmetro para medir o uso real de algumas espécies, onde pode ser útil na medida do 

impacto ecológico associado a espécies nativas, o valor de uso tem sido apontado por diversos 

autores como uma forma de revelar aspectos relacionados à distribuição do conhecimento e usos 

potenciais atribuídos a uma planta (ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 2007). Racionando, pode-se 

dizer que o VU sendo um índice de concordância de uso ou de observação da redundância de uma 

espécie para mais de uma alegação pelo mesmo informante e como não considera as categorias 
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de distúrbios, o VU também pode oferecer informações sobre a segurança e em alguns casos 

sobre a versatilidade de uso nas terapias desenvolvidas com determinada espécie. Neste trabalho 

o exemplo da planta denominada erva-cidreira/melissa (Lippia alba) que obteve VU 1,21 

demonstra imediatamente que houve mais de uma citação da espécie por entrevistado, ou seja, 

ela foi relacionada a mais de um distúrbio corporal. Tal informação se confirma ao relacionarmos 

o número total de citações da espécie ao número de entrevistas que citam a planta 46/29 obtendo-

se o resultado de 1,59 que reflete a real redundância de citações por entrevistado (Tabela 2). 

 O valor de uso encontrado para A. zerumbet foi de 0,2, incluindo todas as entrevistas, 

considerado baixo para mensurar sua importância local. Entretanto, apenas duas comunidades 

relataram uso da espécie. Assim pode-se ter uma melhor ideia da importância da mesma a partir 

da sua disponibilidade, sendo que o VU encontrado para Jatimane e Pedra Branca juntas foi de 

0,57. Apesar da observação restrita às comunidades onde A. zerumbet foi citada melhorar o 

valores do VU, existe uma grande discrepância entre o número de citações para a comunidade de 

Pedra Branca com apenas 1 relato quando comparado com o número encontrado para Jatimane 

com 7 citações de uso. Quando focalizamos a comunidade de Jatimane o VU encontrado foi 1,16, 

demonstrando que o conhecimento sobre os usos terapêuticos potenciais de A. zerumbet são 

bastante disseminados na localidade, apesar de isolados dos outros lugares onde foi realizada a 

pesquisa. O fato de A. zerumbet ser uma planta exótica adaptada pode influenciar sobremaneira 

esse fenômeno devido a uma disseminação normalmente acompanhada de informação cultural, 

assim seu valor de uso segue uma rota de disseminação e adaptação que possibilite a 

disponibilidade do vegetal. A questão da influência sobre o VU a partir da disponibilidade de 

acesso a planta é confirmada quando observamos os mesmos parâmetros avaliados por 

Albuquerque e Oliveira (2007), em estudo realizado na caatinga brasileira, e por Gazaneo, Lucena 

e Albuquerque (2005) no levantamento feito na região de floresta atlântica. O primeiro trabalho 

apresenta VU de 0,26 e o segundo apresenta o valor de 1,67. O clima semiárido, característico da 

região da caatinga, não é favorável ao cultivo de A. zerumbet, em contraposição com o clima das 

regiões de floresta atlântica, onde há maior disponibilidade de água sendo favorável a adaptação 

da planta, segundo site do Missouri Botanic Garden (2012). 

5.1.1.2 Nível de fidelidade 

O sistema corporal mais referenciado na pesquisa foi o respiratório, citado por quatro 

entrevistados, sob as alegações de uso para o tratamento de gripe, catarro no peito, resfriado e 

respiração. Os outros sistemas foram citados por um informante cada. Assim o cálculo do índice 



72 
 

de fidelidade foi calculado apenas para as desordens do sistema mais relatado na pesquisa. O 

valor encontrado para o sistema respiratório foi de 80%, demonstrando que o conhecimento sobre 

a espécie para o uso principal é bem disseminado no grupo de usuários da mesma, como relata 

Silva, et al, (2010). As afecções do sistema respiratório são de fato, bastante relacionadas para o 

tratamento com A. zerumbet em diversos trabalhos ao redor do mundo e mesmo em diversos 

levantamentos realizados no Brasil, evidenciando o sistema com relação ao uso tradicional da 

espécie. 

5.2 Estudo fitoquímico 

5.2.1 Óleo essencial 

Tabela 5 – Rendimento de óleo essencial de A. zerumbet. 

Data do 
procedimento 

Massa 
foliar 

Rendimento do 
óleo essencial 

Rendimento % 

do óleo essencial 

1 28/04/2010 239,93g 0,5mL 0,21% 

2 30/04/2010 231,58g 0,4mL 0,17% 

3 05/05/2010 180,08g 0,3mL 0,16% 

4 10/05/2010 113,72g 0,3mL 0,26% 

Total 765,31g 1,5mL - 

Média do 
rendimento 

-  0,20% 

 

O experimento CG/MS realizado com o óleo essencial de A. zerumbet, produziu o 

cromatograma com observação dos picos cromatográficos, tempo de retenção de cada pico e 

percentual da área ocupada por ele. O experimento também ofereceu 27 espectros de massa 

referentes aos picos detectados pelo cromatógrafo. O cromatograma revelou 27 picos com 

tempos de retenção entre 4,0 e 33,0 minutos distribuídos em áreas que vão de 460626743 a 

556799 representando 27,26% e 0,08% do somatório das áreas dos picos relatados (Figura 21). 

Cinco substâncias apresentaram picos cromatográficos superiores a 5% do total área da soma 

dos picos e foram identificadas, a partir de seus espectros de fragmentação (Tabela 6). 
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Figura 21 – Cromatograma do óleo essencial de A. zerumbet em CG. 

OE1 

A substância OE1 foi detectada no tempo de retenção 8,017 minutos com 5,38% da 

soma das áreas dos picos. O espectro de fragmentação apresentou íon molecular M+ em m/z 

136, e pico base em m/z 93, os picos 119, 77 e 65, são característicos de monoterpenos não 

oxigenados com fórmula molecular C10H16 (Figuras 22). A partir da observação do aspecto 

geral do espectro e avaliação das propostas oferecidas por análise eletrônica, é possível 

apresentar o monoterpeno alifático cíclico: 2-metil-5-(1-metietil)-1,3-ciclohexadieno (alfa-

felandreno) (Figura 23). A comparação do espectro com os dados encontrados na Spectral 

Database for Organic Compounds (SDBS), confirma a proposta apresentada, também 

observada no trabalho de Leitão, et al, (2008). 
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Figura 22 – Espectro de massa e fragmentação formadora do íon pico-base do alfa-felandreno. 

 

Figura 23 – Estrutura do alfa-felandreno. 

 

OE2 

O tempo de retenção de OE2 na coluna cromatográfica foi de 9,370 min e a área do pico 

ocupou 10,42% da área total.  A fragmentação de OE2, com M+ em m/z 136 e os sinais 

característicos de monoterpenos alifáticos possibilitam propor a fórmula molecular: C10H16. O 

pico base em m/z 41, representa o cátion alílico [C3H5]+, formado devido ao aumento de 

conjugação, possibilitando clivagem alílica (Figura 24).  



75 
 

                                                                            
Figura 24 – Espectro de massa e fragmentação característica para o beta-mirceno. 

 

Utilizando as ferramentas de pesquisas do SDBS, a partir da fórmula molecular e pico 

base, associada à proposta eletrônica de análise espectral e comparação com dados da literatura 

foi possível identificar o monoterpeno alifático, acíclico, triênico: 7-metil-3-metileno-1,6-

octadieno (beta-mirceno) (Figura 25) (FRANCO; RODRIGUEZ-AMAYA; LANÇAS, 2004) 

 

Figura 25 – Estrutura do beta-mirceno. 

OE3 

A maior porcentagem de área de pico apresentada no cromatograma (27,26%) é 

referente a substância OE3 que percorreu a coluna cromatográfica em 11,901 min. A partir da 

análise computacional observou-se alto índice de similaridade entre a fragmentação de OE3 e 

os dados da biblioteca consultada pelo software para o monoterpeno 1,8-cineol. O íon molecular 

em 154 associado à proposta da biblioteca eletrônica, permite apresentar a estrutura do 

monoterpeno: 1,3,3-trimetil-2-oxabiciclo-octano (1,8-cineol) (Figura 26). O pico base em m/z 

43 decorre da formação do cátion acílio, característico de aldeídos, entretanto a condição é 
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oferecida pela fragmentação heterocíclica no oxigênio (Figura 27). Os dados espectrais do 

SDBS corroboram com a proposta eletrônica para a identificação do 1,8-cineol, assim como o 

trabalho desenvolvido por Vieira (2010). 

 

Figura 26 – Estrutura do 1,8-cineol. 

 

 

Figura 27 – Espectro de massa e fragmentação formadora do pico base do 1,8-cineol. 

 

OE4 

O tempo de retenção de OE4 foi 12,933 min, o pico cromatográfico ocupa 12,85% da 

área total dos picos. A proposta eletrônica com maior índice de similaridade foi para o gama-

terpineno (Figura 28). O espectro de fragmentação da substância apresenta íon molecular em 

m/z 136 e pico base em m/z 91, outros fragmentos característicos aparecem em m/z 43, 65, 77 

e 121 (Figura 29), os dados são similares aos encontrados na literatura para a identificação do 

1-isopropil-4-metiletil-1,4-ciclohexadieno (gama-terpineno) (SDBS-MASS, 2012; 

BOSDORF; PEDRA; ICEMAN, 2005). 
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Figura 28 – Estrutura do gama-terpineno. 

 

 

Figura 29 – Espectro de massa e fragmentação formadora do íon tropílio a partir do gama-terpineno. 

 

OE5 

A substância OE5 teve tempo de retenção de 17,900 min e seu pico cromatográfico representou 

24,88% do total das áreas dos picos. A massa molecular é de 154, entretanto o primeiro sinal 

de fragmentação foi observado em m/z 136, caracterizando um álcool, onde o íon molecular 

instável é desidratado e normalmente não é detectado (Figura 30). O pico base em m/z 59 é 

característico de álcoois terciários e a observação do espectro e sua comparação com SDBS e 

o trabalho de Leitão, et al, (2008), permitiram identificar a estrutura do a,a,4-trimetil-3-

ciclohexeno-1-metanol (alfa-terpineol) (Figura 31). 
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Figura 30 – Espectro de massa e fragmentação formadora do pico base do alfa-terpineol. 

  

Figura 31 – Estrutura do alfa-terpineol. 

 

Tabela 6 – Substâncias majoritárias encontradas no óleo essencial de A. zerumbet, tempos de retenção (TR), área 
do pico (AP), massa molecular (MM), fragmentações (FRAG). 

Substância TR AP 
(%) 

MM FRAG 

 
2-metil-5-(1-metietil)-1,3-

ciclohexadieno (alfa-felandreno) 

8,017 5,38 136 136 a, 
119, 93 b, 

77, 65 

 
7-metil-3-metileno-1,6-octadieno 

(beta-mirceno) 

9,370 10,42 136 136 a, 41 b 

 
1,3,3-trimetil-2-oxabiciclo-octano 

(1,8-cineol) 

11,901 27,26 154 154 a, 43 b 
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1-isopropil-4-metiletil-1,4-

ciclohexadieno (gama-terpineno) 

12,933 12,85 136 136 a, 
121, 91 b, 
77, 65, 43 

 
a,a,4-trimetil-3-ciclohexeno-1-

metanol (alfa-terpineol) 

17,900 24,88 154 136, 59 b 

 

5.2.2 Substância Fc3Em 9 

 A Substância Fc3Em 9 foi isolada na forma de um sólido amorfo amarelado. Sua 

estrutura foi proposta a partir da análise de espectros de ressonância magnética nuclear 

unidimensionais de 1H e 13C e espectroscopia na região do infravermelho. Os dados foram 

comparados com a literatura para a identificação da substância. 

 O espectro no infravermelho apresenta sinais de estiramento das ligações C-H alifáticas 

em 2925 cm-1 e em 1718 cm-1 é observada a banda de absorção do estiramento da ligação 

carbonílica da lactona a,b insaturada. As ligações duplas conjugadas aparecem como 

estiramentos mais fracos entre 1650 e 1550 cm-1 (Apêndice B). 

 A análise dos espectros de RMN 1H 500 MHz, revelou a presença de dois multipletos 

entre  d 7,52 e d 7,34, com integração para 6 H sugerindo a presença de um anel fenílico (Figura 

32). Foi observado um dubleto em d 6,59 (J = 16 Hz), com integração para 1H. Um par de 

dubletos, sendo um deles com d 5,95 ppm, (J = 2 Hz) integrado para 1 H e outro em d 5,50, (J 

= 2 Hz) também integrado para 1 H, sugerindo a presença de prótons acoplados em posição 

meta num anel aromático. Um simpleto em d 3,83 com integração para 3H, sugere a presença 

de prótons ligados a um carbono do tipo metoxila. Os sinais encontrados entre d 1,0 e d 2,0 são 

referentes a contaminações por água em d 1,55 e alcanos alifáticos  nos demais sinais da referida 

região. 



80 
 

 A análise do espectro de RMN 13C revelou 12 sinais referentes a 14 átomos de carbono 

presentes na estrutura (Figura 33). Três sinais acima de d 150,0 ppm, foram atribuídos a 

carbonos oxigenados. O carbono aromático metoxilado na posição 4 com d 171,3, o carbono 

lactônico na posição 2 com d 163,2 e na posição 6 o carbono com sinal em d 158, 8. Entre d 

140 e d 120 são observados os sinais referentes a um carbono metínico adjacente ao anel 

benzênico na posição 8 em d 136,0, muito próximo ao deslocamento do carbono fenílico não-

hidrogenado na posição 9 revelado em d 135,4. Os três sinais correspondentes aos cinco 

carbonos do anel benzênico nas posições 10 e 14 em d 127,6, nas posições 11 e 13 em d 129,1 

e na posição 12 em d 129,6. Os sinais mais blindados foram atribuídos aos carbonos 

hidrogenados, sendo que os metínicos encontram-se entre d 120 e 80. O sinal do carbono na 

posição 7 foi encontrado em d 118,8, o da posição 5 em d 101,5 e na posição 3 em d 89,1. Por 

fim atribui-se ao carbono metoxílico referente a posição 15 o sinal encontrado em d 56,1.   

 A comparação dos dados obtidos com aqueles encontrados na literatura, possibilitaram 

identificar a substância Fc3Em 9 como a estirilpirona 4-metóxi-6-[(1E)-2-feniletenil)]-2H-

piran-2-ona, conhecido também como desmetoxyangonina ou 5,6-dehidrokawaina (DK) 

(Tabela 7). O cromatograma desenvolvido em CLAE apresenta a separação da substância 

identificada (Figura 34). 
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Tabela 7 – Dados de RMN de 1H [500 MHz, CDCl3] e RMN de 13C [125MHz, CDCl3] da substância Fc3Em 9 
e dados da literatura (SHAIK; HERMANSON; XING, 2009). 

 Substância Fc3Em 9 

 

5,6-dehidrokawaina (SHAIK; 

HERMANSON; XING, 2009) 

 

Posição δ 1H, multiplicidade, J δ  13C  δ 1H, multiplicidade, J δ  13C 

2 - 164,2 - 164,0 

3 5,50 (1H, d, J = 2,0 Hz) 89,1 5,48 (1H, d, J =1,4 Hz) 88,8 

4 - 171,3 - 171,1 

5 5,95 (1H, d, J = 2,0 Hz) 101,5 5,94 (1H, d, J = 1,4 Hz) 101,3 

6 - 158,8 - 158,6 

7 6,59 (1H, d, J = 16 Hz) 118,8 6,58 (1H, d, J=16,0 Hz) 118,6 

8 7,52-7,34 (6H, m) 136,0 7,53-7,47 (3H, m) 135,8 

9 - 135,4 - 135,2 

10 7,52-7,34 (6H, m) 127,6 7,53-7,47 (3H, m) 128,2 

11 7,52-7,34 (6H, m) 129,1 7,40–7,29 (3H, m) 128,9 

12 7,52-7,34 (6H, m) 129,6 7,40–7,29 (3H, m) 129,4 

13 7,52-7,34 (6H, m) 129,1 7,40–7,29 (3H, m) 128,5 

14 7,52-7,34 (6H, m) 127,6 7,53-7,47 (3H, m) 127,4 

15 3,83 (3H, s) 56,1  3,83 (3H,s) 55,9 
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Figura 32 – Espectros de RMN 1H 500 MHz da substância identificada 5,6-dehidrokawaina. 

Figura 33 – Espectro de RMN 13C 125 MHz da substância identificada 5,6-dehidrokawaina. 
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Figura 34 – Cromatograma da substância identificada 5,6-dehidro kawaina a partir de CLAE utilizando sistema 

MeOH/H2O 90:10. 

 

5.2.3 Substância Fc3Em 18 

 A substância Fc3Em 18 foi identificada sob a forma de sólido cristalino amarelado. Os 

espectros de IV e RMN 1H e 13C permitiram identificar duas substâncias sendo que uma delas 

já havia sido descrita anteriormente como DK, assim a partir da análise dos deslocamentos 

químicos e cálculo das integrações considerou-se apenas os picos referentes a estrutura em 

questão. Sua estrutura foi determinada utilizando dados espectrais obtidos em experimentos de 

investigação na região do infravermelho e ressonância magnética nuclear unidimensional de 1H 

e 13C. A identificação da estrutura foi finalizada comparando os dados obtidos com os 

encontrados na literatura.  

 O espectro de IV revela os sinais de estiramento das ligações alifáticas C-H em 2924 

cm-1 e 2851 cm-1. A carbonila a,b-insatura aparece sob a forma de estiramento em 1719 cm-1, 

assim como descrito anteriormente para DK. 

 A análise do espectro de RMN 1H 500 MHz, revelou a presença dos sinais atribuídos 

aos prótons do anel benzênico na forma de multipletos entre d 7,40 e 7,20. Na região entre d 

6,00 e 5,00, dois dubletos em d 5,71 e d 5,41 (J =2,0 Hz) e integração para 1H cada, sugeriram 

hidrogênios em posição meta no anel benzênico e foram atribuídos aos prótons localizados nas 

posições 5 e 3 respectivamente. O sinal simpleto em d 3,77 com integração para 3H sugere a 

atribuição dada para os prótons metoxílicos.  Dois sinais tripletos, sendo um em d 2,97 e o outro 
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em d 2,74 com integração para 2H cada (J = 7,5 Hz) reproduz um padrão de acoplamento 

diastereostópico8 e foram atribuídos aos prótons localizados nas posições 7 e 8 respectivamente 

(Figura 35). 

 O espectro de RMN 13C revelou 12 sinais que foram atribuídos aos 14 carbonos 

participantes da estrutura. Os carbonos não hidrogenados apresentam 4 sinais mais 

desblindados, entre d 175,0 e 135,0 sugerindo os três carbonos não hidrogenados do anel 

lactônico, sendo que o sinal com deslocamento em d 171,2 foi atribuído ao carbono adjacente 

a metoxila, o sinal em d 164,9 foi atribuído ao carbono do éster cíclico lactônico e em d 164,4 

ao carbono localizado na posição 6. Finalmente o carbono não hidrogenado do anel benzênico, 

na posição 9, foi revelado em d 139,8.  Na região mais blindada do espectro encontram-se os 

sinais atribuídos aos carbonos hidrogenados, assim temos, entre d 125,0 e 130,0 sinais 

referentes aos carbonos do anel benzênico 2 deles atribuídos aos carbonos equivalentes nas 

posições 11 e 13 em d 128,6, mais blindados que os observados na  identificada DK devido ao 

efeito indutivo dos elétrons p metínicos e nas posições 10 e 14 em d 126,4; ao carbono da 

posição 12 foi atribuído o sinal em d 126,4. Os sinais em d 100,2 e d 87,7 foram respectivamente 

atribuídos aos carbonos da posição 5 e ao carbono, blindado pelas nuvens eletrônicas da 

carbonila e metoxila na posição 3. O sinal em d 55,8 foi atribuído ao carbono na posição 15. Os 

sinais mais blindados em d 35,4 e d 32,8 revelam os carbonos metilênicos nas posições 8 e 7 

em sequência (Figura 36). 

 A comparação entre os dados obtidos e os encontrados na literatura permitiu identificar 

a substância Fc3Em 18 como a kava-pirona 4-metóxi-6-(2-feniletil)-2H-piran-2-ona, também 

conhecida como 7,8-dihidro-5,6-dehidrokavaina (Tabela 8). 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Quando dois grupos semelhantes são substituintes em um carbono adjacente a um estereocentro, gerando 

dois sinais diferentes de RMN. (PAVIA, et al, 2010) 
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Tabela 8 – Dados de RMN de 1H [500 MHz, CDCl3] e RMN de 13C [125MHz, CDCl3] da substância Fc3Em 18 e 
dados da literatura (ITOKAWA; YOSHIMOTO; MORITA, 1988) 

 Substância Fc3Em 18 

 

7,8-dihidro-5,6-dehidrokawaina 

(ITOKAWA; YOSHIMOTO; MORITA 1988) 

 

Posição δ 1H, multiplicidade, J δ  13C  δ 1H, multiplicidade, J δ  13C 

2 - 165,1 - 164,8 

3 5,41 (1H, d, J = 2,0 Hz) 87,7 5.40 (1H, d, J =2,2 Hz) 87,8 

4 - 171,3 - 171,2 

5 5,71 (1H, d, J = 2,0 Hz) 100,3 5.71 (1H, d, J = 2,2 Hz) 101,2 

6 - 164,5 - 164,4 

7 2,97 (2H, t, J = 7,5 Hz) 32,8 2,95 (2H, t, J = 7,5 Hz) 32,8 

8 2,74 (2H, t, J = 7,5 Hz) 35,4 2,73 (2H, t, J = 7,5 Hz) 35,4 

9 - 140,0 - 139,9 

10 7,40-7,20 (5H, m) 128,3 7,29-7,15 (5H, m) 128,3 

11 7,40-7,20 (5H, m) 128,6 7,29-7,15 (5H, m) 128,6 

12 7,40-7,20 (5H, m) 126,4 7,29-7,15 (5H, m) 126,4 

13 7,40-7,20 (5H, m) 128,6 7,29-7,15 (5H, m) 128,6 

14 7,40-7,20 (5H, m) 128,3 7,29-7,15 (5H, m) 128,3 

15 3,77 (3H, s) 55,8  3.74 (3H, s) 55,8 
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Figura 35 – Espectro de RMN 1H (500MHz) da substância identificada 7,8-dihidro-5,6-
dehidrokawaina. 

Figura 36 – Espectro de RMN 13C (125 MHz) da substância 7,8-dihidro-5,6-dehidrokawaina. 
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5.2.4 – Fração Fc3eM 14 

A Fração Fc3eM 14, após análise espectroscópica de RMN 1H (400MHz) e RMN 13C 

(100 MHz), observou-se uma mistura das substâncias 5,6-dehidrokavaína e 7,8-dihidro-5,6-

dehidrokavaina, identificadas anteriormente (Apêndice C). A partir da observação das 

substâncias em mistura, procedeu-se experimento CLAE, para observar a qualidade de 

separação do metabólito 5,6-dehidrokavaína, assegurando a correta interpretação 

espectroscópica. O resultado do experimento CLAE apresentou os picos referentes às 

substâncias 5,6-dehidrokavaina e 7,8-dihidro5,6-dehidrokavaina (Figura 37). 

 

Figura 37 - Cromatograma da fração com 5,6-dehidrokawaina e 7,8-dihidro-5,6-dehidrokawaina a partir de CLAE 
utilizando sistema MeOH/H2O 90:10. 

5.2.5 – Fração FRacet 4  

A fração FRacet 4  foi obtida a partir do extrato aquoso particionado com acetato de etila, 

reproduzindo a forma de preparo observada tradicionalmente. A análise espectral em RMN 1H 

(400MHz) foi observada a presença da substância 5,6-dehidrokavaina (Apêndice D). A fração 

FRacet 4 foi utilizada na execução de CCD – sílica, juntamente com o extrato bruto da partição 

acetato de etila e a substância isolada, para observação da banda referente a 5,6-dehidrokavaina 

(Figura 38).  
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5.2.6 Identificação fitoquímica de A. zerumbet por cromatografia em camada delgada 

O experimento em CCD revelou a espécie química 5,6-dehidrokavaina a 4,7 cm  da 

origem da aplicação, em corrida de 7,3 cm de eluição do sistema de solventes CH2Cl2/MeOH 

97:3. Revelada sob luz UV 254 nm, a banda característica da substância foi observada como 

mancha de cor escura. O IR calculado para DK foi de 0,64. O extrato acetato de etila, revelou 

a mesma banda característica para a substância, entre as outras bandas, com boa definição, 

permitindo identificar a presença do metabólito no extrato (Figura 38).  

 

 

 

 

Figura 38 - Corrida cromatográfica em CCD-sílica, com sistema de eluição CH2Cl2/MeOH 97:3 para identificação 
fitoquímica de A. zerumbet, a partir da banda referente a substância 5,6-dehidrokavaina (IR=0,64). A ordem das 
aplicações da esquerda para a direita: extrato acetato de etila da água do decoto; 5,6-dehidrokavaina em fração do 
extrato acetato de etila; 5,6-dehidrokavaína isolada do extrato metanólico das folhas. 

 

 

Origem da corrida 
cromatográfica 

Banda característica de   
5,6-dehidrokavaina (4,7 cm) 

Fim da corrida 
cromatográfica (7,3 cm) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados obtidos nesse trabalho associados à revisão da literatura, permitem apontar 

Alpinia zerumbet, como detentora de grande potencialidade para uso medicinal. Além dos usos: 

alimentício, ornamental e ritualístico. O valor terapêutico da espécie, merece destaque, sendo 

alvo de várias pesquisas em diversos segmentos que estudam, desde seu uso por comunidades 

tradicionais, ao desenvolvimento de novos fármacos a partir das atividades farmacológicas dos 

seus bioativos.  

O levantamento etnofarmacológico desenvolvido neste trabalho revelou, o uso de folhas 

e flores de A. zerumbet, consumidos na forma de chá cozido ou abafado, lambedor e um 

macerado, produzido com folhas de Mentha piperita e água de flor. As afecções respiratórias 

ocupam metade das alegações terapêuticas tratadas com A. zerumbet. Também foram 

apresentados pelos informantes a utilização do chá cozido das folhas de A. zerumbet no 

tratamento de dor, ansiedade e hipertensão.  

A quantificação dos dados permite observar, a partir do valor de uso (VU) que o 

conhecimento sobre A. zerumbet não é bem distribuído entre os informantes do Baixo-Sul. 

Entretanto quando observamos a comunidade de Jatimane, que mais citou a espécie, o valor de 

uso calculado torna-se alto, indicando boa distribuição do conhecimento sobre a planta entre os 

membros de uma comunidade com disponibilidade de acesso, o que pode prenunciar a 

possibilidade de uma boa aceitação, na sua introdução, através da distribuição de matrizes, em 

alguma das demais comunidades pesquisadas.  

Dentre os sistemas corporais para os quais A. zerumbet foi relacionada, o que apresenta 

maior fator de consenso do informante (FCI), é o respiratório, demonstrando que o 

conhecimento sobre as práticas de cura para as afecções respiratórias é o mais bem estabelecido 

entre os entrevistados. Este fato é confirmado pelo nível de fidelidade (NF) com resultado 

considerado alto, indicando que o uso de A. zerumbet no tratamento de afecções do sistema 

respiratório detém a preferência entre os informantes. 

O trabalho fitoquímico realizou duas extrações para observação de metabólitos, sendo 

que a primeira em água, buscou reproduzir o uso tradicional mais aclamado da espécie, o chá 

das folhas, e a segunda buscou obter extratos em maior quantidade para isolamento e 

identificação dos metabólitos. A hidrodestilação das folhas de A. zerumbet possibilitou o 
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recolhimento do óleo essencial analisado por CG-MS e a água residual foi particionada para ser 

seca e encaminhada a procedimentos cromatográficos.  

O extrato metanólico foi também particionado com diclorometano e após sucessivas 

colunas cromatográficas e análise por CCD-sílica, as amostras foram selecionadas de acordo 

com seu grau de pureza, e encaminhadas para experimentos espectroscópicos de IV e RMN 1H 

e 13C. Identificou-se a substância 5,6-dehidrokavaina. A partir de revisão observou-se que a 

mesma estava envolvida nos efeitos relacionados aos usos tradicionais, como ansiolítico, 

antiviral e anti-inflamatório, que podem ser indicados na legislação RDC 10/10. 

A fração orgânica do extrato aquoso foi submetida à coluna cromatográfica aberta e as 

amostras selecionadas por CCD-sílica, para a realização de experimentos espectroscópicos de 

RMN 1H. A substância 5,6-dehidrokavaina foi identificada em frações do extrato, demonstrado 

que o metabólito, além de estar relacionado com os efeitos terapêuticos, pode ser encontrado 

em água de decocção das folhas de A. zerumbet.  

As análises fitoquímicas, etnofarmacológicas e a revisão da literatura acadêmica sobre 

a farmacologia da substância, permitem propor que o método cromatográfico para efeito de 

comparação, poderia ser padronizado a partir da observação da banda refletida pela substância 

5,6-dehidrokavaina, em método CCD-sílica com sistema de eluição CH2Cl2 /MeOH 97:3, 

revelada com luz UV 254 nm, onde a substância revelará índice de retenção de 0,67. Também 

é possível propor, que o rendimento de óleo essencial faça parte dos critérios de controle de 

qualidade, devido a grande importância farmacológica dos metabólitos presentes neste extrato. 

Os estudos etnofarmacológicos desenvolvidos, associados à revisão etnofarmacológica, 

farmacológica e estudo da legislação permitem indicar o chá de A. zerumbet para os tratamentos 

de problemas respiratórios, dores, cólicas, e episódios de ansiedade. Todos os problemas 

descritos devem ser de baixa gravidade e o uso da planta nos tratamentos deve ser episódico. 

Embora seja muito relatada para tratamento de problemas cardiovasculares a categoria de uso 

não pode fazer parte de resoluções para drogas vegetais, seja por só tratar de problemas de baixa 

gravidade, ou por só poder ser usada episodicamente. 

A denominação da planta deve seguir critérios locais, evitando introduzir um nome 

popular utilizado em outra região, diminuindo a perda de conhecimento e autonomia da 

comunidade sobre uma espécie vegetal com tão variadas denominações. A forma de preparo e 
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consumo, também deve considerar o que está em evidência na localidade onde será oferecida a 

droga vegetal, desde que, as condições observadas preservem as características de eficácia, 

segurança e qualidade. Assim infusões, decocções e macerações podem ser produzidas para 

administração oral ou tópica, a partir da ingestão dos chás, inalação de vapores, e aplicação de 

banhos. Também devem ser respeitados os usos ritualísticos observados, possibilitando uma 

intervenção cada vez mais detalhada sobre a relação saúde-doença em seus diversos aspectos 

culturais. Associado aos critérios de posologia e preparo tradicional local, deve-se indicar o que 

está proposto pela literatura com dados clínicos de segurança disponíveis. 

Por fim o presente trabalho contribui para a adequação de A. zerumbet às normas 

descritas pela RDC 10/10 como droga vegetal, favorecendo sua inclusão em futuras resoluções 

que regulamentem o uso de drogas vegetais. Utilizando técnicas etnofarmacológicas e 

fitoquímicas, foram propostas, as possibilidades de indicação terapêutica e desenvolvimento de 

técnica que permita a prospecção fitoquímica da espécie. Observa-se assim a necessidade de 

um diálogo constante entre os diversos saberes no objetivo de aprimorar sempre o uso de plantas 

medicinais. Sugere-se a sequência das pesquisas no intuito de detalhar e incluir discussões em 

diversas esferas que considerem o reconhecimento e benefício do principal sujeito, no âmbito 

das plantas medicinais: o usuário. Nas palavras do saudoso professor Matos: “A PLANTA 

MEDICINAL DO POVO PARA O POVO”. 
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APÊNDICE A – Ficha de Coleta 

FICHA DE COLETA 

Nome:                                                                                Apelido:  
Idade:                                                                                 Sexo :  
 
Onde Mora   
Municipio:                                                                 Estado:   
Vive no local de coleta há: 
Menos de 1 ano: (  )                  de 1 a 5 anos: (  )          mais de 5 anos: (  ) 
 
Obs. 

 

Nome popular Alegação 
terapêutica 

Parte usada Modo de 
preparo 

Forma de uso 
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APÊNDICE B – Espectro de RMN 1H fração Fc3EM 14.
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APÊNDICE C – Espectro de RMN 1H da água residual da hidrodestilação 
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ANEXO A - Folha de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Plantas identificadas no Levantamento Etnofarmacológico pelo Herbário 
Alexandre Leal Costa 

Famílias Nome científico Nomes vulgares Nº ALCB Nº de 
informan-
tes 

Alegação  
terapêutica 

Acanthaceae 9 Justicia gendarussa 

Burm.f. 
vence-tudo; tira-
molestia 

95950;957
77; 95917 

2 Dor no corpo, 
olhado, fraqueza 

 Justicia pectoralis (Jacq.) 
J.F.Gmel var. stenophylla 

Leon 

Anador 95921 7 Dor, febre 

Adoxaceae 8 Sambucus australis 

Cham. & Schltdl. 
sabugueiro 95590; 

95904 
8  

 Sambucus canadensis 

Brum. f. 
sabugueiro 96002   

Amaranthacea
e 29  

Alternanthera brasiliana 

(L.)Kuntze 
meracilina;nolvag
ina; benzetacil;  

96091; 
95955; 
95899;960
24 

8 Dor, ferimentos, 
inflamação, 
garganta, caroço, 
intestino, febre, 
dor de cabeça 

 Alternanthera ficoidea R. 
Br. 

magnopirol 96034 1 febre 

 Chenopodium 

ambrosioides L. 
mastruz 95624; 

95730; 
96085; 
96044;956
30 

18 Inflamação, 
verme, gripe, 
dor de barriga, 
derrame, dor de 
dente, catarro no 
peito, pancada, 
tosse, febre, 
ferimento, dor 
no peito, 
inflamação nos 
olhos, 
inflamação dos 
ossos,  

 Iresine herbstii coração-magoado 95923; 
95953 

2 coração 
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Anacardiaceae 
23 

Anacardium occidentale 
L. 

caju , caju-roxo 95752; 
95795; 
95960;959
43 

6 Ferimentos, 
diarréia, 
inflamação, 
inflamação no 
dente, frieira 

 Schinus terebinthifolia 

Raddi 
aroeira 95735; 

95890 
16 Inflamação, 

febre, corte, dor, 
infecção, mulher 
parida 

 Spondias purpurea L. siriguela 95733; 
95797 

1 Garganta 
inflamada 

Annonaceae 6 Annona muricata L. graviola, jaca-de-
pobre, fruta-de-
pobre 

96018; 
95744; 
95894 

6 Pressão alta, 
câncer, diabetes, 
picada de cobra 

 Rollinia cf. mucosa 

(Jacq.) Baill. 
atalina, ata-lima 95959; 

95823 
  

Apiaceae 17 Apium graveolens L. Salsão 95633   

 Coriandrum sativum L. coentrum 95578 1 tosse 

 Eryngium foetidum L. coentro-bravo, 
coentro-largo 

95914;955
87 

1  Sair o dente da 
criança e 
colesterol 

 Foeniculum vulgare Mill. erva-doce 95742; 
95817 

12 Dor de barriga, 
gases, digestão, 
tosse, pancada, 
dor de cabeça, 
dor, prisão de 
ventre, gripe, 
treme a carne, 
pra o sangue 

 Petroselium crispum 

(Mill.) A.W.Hill 
Salsa 95706 3 Inflamação por 

bactéria, 
inflamação 

Apocynaceae 
1 

Plumeria rubra L. jasmim; pé-de-
remédio 

95961 1 Dor de dente 

Araceae 2 Spathicarpa cf.gardneri feijãozinho 95598 1 Inflamação de 
garganta 
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 Xanthosoma sagittifolium 

Schott 
Taioba 95980 1 Ressecamento 

Araliaceae Hidrocotyle bonariensis 

Lam. 
erva-capitão 96051   

Aristolochiace
ae 1 

Aristolochia jarrinha 95767 1 inchaço 

Asphodelacea
e 9 

Aloe vera (L.) Burm. f. babosa 95774;956
86 

9 Inflamação da 
garganta, 
diabete, 
inflamação, 
tosse, câncer, 
cabelo, canseira, 
dor no 
estômago, caspa, 
pra homem ficar 
forte 

Asteraceae 49 Achillea millefolium L. elixir-paregorico 95689 5  Dor de barriga, 
inflamação, 
digestão, gases, 
cólica, dor de 
estômago 

 Acmella uliginosa (Sw.) 
Cass. 

treme-treme 95936 1 Dor de dente 

 Ambrosia maritima L. artemigio 95736;955
97 

4 Dor de cabeça, 
febre, derrame, 
limpar pos-
parto,  

 Bidens pilosa L. carrapicho-de-
agulha 

95821; 
95595; 
95616 

5 Inflamação 

 Centratherum punctatum 

Cass. 
95702    

 Cyrtocymura scorpioides 

(Lam.) H.Rob. 
caminho-da-roça 96011 2 Proteção, 

circulação, 
reumatismo 
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 Gymnanthemum 

amygdalinum (Del.) Sch. 
Bipex. 

Alumã 95920; 
95614; 
95956 

14 

   

Dor de barriga, 
febre, cólica, 
verme, dor no 
estômago, 
fígado, queda de 
cabelo, digestão, 
barriga inchada 

 Eclipta alba (L.) Hassk. erva-botão 96092   

 Elephantopus mollis 

kunth. 
fumo-de-burro 95930;956

11 
1 Dor de barriga 

 Lactuca sativa L. Alface    

 Mikania  Guaco 95716   

 Solidago chilensis 

Meyen 
Arnica  3 Ferimento, 

inflamação 

 Sphagneticola trilobata 

(L.) Pruski 
mal-me-quer 95976;957

40; 
6 Cansaço, 

abortivo, tosse, 
ferimento, 
circulação, 
reumatismo 

 Synedrella nodiflora (L.) 
Gaerth. 

 96090; 
95603 

  

 Tagetes minuta L. macela-galega 96094; 
96037; 
95779;956
83 

4 Derrame 
(doença dos 
tempos),febre, 
dor, dor de 
cabeça 

 Tagetes patula L. cravo-de-defunto 95807;960
27 

 

 

 

 

2 

 

 

Derrame, gripe 

 

 Verbesina macrophylla 

(Cass.) 
95932; 95609    
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Begoniaceae 3 Begonia aperta-cú; tapa-
cú, mosecs 

95600; 
95802 

3 Diarréia 

Boraginaceae 
7 

Cordia sp 01 maria-
preta;rompe-
gibão 

96056; 
95807 

5 

 

Gripe, 
bronquite, 
catarro, dores 

 Cordia sp 02 rompe-gibão 95628 2  

 Heliotropium indicum L. crista-de-galo    

Brassicaceae 8 Brassica oleracea Couve 96028; 
95806; 

4 Anemia, 
gastrite, 
colesterol 

 Brassica rapa L. mostarda 95766   

 Nasturtium officinale R. 
Br. 

Agrião 95915 4  Tosse, gripe, 
rouquidão 

Capparaceae 3 Hemiscola aculeata (L.) 
Raf. 

xixi-de-galinha 96035; 
95799;957
84 

3 inflamação 

Caricaceae 3 Carica papaya L. mamão  3 Gastrite, 
ressecamento, 
verme 

Convolvulace
ae 4 

Cuscuta sp cipó-chumbo, 
erva-chumbo 

95803 1 Inflamação de 
tiro 

 Ipomoea batatas (L.) 
Lam. 

batata-doce  1 Dor de dente 

 Operculina macrocarpa 

(L.) Urb. 
batata-de-purga 95944 2 purgante 

Costaceae 8 Costus spicatus (Jacq.) cana-de-macaco 95696; 
95922 

7 Hepatite, 
icterícia, tosse, 
gastrite, 
inflamação no 
rim, caseira, 
uretra 

 Costus spiralis (Jacq.) 
Roscoe 

folhinha-cabeluda 95811 1 inflamação 
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Crassulaceae 
3 

Bryophyllum pinnatum 

(Lam.)Oken 
folha-da-furtuna 95818; 

95602 
  

 Kalanchoe brasiliensis 

Camb. 
folha-da-costa 96033; 

95913 
3 Gripe, frieira, 

gastrite, catarro 
no peito, 
garganta 
inflamada, tosse 

Cucurbitaceae 
6 

Cucurbita pepo L. abobora 95769 3 Dor de ouvido 

 Sechium edule (Jacq.) 
Sw. 

chuchu;chuchu-
branco 

65880; 
95690 

3 Pressão alta, rins 

Cyperaceae 1 Eleocharis interstincta 

(Vahl.) Roem. & Schult. 
Dandá 95693 1 derrame 

 Rhynchospora nervosa 

(Vahl.) Boeckeler 
capim-estrela 95757   

Dilleniaceae 1 Tetracera sp cipó-vermelho 95900 1 Limpar o olho 

Euphorbiacea
e 10 

Acalypha wilkesiana 

Müll. Arg. 
acalifa; tira-teima 95773;960

97 
1 Corpo-quebrado 

 Chamaesyce hyssopifolia 

(L.) Small. 
sanguinho 95809 1  Diarréia com 

sangue 

 Croton sp velame 95688 3 Dor no fígado, 
dor de 
estômago, dor 
de barriga, febre, 

 Jatropha curcas L. pinhão-branco 95770 1 Tira feitiçaria 

 Jatropha gossypiifolia L. pinhão- roxo 95929; 
95631 

3 Erisipela, 
inchaço, fechar a 
ferida, mal 
olhado 

 Ricinus communis L. mamona  1 Dor de dente 

Fabaceae 19 Caesalpinia pulcherrima 

(L.)Sw. 
maravilha 95908; 

95775 
  

 Cajanus cajan (L.) 
Millsp. 

Andu 95964; 
95813 

3 Derrame, gripe, 
diabete 
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 Chamaecrista nictitans 

(L.) Moenc 
desinchadeira 95565; 

95582; 
2  Erisipela, 

inchaço nas 
pernas 

 Mimosa pudica L. Maliça 95584 1 Inchaço, inchaço 
das pernas 

 

 Senna obtusifolia(L.) 
H.S.Irwin & Barneby 

mata-pasto 95700 1 pulmão 

 Senna occidentalis (L.) 
Link. 

Fedegoso, 
tiririquim 

95750; 
95975; 
95682; 
95768 

6 Febre, olhado, 
gripe com 
catarro, úlcera, 
tuberculose 

 Zornia latifolia Sm.  Arroizina, 
arroizin 

95759; 
95749; 
95622 

6 Inflamação, 
cólica, problema 
no útero, 
inflamação da 
uretra, 
inflamação de 
mulher, urina 
suja, diabete 

Geraniaceae 1 indt. Gerani  1  

Iridaceae 1 Neomarica caerulea (Ker 
Graw.) Spraguer 

Lírio 95949; 
95910; 

1 Dor de ouvido 

Lauraceae 10 Persea amaricana Mill. abacate 95967; 
95763 

6 Insônia, pressão 
alta, aborto, rins, 
fígado, gastrite, 
faz urinar, 
icterícia 

 Cinnamomum 

zeylanicum Breyn. 
Canela 95896; 

95739 
4   Bom para o 

sangue, vômito, 
calmante, 
coração 

Lamiaceae 93 Aeolanthus suaveolens 

Mart. 
macaca, cheiro-
do-mundo 

95701; 2 Calmante, 
coração 
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 Hyptis atrorubens Poit. hortelã-branco 95893 1 verme 

 Hyptis pectinata (L.) 
Poit. 

 95978   

 Leonotis nepetaefolia 

(L.) R.Br 
cordão-de-são-
francisco 

95588 
95745; 
96059 

4 Derrame, parto 
rápido, abortivo, 
dor de barriga, 
gripe, tosse, 
fígado 

 Leonurus sibiricus L. mulambo 95606;956
85; 
95684;956
99 

2 Verme, próstata 

 Mentha arvensis L. hortelã, menta 95916 11 Verme, dor de 
barriga, diarréia, 
digestão, 
queimor no 
estômago 

 Mentha  x piperita  L. hortelã-das-
cozinhas 

96054   

 Mentha piperita 

Cothomorf var. ciliata 

Ehnh 

água-de-alevante, 
vergamota,vergo
mota 

95729 10 

 

Inflamação, 
calmante, 
pancada, dor de 
cabeça, coração, 
fluxo menstrual 
grande 

 Mentha pulegium L. poejo, hortelã-
miudo; vick 

95599; 
95601; 
95761;958
19 

10 Dor de cabeça, 
gripe, cólica, dor 
de barriga, 
pancada, tosse, 
hemorragia 

 Mentha suaveolens Ehrh.  95888   

 Mentha vilosa Huds hortelã-roxo 95889 1 verme 

 Mentha sp Elixir 95998   

 Ocimum basilicum L. manjerição 95583 8 Gripe, derrame, 
catarro, 
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inflamação, 
coração, dor 

 Ocimum campechianum 

Mill 
favaca-fina 95963 1 Irritação no 

olho, falta de ar 

 Ocimum gratissimum L. alfavaca; tioiô; 
quioiô 

95760; 
95681; 
95938;960
45 

9 Colesterol, 
sinusite, dor, 
gripe, 
reumatismo, 
tosse, calmante, 
catarro, olhado, 
estômago, 
garganta 
inflamada 

 Ocimum selloi Benth. elegir-paregórico; 

alfavaca 

96096;956
92; 95783; 
96058; 
96032;956
07 

 Descongestionar 
o nariz 

  

 Plectranthus amboinicus 

(Lour.) Spreng. 
hortelã-graúda; 
favaca-grossa; 
toda-dor 

95822; 
96037; 

 

8 

 

Tosse, irritação 
no olho, dor, 
gripe, cólica 

 Plectranthus barbatus 
Andrews  

boldo-falso, oxalá  1 Fígado, rins, 
diabetes, dor 
acumulada 

 Plectranthus coleoides 

Benth. 
 95883   

 Plectranthus grandis 

(Cramer) R.H.Willemse 
Boldo 96043 13 Dor no fígado, 

dor de barriga, 
fígado, febre, 
digestão, 
vesícula, dor, 
cólica menstrual, 
ressaca, aborto 

 Plectranthus cf. 
neochilus Schlechter 

favaca-grossa 95822 
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 Rosmarinus officinalis L. alecrim-
verdadeiro 

95954;956
17 

7 Inflamação,derra
me, tontura, 
digestão, 
coração, pressão 
alta, falta de ar, 
dor, cólica, dor 
de dente, 
menino tapado 

 Solenostemon 

scutellarioides (L.)Cood. 
cóleus; coração-
magoado 

95999;   

 Tetradenia riparia 

(Hochst.) Codd 
Mirra 95912; 

96008 
3 Boa pra tudo, 

diarréia, febre, 
digestão 

 Vitex agnus-castus L. alfazema 95994 2 Dor de parir, 
cólica 

Lythraceae 2 Cuphea racemosa (L.f.) 
Spreng. 

cravinho-de-
santo-antônio 

95897   

 Punica granatum L. Romã 96088 2 garganta 

Malpighiaceae 
7 

Malpighia glabra L. acerola 95734 7 Tosse, febre, 
gripe, resfriado 

Malvaceae 9 Abelmoschus esculentus 

(L.) Moench. 
Quiabo 95579;958

08; 95941 
2 Dor nas pernas, 

dor, anemia 

 Gossypium hirsutum L. algodão 95882; 
95772; 
95940; 

7 Tosse, catarro 
no peito, gripe, 
menstruação em 
excesso, dor, 
resfriado, 
machucado, pra 
sair dente de 
nenen , 
inflamação, 
tuberculose, 
pancada 

 Sida linifolia Cav. língua-de-teiú 95758;    

Melastomatac
eae 1 

Clidemia hirta  (L.) 
D.Don 

folha-fogo; 95979;957
03 

1 Inflamação 
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 Miconia albicans (Sw.) 
Triana 

canela-de-velho 96100   

Moraceae 2 Morus sp amora-miúra 95592 2 Derrame, 
pressão alta, 
diabetes, 
colesterol, dor 

Myrtaceae 22 Eucalyptus sp eucalipto  5   Gripe, tosse, 
sinusite, febre 

 Eugenia uniflora L. pitanga 95907; 
95746 

9 Febre, tosse, dor 
de cabeça, gripe, 
garganta, 
constipação 

 Myrciaria cauliflora 

(DC.) Berg. 
jabuticaba 95780 1 diarréia 

 Psidium guajava L. Goiaba 95933;   

 Psidium guineense Sw. Araçá 95973 2 Diarréia, jato 

 Syzygium aromaticum 

(L.) Merril. & Perry 
Cravo 95965;  

95957; 
95751 

3 Pancada, 
rouquidão, dor 
de dente 

 Syzygium cumini (L.) 
Skeels 

jamelão 95909 2 Diabetes, 
colesterol, 
fígado 

Nyctaginaceae Mirabilis jalapa  L. batata-de purga 95990   

Oxalidaceae 5 Averrhoa carambola L. carambola 96004; 
95586;857
48; 

4 Calmante, 
pressão alta 

 Averrhoa bilimbi L. Biribiri, beriberi 95621; 
95935;960
86 

1 Pressão alta 

 Oxalis cf hedysarifolia 

Raddi 
folha-de-izipa 95815   

Papaveraceae 
3 

Argemone mexicana L. cardo-santo, 
carro-santo 

95937 3 Tuberculose, 
bronquite, 
pulmão 
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Passifloraceae 
2 

Passiflora edulis Sims maracujá 96057; 
95796 

2 Calmante, 
pressão alta 

Pedaliaceae 1 Sesamum orientale L. gergelim 95629 1 derrame 

Phytolaccacea
e 15 

Petiveria alliacea L. Guiné 95918; 
95927; 
95605 

6 Reumatismo, 
derrame, 
puxeira, 
fraqueza, 
descarrego, mal 
olhado 

 Phyllanthus niruri L. quebra-pedra 95753; 
96052; 
95618; 
95903 

 

9 Problemas nos 
rins, inflamação, 
pedra no rim, 
uretra, fortalecer 
os nervos de 
criança 

Piperaceae 5 Peperomia pellucida(L.) 
Kunth 

favaquinha-de-
galinha 

96042; 
95731; 
96095;955
94 

2 Diarréia, vômita 

 Piper umbellatum L. capeba 95589; 
95764;958
95 

3 Fígado, 
estômago, rins 

Plantaginacea
e 16 

Plantago major L. trançagem, 
tanssai 

95608; 
95687 

11 Inflamação, dor 
de barriga, 
garganta, 
feridas, útero, 
cólica menstrual 

 Scoparia dulcis L. vassoura-de-
relogio, 
vassourinha-santa 

95997; 
96103 

5 Coceira, 
diarréia, olhado, 
vômito, catarro 

 

Poaceae 17 Coix lacryma-jobi L. capim-de-contas 95585 1 Derrame, pra 
não secar o leite, 
pressão alta, 
coração, catarro 



122 
 

 Cymbopogon citratus 

(DC.) Stapf. 
capim-cidreira, 
citronela; capim-
limão, capim-
santo 

95887; 
95619; 

95756; 
95911 

13 Calmante, 
pressão alta, 
coração, insônia, 
gripe, tosse 

 Cymbopogondensiflorus 

(Stend.) Stapf 
capim-de-
caboclo; capim-
de-aruanda 

95728;   

 Eleusine indica (L.) 
Gaertn. 

pé-de-
galinha,grama 

95995; 
95613; 
95695 

2 Dor de dente 

 Saccharum officinarum L  cana-de-açúcar 95885 1 diabetes 

 Zea mays L. Milho    

Polygalaceae 
4 

Polygala cf martiana 

(A.W.) Benn 
tira-urubu; 
pecacoanha 

95776; 
95713; 
95615; 
95958  

4 Tosse, gripe, tira 
feitiçaria 

 Polygala paniculata L. vassourinha; 
poaia 

95567; 
95939;959
25 

  

Portulacaceae Talinum triangulare 

(Jacq.) Willd. 
lingua –de-vaca 96087   

Rosaceae 3 Rosa chinensis Jacq. rosa-branca 95931; 
96007 

3 Gripe, 
tosse,coração, 
dor no corpo 

Rubiaceae 5 Chioccoca  alba (L.) 
Hitchc. 

Caiana, cainana 95612; 3 reumatismo 

 Spermacoce verticillata 

L. 
carqueja 95968 

 

2 Gastrite, 
diabetes, pedra 
nos rins 

 indet.01 carqueja 95951   

Ruscaceae 1 Sansevieria trifasciata  
Hort ex Paine 

espada-de-santa-
barbara; espada-
de-ogum 

95593; 
96050 

1  
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Rutaceae 30 Citrus aurantiumL. laranja-da-terra;   95743; 
95928 

15 Gripe, tosse, 
febre, catarro, 
resfriado, dor 

 Citrus limettioides 

Tanaka 
Lima 95948 1 Febre 

 Citrus limonia Osbeck limão-rosa ou 
limão-cravo 

96029;957
38 

3 Gripe, tosse, 
gastrite, afinar o 
sangue, 
calmante 

 Citrus limon (L.) Burm. f Limão 95966   

 Citrus sinensis (L.) 
Osbeck 

laranja-d´água 95886 2 insônia 

 Ruta graveolens L. Arruda 95970;956
34 

9 Dor de cabeça, 
derrame, dor de 
ouvido, agressão 
no olho, dor, 
pancada, dor de 
dente, digestão 

Sapotaceae 2 Pradosia lactescens 

(Vell.) Radlk 
Buranhém, 
burunhem 

 2 Reumatismo, 
rim  

Solanaceae 6 Capsicum sp pimenta 95704   

 Capsicum sp01 pimenta 95945   

 Cestrum laevigatum 

Schltdl. 
coarana; quarana 95814; 

95919; 
95942 

2 Mau olhado, 
feridas de 
animais, caseira, 
lombriga 

 Solanum americanum 

Mill 
erva-de-santa-
maria 

96031 1 coceira 

 Solanum gilo Gilo 95581  Inflamação de 
garganta, dor de 
dente 

 Solanum lycopersicum tomate-mirim, 
tomate-miúdo 

95892; 
95596 

1 verme 

 Solanum paniculatum L. jurubeba 95801 1 tosse 
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 Solanum stipulaceum 

Roem. & S. 
caiçara-branca 95812 1 febre 

Verbenaceae 
39 

Aloysia 

gratissima(Gillies & 
Hook) Tronc. var 
gratissima (Tronc.)Botta 

alfazema -minada 95993   

 Lippia alba (Mill.) 
N.E.Br. 

erva-cidreira, 
melissa 

95747; 
96093; 
95962; 
95891; 
95901; 
95625 

29 

 

Calmante, 
cansaço, dor de 
barriga, 
digestão, pressão 
alta, febre, 
cólica menstrual, 
dor no pescoço, 
gases, gripe, 
coração, falta de 
ar, dor de cabeça 

 Lippia thymoides Mart. 
& Schauer 

alecrim-do-sertão 95697; 
95947; 
96046 

2 Dor, 
constipação, 

 Stachytarpheta caynensis 
(Rich.) Vahl. 

crista-de-peru; 
chá-de-burro; 
gerebão 

95778;960
40; 
95884;959
34 

8 

  

 

 Stachytarpheta 

cf.jamaicensis (l) Vahl. 
crista-de-peru; 
chá-de-burro 

95591   

Violaceae 5 Hybanthus calceolaria 

(L.) Schulze-Menz 
pulga-do-campo 95952;957

71; 95754; 
95698; 
95623 

5 

  

Inflamação, 
vesícula, 
purgante, 
inflamação do 
útero 

 

Urticaceae 2 Cecropia spsaxatilis 

Snethl. 
Imbauba, 
embaúba 

96023  Tosse forte, 
coqueluche 

 Pilea microphylla Liebm. brilhantina 95604; 

95816 

2  Diarréia 
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Zingiberaceae 
3 

Hedychium coronarium 

Koehne 

jasmim-do-valge 96055; 
95694 

2 Gripe, 
descarrego, 
inflamação 

 

 Zingiber officinalle 

Roscoe 
gengibre 95765 1 Tosse 

 

 


